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Om Swastyastu,  

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh, 

 Namo buddhayo,  

Salam Kebajikan,  

Salam Sejahtera bagi kita semua,  

Salam Harmoni 

 
Yang terhormat, 

- Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta 
jajarannya, 

Yang saya hormati, 

- Ketua Senat beserta seluruh anggota Senat 

Universitas Pendidikan Ganesha 

- Para Pejabat Struktural di lingkungan Universitas 

Pendidikan Ganesha. 

- Para Pengurus Dharma Wanita Universitas 

Pendidikan Ganesha. 

- Fungsionaris Mahasiswa Universitas Pendidikan 

Ganesha. 
- Panitia penyenggara pengenalan jabatan Guru Besar,  
- Bapak, Ibu undangan yang berkesempatan hadir, serta  
- Para sahabat dan keluarga yang saya cintai 

 

Bapak Rektor, Ketua Senat dan hadirin yang saya hormati,  

Pertama-tama ijinkan saya menghaturkan rasa puji syukur 

kehadapan Ida Sanghyang Widhi/ Tuhan Yang Maha Esa, atas 

ke sempa t an  yang  d i be r i kan  untuk dapa t  berkumpul 

dalam acara pengenalan jabatan Guru Besar saya. Suatu 

kehormatan tersendiri bagi saya untuk dapat berdiri di forum 

terhormat ini untuk memenuhi tugas saya menyampaikan orasi 

ilmiah sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah dan moral 
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sebagai guru besar dalam bidang ilmu Kimia Lingkungan pada 

Fakultas MIPA, Universitas Pendidikan Ganesha terhitung sejak 

tanggal 1 Oktober tahun 2022 sesuai SK Mendikbudristek 

nomor 64596/MPK.A/KP.07.01/2022. Tertanggal 17 Oktober 

2022.Selanjutnya, ijinkan saya menyampaikan orasi ilmiah saya 

yang berjudul Penerapan Prinsip Dasar Industri Hijau Bagi 

Industri Mikro dan Kecil (IMK) Menuju Pembangunan 

Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan: “Tantangan 

industri tekstil skala mikro dan kecil untuk melakukan 

pengolahan limbah cair” Pemilihan topik orasi ilmiah saya ini 

didasarkan hasil riset-riset saya terkait dengan teknologi 

sederhana untuk pengolahan air limbah tekstil serta sebagai 

wahana informasi bagi industri untuk mewujudkan 

pembangunan industri berwawasan lingkungan.  
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1. Pendahuluan 

Sektor industri memegang peran yang sangat strategis 

dalam pembangunan nasional karena mampu mendorong 

pertumbuhan ekonomi nasional dan menciptakan lapangan 

kerja. Data BPS tahun 2022, tercatat periode Januari–Oktober 

2022, nilai ekspor industri manufaktur Indonesia mencapai 

US$ 244,14 miliar atau naik 30,97 persen dibanding periode 

yang sama tahun 2021. Terlebih, di era globalisasi yang 

didukung kemajuan teknologi, sektor industri tumbuh dengan 

berbagai kreasi dan inovasi untuk menghasilkan produk-

produk dengan berbagai keunggulan komparatifnya. Untuk 

itu, sektor indutri membutuhkan sumber daya alam yang 

tinggi bahkan terus meningkat dari tahun ke tahun sehingga 

hal ini berkontribusi terhadap menurunnya daya dukung 

lingkungan jika tidak dikelola secara bijaksana. 

Survei terhadap pertumbuhan industri di tahun 2020, 

tercatat jumlah idustri mikro dan kecil (IMK) di Indonesia 

sebanyak 4,21 juta usaha, dengan sebaran perpulau dan tingkat 

kualifikasi pendidikan sumberdaya manusianya adalah sebagai 

berikut (BPS, 2020).  
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Gambar 1. Sebaran IMK di Indonesia serta profil tingkat 

pendidikan pengusahanya.  

 

Pada data BPS, 2020 tentang profil industri mikro dan kecil, 

sebagian besar (54,52%) IMK dijalankan oleh pengusaha 

berpendidikan SD ke bawah dengan tingkat pendidikan tenaga 

kerjanya didominansi (76,61%) oleh lulusan SMP kebawah. 

Selanjutnya, lebih dari 50% bidang usaha IMK dijalankan oleh 

pengusaha berpendidikan SD ke bawah bergerak di sektor 

industri makanan, industri tekstil, industri pengolahan 

tembakau, industri kayu dan gabus, industri farmasi produk obat 

kimia dan obat tradisional serta industri galian bukan logam. 

Di Bali, berdasarkan data BPS Provinsi Bali tahun 2021, 

jumlah industri manufaktur tahun 2019 adalah sebesar 358 

industri dengan proporsi skala besar dan sedang disajikan pada 
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Gambar 2. 

 

Gambar 2. Jumlah industri manufaktur di Bali 

Dari 358 unit industri maknufaktur tersebut, terdapat 25 

industri tekstil yang berkatagori besar dan menengah. Namun, 

industri tekstil skala kecil maupun mikro belum terdata dan 

diyakini jumlah jauh lebih banyak dibandingkan industri skala 

besar maupun menengah. Tantangan terbesar yang dihadapai 

indutri tekstil khususnya skala menengah, kecil dan mikro saat 

ini tidak hanya berkaitan dengan masalah daya saing akan tetapi 

juga mencangkup pemilihan bahan-bahan yang lower risk, 

implementasi reduce, reuse dan recycle dalam proses produksi 

dan penggunaan teknologi pengolahan limbah cair untuk 

mewujudkan pembangunan industri berkelanjutan ramah 

lingkungan sesuai dengan prinsif industri hijau. Permasalahan 

ini tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung seperti 
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kualifikasi sumber daya manusia, keuangan maupun 

ketersediaan bahan utama serta keterbatasan teknologi 

pengolahan limbah berbiaya rendah dan mudah dioperasikan.  

2. Proses Produksi Tekstil dan Karakteristik Air Limbah 

Tekstil 

Industri tekstil adalah industri manufaktur yang 

memproduksi barang sandang seperti benang, kain maupun 

pakaian jadi. Untuk mendapatkan hasil yang baik pada proses 

pencelupan kain, maka kain grey atau kain mentah perlu 

ditreatmen terlebih dahulu melalui tahapan proses yang terdiri 

dari penganjian (sizing), penghilngan kanji (de-sizing), 

penghilangan kotoran atau lemak (scouring), penghilangan 

pigmen (bleaching), pemasakan menggunakan soda kaustik 

(mercerizing), pewarnaan (dyeing) dan penyempurnaan 

(finishing). Diagram tahapan proses penyempurnaan kain 

berserta dampak air limbah yang dihasilkannya disajikan pada 

Gambar 3.  
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Gambar 3. Proses tekstil, air limbah dan dampaknya 

 

Tahap awal dalam tekstil adalah sizing atau penganjian, 

yang dilakukan untuk meningkatkan kekuatan benang agar tidak 

mudah putus dan tahan terhadap gesekan. Bahan kimia yang 

umum digunakan untuk proses penganjian diantaranya Polyvinil 

alcohol (PVA), dextrin, dan lemak binatang. Setelah melalui 

proses penganjian, dilakukan proses  penghilangan kanji yang 

melekat pada benang maupun kain agar air dan zat warna yang 

digunakan dapat terserap baik pada kain. Bahan-bahan kimia 

yang dipakai untuk menghilangkan kanji diantaranya NaOH, 

atau H2SO4 atau HCl dan enzim tergantung metode yang 
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digunakan. Tahap berikutnya, adalah scouring atau pemasakan 

untuk menghilangkan kotoran terutama lemak dan minyak yang 

melekat pada serat. Proses ini menggunakan bahan kimia seperti 

NaOH, Na2CO3, detergen serta amoniak. Bleaching atau 

pengelantangan dilakukan pada serat dari tumbuh-tumbuhan 

atau binatang yang ditujukan menghilangkan warna alami yang 

disebabkan oleh adanya pigmen-pigmen alam atau zat-zat lain 

sehingga diperoleh bahan yang putih. Namun pada bahan tekstil 

dari serat sintetik tidak perlu dilakukan tahap scouring. 

Mercerizing adalah proses penambahan NaOH pada kain untuk 

menambah kekuatan tarik, membuat warna terlihat cerah, dan 

mengurangi penyusutan kain. Dyeing merupakan proses 

pencelupan atau pewarnaan terhadap bahan tekstil. Pada 

pewarnaan kain maupun benang, zat warna sintetik lebih sering 

digunakan dibanding zat warna alami karena zat warna sintetik 

lebih praktis penggunaannya, lebih mudah diperoleh, harganya 

lebih murah serta warnanya lebih bervariasi. Diperkirakan 60%-

70% zat warna yang digunakan dalam pencelupan tekstil adalah 

zat warna sintetik golongan azo dan turunannya terutama untuk 

pencelupan kain dari serat selulosa, rayon, dan wool karena zat 

warna azo dapat terikat kuat pada jenis kain tersebut sehingga 

tidak mudah luntur. Namun, zat warna azo ini bersifat toksik dan 

tidak mudah rusak oleh perlakuan kimia, sehingga jika terbuang 
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ke lingkungan dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup 

lama serta dapat menimbulkan pencemaran lingkungan (Fobiri, 

2022). Dilain pihak, ketersediaan teknologi pengolahan air 

limbah yang terjangkau bagi industri tekstil skala kecil dan 

mikro untuk mengolah air limbahnya sampai memenuhi baku 

mutu sebelum dibuang ke lingkungan masih terbatas jumlahnya.   

Dalam proses pewarnaan, satu kg kain diperlukan sekitar 

30-150 liter air, variasi ini tergantung pada zat warna yang 

digunakan serta jenis kain yang dicelup. Tingginya konsumsi air 

pada industri tekstil juga berkorelasi pada besarnya volume air 

limbah yang dihasilkan.  Merujuk dari hasil-hasil penelitian 

yang dilakukan bahwa nilai pH, COD, warna dan kandungan 

minyak pada air limbah pencelupan tekstil secara berturut-turut 

sebesar 8,2-9,0; 150-12000 ppm; 50-2500 Pt-Co dan 13,2 ppm 

(Azbar et.al., 2004; Patel and Vashi, 2015; Imtiazuddin et. al., 

2012).  Nilai ini jauh di atas batas baku mutu yang 

dipersyaratkan oleh Central Pollution Control Board (CPCB) 

untuk pH, COD, warna dan oil/grease secara berturut turut 5,5-

9,0; 250 ppm, 100 Pt-Co, dan 10 ppm (Patel and Vashi, 2015).  

Sementara menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

kehutanan Republik Indonesia Nomor 

P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 disebutkan bahwa 

baku mutu nilai pH, COD dan minyak/lemak untuk air limbah 
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tekstil adalah 6-9; 150 ppm dan 3,0 ppm. Tingginya kandungan 

bahan pencemar pada air limbah tekstil tidak terlepas dari 

pemakaian berbagai jenis bahan kimia pada setiap tahapan 

proses pencelupan tekstil. Kandungan COD yang tinggi sebagai 

representasi kandungan bahan organik disebabkan oleh 

pemakaian bahan-bahan seperti PVA, dektrin, enzyme dan 

bahan penolong lainnya. Tingginya pH disebabkan oleh 

banyaknya pemakaian basa seperti NaOH pada proses bleaching 

dan mercerization, tingginya kandungan lemak akibat konsumsi 

lemak pada proses desizing dan finishing sedangkan tingginya 

intensitas warna disebabkan oleh  pemakaian zat warna pada 

proses dyeing dimana diperkirakan 10-50% dari total bahan 

pewarna yang digunakan terlepas dari kain dan terbuang sebagai 

limbah cair (Mansour, et.al., 2012). Untuk mencegah terjadinya 

degradasi kualitas lingkungan, penerapan prinsif dasar industri 

hijau menjadi urgen untuk dilakukan dalam kerangka 

mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan 

lingkungan seperti yang disampaikan oleh Komisi Dunia untuk 

Lingkungan dan Pembangunan atau dikenal dengan Komisi 

Brundtland, yang buku dalam laporannya, “Our Common Future 

atau Masa Depan Kita Bersama” menekankan istilah 

pembangunan berkelanjutan sebagai proses di mana eksploitasi 

sumber daya alam, alokasi investasi, dan proses perkembangan 



12 
 

teknologi untuk kepentingan masa kini dan untuk generasi 

mendatang. 

 

3. Industri Hijau 

Pertumbuhan industri nasional diiringi oleh semakin 

meningkatnya tingkat konsumsi material, energi dan air 

dikhawatirkan akan mengancam daya dukung lingkungan 

karena pemanfaatan sumber daya secara besar-besaran yang 

kurang bijak. Untuk mengantisipasi kerusakan sumber daya 

alam, maka sektor industri manufaktur didorong untuk beralih 

dari Business as Usual menjadi industri hijau. 

Industri hijau adalah industri yang dalam proses 

produksinya mengutamakan penggunaan sumber daya dan 

teknologi secara efektif dan efisien sehingga mampu 

menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi 

lingkungan hidup serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat 

(Permenperin. No. 40 tahun 2022). Industri hijau (green 

industry) menjadi isu yang sangat penting untuk dikembangkan 

karena ketersediaan sumber daya alam, energi yang semakin 

terbatas diikuti dengan menurunnya daya dukung lingkungan 

dari tahun ketahun. Industri hijau diharapkan menjadi kunci 

dalam mengatasi persoalan lingkungan terutama mengurangi 

emisi gas rumah kaca (GRK), keamanan pasokan air dan energi, 
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serta pengelolaan limbah. Amerika Serikat melalui US Bureau 

of Labor & Statistics menekankan penerapan industri hijau pada 

5 aspek, yaitu penggunaan energi terbarukan, efisiensi energi, 

pengurangan dan penghapusan polusi, pengurangan efek gas 

rumah kaca, dan/atau penerapan daur ulang, konservasi 

sumberdaya alam, dan kesadaran akan lingkungan. Industri hijau 

yang mengedepankan konservasi energi, efisiensi sumber daya, 

proses daur ulang diharapkan akan terjadi efisiensi pemakaian 

bahan baku, energi dan air, berdampak peningkatan kualitas 

lingkungan karena menurunnya jumlah limbah maupun emisi 

yang dihasilkan (Atmawinata, 2012). 

 Penerapan industri hijau sejalan dengan tujuan jangka 

panjang pembangunan industri nasional yang tertuang dalam 

Peraturan Pemerintah nomor 14 Tahun 2015 tentang rencana 

induk industri nasional tahun 2015-2035 yang menyatakan 

membangun industri dengan konsep pembangunan 

berkelanjutan.  
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Sumber: Handoko, 2020. 

Gambar 4. Koneksitas industri hijau dengan pembangunan 

berkelanjutan 

 

4. Prinsif  Dasar Penerapan Industri Hijau 

Prinsif dasar penerapan industri hijau adalah menekankan 

pada suatu aksi dimana suatu industri untuk memulai (input), 

berproses (Proses produksi) sampai menghasilkan produk 
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(output) yang ramah lingkungan. Dalam industri hijau 

terkandung upaya mengurangi dampak negatif terhadap 

lingkungan mulai dari input-proses produksi- output yang pada 

dasarnya berupaya menghasilkan eco-product termasuk 

melakukan pengolahan limbah atau produk samping yang sesuai 

dengan Batas Mutu Lingkungan( BML) dari emisi atau limbah 

yang dihasilkan. Skema prinsip penerapan industri hijau 

dijabarkan sebagai berikut.  

 

Gambar 5. Prinsif dasar penerapan industri hijau 
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Berdasarkan prinsif dasar penerapan industri hijau, input 

seperti material bahan baku/bahan penolong diperoleh dari 

bahan yang dapat diperbarui atau dibudidaya, bukan dari bahan 

yang didapat dengan cara sekali pakai yang berpotensi merusak 

fungsi lingkungan hidup. Demikian juga konsumsi air serta 

teknologi yang digunakan diusahakan menggunakan teknologi 

yang hemat energy. Material pengemasan menggunakan 

material yang mudah didaur ulang sehingga tidak menimbulkan 

masalah baru bagi lingkungan. Dalam proses produksi, 

peralatan yang digunakan dimodifikasi sedemikian rupa untuk 

meminimalkan limbah, baik cair, padat, maupun pencemaran 

udara. Teknologi Proses: penerapan reduce, reuse, recycle 

dilakukan untuk mengurangi konsumsi air, bahan penolong serta 

mengurangi limbah yang dihasilkan.. Pengelolaan Limbah. 

Salah satu aspek persyaratan teknis industri hijau untuk industri 

tekstil adalah pengelolaan limbah dengan indikator tersedianya 

sarana pengelolaan limbah cair dan kualitas air limbahnya 

memenuhi baku mutu sesuai perundang-undangan yang berlaku. 

Secara umum terdapat tiga komponen umum industri hijau yaitu. 

1. Merubah input bahan mentah ke sistem industri, 

terutama mengurangi pemakaian bahan kimia yang 

berbahaya dan sumber daya alam tidak diperbaharui dan 

menggantikannya menggunakan sumber daya alam 



17 
 

terbarukan. 

2. Pengurangan limbah dengan menerapkan sistem industri 

yang lebih efisien dalam mengubah bahan baku menjadi 

produk, serta limbah menjadi produk ikutan yang 

berguna. Melakukan pengolahan limbah sampai 

memenuhi baku mutu. 

3. Merubah desain, komposisi, dan kemasan produk untuk 

menciptakan eco-product. 

 

5. Penerapan Industri Hijau pada Indutri Tekstil 

Industri tekstil adalah industri paling berpolusi kedua di 

dunia dan hampir 20 persen pencemaran air dikaitkan dengan 

proses pewarnaan tekstil yang menggunakan zat warna sintetik 

berbasis minyak bumi yang tidak dapat terurai secara alami. 

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Perindustrian 

memprioritaskan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) untuk 

meningkatkan kualitas produk dan produktivitas dengan prinsip 

industri hijau. Penerapan prinsif dasar industri hijau untuk 

industri pencelupan kain skala mikro dan kecil tampaknya urgen 

untuk dilakukan, mengingat jumlahnya yang sangat banyak 

disertai penggunaan zat warna sintetik yang intensif dalam 

proses produksinya. Penerapan prinsif-prinsif industri hijau 

dapat dimulai dari penanganan bahan baku (input) - proses 
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produksi – produk (output) termasuk penanganan air limbahnya 

agar memenuhi baku mutu lingkungan.  

1. Penanganan kain 

Penanganan bahan baku (kain) dapat dilakukan dengan 

merencanakan kebutuhan bahan secara akurat. Hal ini 

membutuhkan ketelitian dan disiplin para pekerja. Selanjutnya, 

sisa kain dapat dimanfaatkan menjadi kerajinan tangan, seperti 

serbet, saputangan dan pernak-pernik lainnya. Kegiatan ini 

kemungkinan dapat menghemat lebih banyak bahan baku, 

mengurangi limbah padat, dan menambah nilai ekonomi. 

2. Penanganan lilin (parafin). 

Penanganan lilin (parafin) dilakukan dengan menggunakan 

kembali lilin yang diambil dari lorod (pembersihan) sebagai 

campuran paraffin. Pengumpulan lilin dari lorod dan dari proses 

pencucian dapat dilakukan dengan memodifikasi teknologi 

sehigga sisa wax bersih dan tidak bercampur dengan kotoran 

(dapat dimanfaatkan kembali. 

 

3. Penanganan bahan pewarna dan pendukung 

Penanganan zat warna dan bahan pendukung dapat 

dilakukan dengan beberapa cara yaitu (1) menghitung 

keseimbangan antara jumlah larutan pewarna dan kain, (2) 

perawatan alat timbang agar tetap berfungsi dengan baik,(3) 
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untuk faktor keamanan mempertimbangkan untuk menggunakan 

sarung tangan sebagai pelindung dan menghindari kontak 

langsung dengan pewarna, (4) daur ulang juga dapat dilakukan 

dengan menggunakan kembali larutan pewarna yang tersisa, (5) 

mengurangi penggunaan pewarna sintetis atau menggatikannya 

dengan warna dari sumber tanaman yang dapat terurai secara 

alami. Beberapa sumber pewarna yang bisa digunakan seperti 

daun mangga untuk melahirkan warna kuning. serabut kelapa 

untuk warna cokelat, daun ketapang untuk warna hitam, kayu 

secang untuk warna merah dan untuk warga biru menggunakan 

pohon kecibeling. 

 

4. Penanganan penggunaan air 

 

Penanganan penggunaan air yang digunakan dalam 

pewarnaan, pencucian, dan pembersihan dapat dilakukan secara 

hati-hati dengan mengatur penggunaan air. Dalam hal ini 

dilakukan dengan menyediakan bak pewarna dan pembilas yang 

berdampingan dan berdekatan dengan sumber air. Selain itu, 

penghematan pemakaian air dapat dilakukan dengan 

menggunakan kembali air bekas proses pewarnaan dan 

pencucian.  

 

5. Penanganan air limbah 
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Penerapan teknologi pengolahan limbah cair bagi pelaku 

industri mikro dan kecil masih menjadi persoalan dikarenakan 

keterbatasan dana yang diperuntukan untuk pengolahan limbah 

maupun kemampuan sumberdaya manusia untuk 

mengoperasikan teknologi yang tersedia. Dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, sudah 

banyak diperkenalkan teknologi-teknologi pengolahan limbah 

baik cara kimia, cara fisika maupun cara biologi. Namun, 

teknologi yang ada tergolong sangat sedikit yang bisa langsung 

diterapkan di industri khususnya skala mikro dan kecil. Cara 

sederhana yang kebanyak dilakukan oleh industri tekstil skala 

mikro dan kecil dalam menangani air limbah adalah melalui 

proses adsorpsi menggunakan campuran pecahan-pecahan batu 

bata dan arang. Cara-cara seperti ini tampaknya perlu dikaji dan 

diupgrade kembali agar persoalan air limbah tekstil dapat 

dikurangi.  

Paparan berikut adalah kajian beberapa teknologi sederhana 

yang potensial diterapkan di industri pencelupan tekstil skala 

mikro dan kecil. Kajian teknologi yang yang dimaksud meliputi 

Indirectelectrooxidation, electrocoagulation dan teknologi 

biofilm yang dilakukan dengan teknik batch, yaitu 

menempatkan air limbah tekstil kedalam suatu bak yang 

selanjutnya diolah menggunakan metode yang dipilih.  
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5.1 Elektrooksidasi Secara Tidak Langsung (Indirect 

Electrooxidation) 

Proses oksidasi elektrokimia untuk limbah tekstil dapat 

dilakukan melalui dua mekanisme yang berbeda: (1) 

elektrooksidasi langsung, di mana bahan pencemar khususnya 

bahan organik termasuk zat warna dioksidasi pada permukaan 

anoda (kutub anoda) tanpa menambahkan zat lain dalam sistem, 

dan (2) elektrooksidasi tidak langsung, di mana proses 

elektrokimia menggunakan elektroda inert seperti karbon dan 

menambahkan elektrolit seperti karena NaCl, H2SO4, dan 

H2S2O8 digunakan sebagai mediator redok. Rangkaian proses 

perombakan air limbah tekstil secara indirect electrochemical 

oxidation disajikan seperti Gambar 5.  

 

Gambar 6. Desain reaktor indirect electrochemical oxidation 

untuk perombakan air limbah tekstil 

Melalui reaktor indirect electrochemical oxidation sistem bacth 

menggunakan elektroda komposit karbon-keramik dengan NaCl 



22 
 

sebagai mediator redok, proses perombakan warna diawali dari 

terbentuknya oksidator klorin aktif (Cl2, HOCl dan ClO-) 

dipermukaan anoda yang selanjutnya mendegradasi zat warna. 

Reaksi penghilangan warna adalah sebagai berikut (Mohan, 

2007): 

Anoda : 2Cl-                     Cl2  + 2 e 

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

Reaksi total: 2 Cl- + 2 H2O                      Cl2 + H2 + OH- 

                   Dye + (Cl2, HOCl, ClO-)                     P + CO2 + Cl- 

Gas klorin yang terlarut dalam air limbah membentuk klorin 

(Cl2), asam hipoklorus yang selanjutnya mengalami disosiasi 

parsial membentuk ion hipoklorit (ClO-). Ketiga spesi klorin 

aktif tersebut merupakan oksidator kuat, dimana proporsi klorin 

aktif (Cl2, HOCl, ClO-) sangat dipengaruhi oleh kondisi pH 

berlangsungnya proses indirect electrochemical oxidation. Pada 

kondisi asam (pH≤ 4), proporsi Cl2 lebih dominan dibandingkan 

HOCl, ClO-. Pada pH sedikit asam sampai netral (pH 5-7) HOCl 

terbentuk secara dominan sedangkan ClO- dominan terbentuk 

pada kondisi pH basa (pH>7). Melalui metode indirect 

electrochemical oxidation sistem bacth pada skala laboratorium 

yang dijalankan pada kondisi pH 6, beda potensial 12 volt, 

penambahan garam dapur 3,5 g per liter air limbah dengan lama 

proses 60 menit mampu memberikan efisiensi perombakan 
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warna sebesar 96,05%. 

6.2. Elektrokuagolasi 

Proses elektrokoagulasi terbentuk melalui pelarutan 

elektroda aktif (Al, Fe) sebagai anoda yang kemudian 

berinteraksi secara simultan dengan ion hidroksi (OH-) hasil 

reduksi air pada katoda. Tahapan elektrokoagulasi zat warna 

menggunakan elektroda Al adalah sebagai berikut. 

Anoda : 6 Al(s)                     6 Al3+
(aq) + 3 e 

Katoda : 6 H2O + 3 e                     6 OH-
(aq)  + 3 H2      

Reaksi total: 6 Al(s) + 6 H2O                      6 Al3+  + 6 OH-  + 3 

H2 

Pada proses elektrolisis, di anoda logam Aluminium terlarut 

menghasilkan ion Aluminium (Al3+) sedangkan di katoda 

terbentuk ion hidroksida (OH-) dan gas hydrogen (H2). Ion Al3+ 

yang terbentuk di anoda bereaksi dengan ion OH- membentuk 

koagulan Al(OH)3(s) yang mendestabilisasi bahan pencemar 

(Bote, 2021) sedangkan gas hidrogen berfungsi untuk 

menaikkan flok tersuspensi yang tidak dapat mengendap. 

Rangkaian proses elektrokoagulasi 
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Gambar 6. Perombakan warna secara elektrokoagulasi 

Hasil kajian perombakan zat warna tekstil secara 

laboratorium menggunakan elektrokoagulasi dengan elektroda 

Aluminium juga terbukti efektif dimana persentasi penghilangan 

warna diperoleh sebesar 96,14% pada kondisi pH 5, beda 

potensial 12 Volt, dan zat warna remazol red RB yang 

ditreatmen adalah 150 ppm dengan lama proses koagulasi 30 

menit. Peran pH tampaknya mempengaruhi kuantitas spesiasi 

koagulan Al(OH)3 yang terbentuk. Koagulan Al(OH)3 secara 

efektif terbentuk jika proses elektrokoagulasi dilangsungkan 

antara pH 4–10, dimana di atas pH10, kemungkinan akan 

terbentuk anion aluminat terlarut, Al(OH)4
- sedangkan di bawah 

pH 4 secara dominan terbentuk ion Al3+ sehingga memberikan 

efisiensi perombakan warna yang kurang optimal. 

6.3 Teknologi Biofilm 

Biofilm yang terdiri dari medium penyangga inert sebagai 

tempat perlekatan bakteri membentuk lapisan tipis yang disebut 

biofilm. Pembentukan biofilm dipermukaan material adalah 
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multi-steps processes, dimulai dari perlekatan mikrob bersifat 

reversibel di permukaan pendukung inert dibantu oleh gaya 

antarmolekul dan hidrofobisitas, dan kemudian berkembang 

membentuk zat polimer ekstraseluler (EPS) terdiri dari 40-95% 

polisakarida, 1-60% protein, 1-40% lemak dan 1-10% asam 

nukleat yang membantu sel untuk melekat kuat di permukaan 

padatan (Flemming and Wingender, 2002)  

 

 

                                                Sumber: Maunders, 2017 

.Gambar 7. Mekanisme perkembangan biofilm 

Berdasarkan Gambar 7 tersebut di atas, lima fase utama 

dalam proses pembentukan biofilm bakteri yaitu 1). Fase 

perlekatan reversible, dimana bakteri bergerak menuju 

permukaan padatan yang dimediasi oleh interaksi non-spesifik 

seperti gaya Van der Waals, gaya elektrostatik dan ikatan 

hidrogen yang menghasilkan asosiasi permukaan bakteri 
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sementara, 2). Fase perlekatan irreversible, dimana terjadinya 

interaksi sel bakteri dengan permukaan padatan, 3). 

Pertumbuhan sel bakteri pada permukaan padatan  dan 

memproduksi EPS untuk pembentukan mikrokoloni. 

Mikrokoloni terus berkembang membentuk lapisan tipis yang 

menutupi permukaan, 4). Pematangan biofilm, dimana  di mana 

sel-sel bakteri mensintesis dan melepaskan molekul pensinyalan 

untuk merasakan keberadaan satu sama lain, yang mengarah 

pada pembentukan mikrokoloni dan pematangan biofilm, dan 5). 

Fase pelepasan, dimana sel-sel bakteri dalam biofilm tumbuh 

dan terlepas secara berkeseimbangan. Material yang umum 

digunakan sebagai media perlekatan mikrob diantaranya 

pecahan keramik, zeolite, karbon dan batu alam. 

 

 

Gambar 8. Desain reaktor biofilm semianaerob-aerob system 

batch 

Reaktor biofilm memiliki empat kompartemen utama yaitu 

(1) bak ekualisasi dan air limbah influen; (2) reaktor 
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semianaerob yang berisikan bakteri semi-anaerob terlekat dalam 

metrial pendukung, (3) reaktor aerob berisikan bakteri terlekat 

pada material pendukung dan system aerasi suplay oksigen, dan 

(4) bak penampung akhir. Hasil kajian pengolahan air limbah 

tekstil menggunakan biofilm bakteri yang ditempatkan dalam 

reaktor skombinasi anaerob-aerob selama selama 6 hari 

menghasilkan efisiensi perombakan warna, TDS, TSS, COD dan 

BOD masing-masing sebesar 95,72%, 80,87%, 87,50%, 98,38% 

dan 93,90% (Sastrawidana, 2009). Implementasi teknologi 

biofilm bakteri ini untuk pengolahan air limbah cair termasuk 

limbah tekstil yang dilakukan oleh peneliti lain terbukti sangat 

efektif (Mitra and Mukhopadhyay, 2016; Mulinari et.al., 2020).   

 

Penutup 

Pembangunan di sector industri memang harus dilakukan 

dalam rangka menunjang perekonomian Nasional. Salah satu 

dampak dari aktivitas industri adalah dihasilkannya produk 

samping berupa limbah yang berpotensi mendegradasi 

kualitas lingkungan yang secara langsung mapun tidak 

langsung berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Untuk 

itu, pembangunan industri haruslah memperhatikan daya 

dukung lingkungan. Salah satu yang harus dipertimbangkan 

penerapan prinsif industri hijau yang pada dasarnya 
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mengedepankan penggunaan input-proses-dan produk yang 

ramah lingkungan serta melakukan pengolahan limbah agar 

memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan sebelum dibuang 

ke lingkungan.  Untuk menciptakan hal ini maka perlu adanya 

kerja sama lintas sektor yaitu pengambil kebijakan, 

masyarakat dan perguruan tinggi. Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Ganesha 

mempunyai tanggung jawab besar untuk melakukan riset-riset 

dalam kerangka menghasilkan material-material renewable 

serta melahirkan teknologi low cost dan ramah lingkungan 

yang dimanfaatkan oleh idustri dalam rangka mendukung 

terciptanya pembangunan industry berwawasan lingkungan. 
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