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ABSTRACT 

Electroplating is one of the industrial activities that can produce heavy metal 

waste. The waste generated from the electroplating industry includes B3 waste as 

it contains many dissolved metals such as chromium. Metal waste control efforts 

are growing, leading to the search for new methods that are cheap and easy to 

implement. The adsorption process is more widely used in the industry because it 

has the advantage of being more economical and able to eliminate organic or 

inorganic materials. This research was conducted to find out the difference of 

adding various weight of rice husk husk to decreasing total chromium content in 

liquid waste in electroplating industry. This research is an experimental research 

with sampling method in grab samples (SNI 6989.59: 2008) and Cr total 

examination using AAS (Atomic Absorption Spetroscopy). The results of initial 

measurement of total chromium content in electroplating wastewater prior to the 

addition of rice husk husk that is equal to 18.56 mg / l, while the result of total 

chromium decrease after treatment at weight 1.5 gram to 10.23 mg / l , At a 

weight of 2 grams to 9.45 mg / l and at a weight of 2.5 grams to 8.36 mg / l. Based 

on the results of statistical data analysis using one way anova obtained Fcount> 

Ftable (25,71> 3,68) with significance level 95%, so there is difference of adding 

weight of rice husk husk in decreasing total chromium content in electroplating 

industry. Suggestion for the electroplating industry when using rice husk chaff in 

reducing total chromium, further research is needed to convert rice husk husk 

from laboratory scale to field scale. 
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1. PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Air limbah yang dihasilkan 

dari industri elektroplating berbahaya 

dan termasuk limbah (B3) karena 

mengandung banyak logam-logam 

terlarut seperti kromium, nikel, 

kadmium, tembaga, dan sebagainya. 

Kadar rendah logam berat pada 

umumnya sudah beracun bagi tumbuhan 

dan hewan, termasuk manusia. Logam 

berat jika sudah terserap ke dalam tubuh 

maka tidak dapat dihancurkan tetapi 

akan tetap tinggal didalamnya hingga 

nantinya dibuang melalui proses 

ekskresi (Putra dan Putra, 2000 dalam : 

Meriatna , 2008).  

Limbah cair yang dihasilkan 

tadi tentu memerlukan treatment khusus 

sebelum dibuang ke lingkungan. Hingga 

saat ini sudah ada metode-metode untuk 

mengolah limbah elektroplating. 

Berbagai usaha-usaha pengendalian 

limbah logam belakangan ini semakin 

berkembang, yang mengarah pada 

upaya-upaya pencarian metode-metode 

baru yang murah, efektif, dan efisien 

(Kundari dan Slamet, 2008 dalam: 

Nurhasni, dkk).  

Beberapa metode 

pengolahan limbah logam yang dapat 

digunakan yaitu seperti pengolahan 

secara fisik bisa dengan menggunakan 

membran dan adsorpsi, lalu pengolahan 

secara kimia bisa dengan proses 

koagulasi dan flokulasi, kemudian 

pengolahan secara biologi bisa 

menggunakan bioremediasi. Proses 

adsorpsi lebih banyak dipakai dalam 

industri karena mempunyai beberapa 

keuntungan, yaitu lebih ekonomis 

(Setyaningtyas, 2005 dalam: Nurhasni, 

dkk).  

Jurnal penelitian (Nurhasni 

dkk, 2008) tentang penyerapan ion 

logam Cr dalam limbah cair dengan 

menggunakan sekam padi disebutkan 

juga bahwa penyerapan ion logam Cr 

dengan menggunakan sekam padi yang 

telah diarangkan pada suhu 250
0
C 

selama 2,5 jam dapat menyerap ion 

logam Cr dengan persentase penyerapan 

sebesar 70,78% dengan menggunakan 

massa sekam padi seberat 1,5 gram 



dalam 10 ml sampel. Pada penelitian ini 

yang membedakan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Nurhasni, dkk 

adalah berat arang sekam padi yang 

digunakan, berat arang sekam padi yang 

digunakan pada peelitian ini yaitu 1,5 

gram, 2 gram, dan 2,5 gram. Sedangkan 

pada penelitian yang dilakukan oleh 

Nurhasni, dkk yaitu dari 0,5 gram, 1 

gram, 1,5 gram. 

2. METODE PENELITIAN 

Metode Penelitian 

Populasi dalam penelitian 

ini adalah keseluruhan limbah cair yang 

berada di Instalasi Pengolahan Air 

Limbah (IPAL) industri elektroplating. 

Sampel dalam penelitian ini adalah 

sejumlah limbah cair elektroplating 

sebanyak 190 ml yaitu 180 ml untuk 

sampel percobaan dan 10 ml untuk 

kontrol. Banyaknya pengulangan (r) 

dalam penelitian ini adalah 6 kali 

pengulangan. Besarnya sampel diambil 

berdasarkan banyaknya perlakuan untuk 

setiap kali pengulangan, setiap 

percobaan 3 variasi berat arang sekam 

padi. Maka didapatkan 3 perlakuan x 6 

pengulangan x 10 ml sampel = 180 ml 

sampel percobaan. Limbah cair 

elektroplating yang digunakan untuk 

setiap perlakuan adalah 10 ml dan 10 ml 

lagi merupakan limbah cair 

elektroplating untuk pemeriksaan 

sebelum dilakukan perlakuan. Sehingga 

jumlah limbah cair elektroplating 

seluruhnya yang dibutuhkan adalah 190 

ml.  

Metode pengambilan 

sampel dilakukan dengan metode grab 

sampel yaitu air limbah yang diambil 

sesaat pada satu lokasi tertentu (SNI 

6989.59:2008). Titik pengambilan 

sampel kadar krom total (Cr) dilakukan 

pada bak bilasan Cr yang terdapat pada 

Instalasi Pengolahan Air Limbah di PT. 

PINDAD Kota Bandung. 

Jenis data yang digunakan 

dalam penelitian ini berupa: 

1. Data Primer : diperoleh dari hasil 

pemeriksaan parameter kadar krom 

total (Cr), sebelum dan sesudah 

diberikan perlakuan. 

2. Data Sekunder : diperoleh peneliti 

melalui penelitian-penelitian 



sebelumnya dan dari industri 

elektroplating berupa bagan alir 

Instalasi Pengolahan Air Limbah 

(IPAL) serta kandungan kadar 

krom total (Cr) pada Instalasi 

Pengolahan Air Limbah (IPAL) 

yang telah diperiksa. 

Alat pengumpul data dalam 

penelititan ini, peneliti menggunakan 

alat-alat yang meliputi : 

1. Cidukan (gayung bertangkai 

panjang) 

2. Jerigen 

3. Furnace  

4. Alat pengukur satuan massa 

(timbangan analitik) 

5. Alu dan cawan porselen 

6. Magnetic Stirrers  

7. AAS (Atomic Absorption 

Spetroscopy) 

8. Botol Vial 

9. Labu Ukur 25 ml 

10. Alat tulis, kamera dan kalkulator 

Tempat penelitian dilakukan 

di Laboratorium Kesehatan Lingkungan 

Poltekkes Kemenkes Bandung, di 

Laboratorium Terpadu Poltekkes 

Kemenkes Bandung dan di 

Laboratorium Preparasi Contoh tekmira 

(Teknologi Mineral dan Batu Bara), 

serta sampel yang diambil adalah limbah 

cair elektroplating yang mengandung 

kadar krom total (Cr) yang terdapat di 

bak penampung limbah cair industri 

elektroplating. Waktu penelitian 

dilaksanakan mulai dari bulan Mei 

sampai dengan bulan Juli 2014. 

Perhitungan persentase penurunan kadar 

krom total (Cr) dalam limbah cair 

industri elektroplating dihitung dengan 

menggunakan rumus berikut ini: 

Persentase Penurunan Cr = 

(                                            )

                
 

100% 

Pembuatan arang sekam 

padi melalui beberapa tahapan sebagai 

berikut : 

1. Sekam padi di arangkan dengan 

menggunakan furnace, suhu 

pemanasan diatur pada suhu 250 ºC 



dan lama pemanasan diatur selama 

2,5 jam. 

2. Setelah proses pengarangan sekam 

padi selesai, kemudian arang sekam 

padi dihaluskan dan di samakan 

ukuran diameternya yaitu 70 mesh 

(200 µm). Pada penelitian ini, arang 

sekam padi di bawa ke 

Laboratorium Preparasi Contoh 

tekmira untuk di haluskan dan 

disamakan ukuran diameternya 

dengan menggunakan ayakan 

ukuran 70 mesh (200 µm). 

3. Jika arang sekam padi telah melalui 

tahapan di atas, maka arang sekam 

padi sudah bisa digunakan pada 

penelitian ini. 

Langkah-langkah Pengolahan Data 

Dalam melakukan 

pengolahan data berdasarkan langkah-

langkah sebagai berikut: 

1. Entry / Processing 

Yaitu kegiatan untuk memperoses 

data sehingga data siap dianalisis. 

Untuk mengentri data selain 

manual maka dapat menggunakan 

program komputer. Setelah data 

hasil pengukuran kadar krom total 

sebelum dan setelah perlakuan 

didapatkan data tersebut akan 

dimasukan ke dalam aplikasi 

progran software statistik agar data 

tersebut selanjutnya dapat dianalisa. 

2. Cleanning 

Mengecek kembali data yang sudah 

diproses, dengan memperhatikan 

ada atau tidaknya data yang tidak 

terproses atau terlompati, melihat 

apakah variasi data yang sudah 

dimasukan sudah benar atau belum, 

konsistensi data yaitu melihat 

konsisten tidaknya data hasil 

penelitian. 

Analisa Data 

1. Analisis bivariat 

1) Uji Distribusi Normal 

Distribusi normal atau 

sering disebut juga distribusi Gauss 

merupakan distribusi data kuantitatif 

kontinu atau variabel X yang tersebar 

secara merata dan simetris, membentuk 

sebuah kurva seperti lonceng (Chandra 

Budiman, 1995). Dari penelitian tersebut 

maka tujuan dari uji distribusi normal 



yaitu untuk melihat suatu data apakah 

berdistribusi normal atau tidak. Jika data 

berdistribusi normal maka dapat 

dilakukan uji statistik selanjutnya yaitu 

dengan menggunakan uji anova one 

way. Uji distribusi normal dapat 

dilakukan dengan menghitung Nilai 

Skewness/Nilai Standar Error, jika 

hasilnya kurang dari 2 sehingga dapat 

disimpulkan data berdistribusi normal.  

2) Uji Anova one way  

Anova merupakan bagian 

dari metode analisis statistik yang 

tergolong analisis komparatif 

(perbandingan) lebih dari dua rata-rata. 

Tujuan dari uji Anova Satu Jalur ialah 

untuk membandingkan lebih dari dua 

rata-rata. Sedangkan, gunanya untuk 

menguji kemampuan generalisasi. 

Maksudnya, dari signifikasi hasil 

penelitian ( Anova satu jalur). Jika 

terbukti berbeda, berarti kedua sampel 

tersebut dapat digeneralisasikan artinya 

(data sampel dapat mewakili populasi) 

(Fajar Ibnu dkk, 2009). 

 

 

3. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

1. Hasil Pengukuran Kadar Krom 

Total (Cr) pada Limbah Cair 

Elektroplating Sebelum dan Setelah 

Penambahan Arang Sekam Padi. 

Tabel 3.1 
Kadar Krom Total Sebelum dan Setelah 

Penambahan Arang Sekam Padi dalam 

limbah cair elektroplating 

 

Pengula

ngan 

Kadar Krom Total Limbah 

Cair Elektroplating 

 

Kontrol 

Setelah penambahan 

Arang Sekam Padi 

1,5 gr 2 gr 2,5 

gr 

1  

 

 

18,56 

10,44 9,84 8,86 

2 9,87 8,72 7,65 

3 10,47 9,82 8,84 

4 10,42 9,86 8,73 

5 9,83 8,94 7,87 

6 10,36 9,53 8,24 

Rata-rata 10,23 9,45 8,36 

 

Berdasrkan tabel 3.1 dapat 

diketahui konsentrasi Krom Total (Cr) 

dalam limbah cair elektroplating 

sebelum diberi perlakuan penambahan 

berat arang sekam padi sebesar 18,56 

mg/l, sedangkan setelah dilakukan 

penambahan arang sekam padi dengan 

berat 1,5 gram maka kadar krom total 

(Cr)  rata-rata 10,23 mg/l, kadar krom 

total (Cr) pada berat arang sekam padi 2 

gram rata-rata 9,45 mg/l dan kadar krom 



total(Cr) pada berat arang sekam padi 

2,5 gram rata-rata 8,36 mg/l. 

2. Persentase Penurunan Kadar Krom 

Total (Cr) Setelah Penambahan 

Arang Sekam Padi. 

Tabel 2 
Persentase Penurunan Kadar Krom Total 

Setelah Penambahan  

Arang Sekam Padi 

 

Pengul

angan 

Kadar Krom Total Limbah Cair 

Elektroplating 

 

Kontrol 

Setelah penambahan 

Arang Sekam Padi 

Penur

unan 

1,5 gr 

(%) 

Penur

unan  

2 gr 

(%) 

Penur

unan 

2,5 gr 

(%) 

1 
18,56 

43,75 46,98 52,26 

2 18,56 46,82 53,07 58,78 

3 18,56 43,58 47,09 52,37 

4 18,56 43,85 46,87 52,96 

5 18,56 47,03 51,83 57,59 

6 18,56 44,18 48,65 55,60 

Rata-rata 44,86 49,08 54,92 

 

 Tabel 3.2 di atas dapat dilihat 

persentase rata-rata penurunan kadar 

krom total (Cr) dalam limbah cair 

elektroplating setelah penambahan berat 

arang sekam padi pada berat 1,5 gram 

persentase penurunkan kadar krom total 

(Cr) rata-rata 44,86 %, pada berat 2 

gram persentase penurunan kadar krom 

total (Cr) rata-rata 49,08 %, pada berat 

2,5 gram persentase penurunan kadar 

krom total rata-rata 54,92 %. 

Selisih hasil penurunan 

kadar krom total antara penambahan 

arang sekam padi 1,5 gram dengan 

penambahan arang sekam padi 2 gram 

yaitu 0,78 ppm atau dengan selisih 

persentase sebesar 7,62 %, kemudian 

selisih hasil penurunan kadar krom total 

antara penambahan arang sekam padi 2 

gram dengan penambahan arang sekam 

padi 2,5 gram yaitu 11,53 ppm atau 

dengan selisih persentase sebesar 

11,53%. Dengan demikian dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pada setiap 

penambahan arang sekam padi sebanyak 

0,5 gram terjadi penurunan kadar krom 

total sebesar 0,93 ppm/0,5 gram sekam 

padi atau dengan persentase penurunan 

sebesar 9,57% / 0,5 gram sekam padi. 

Persentase penurunan kadar 

krom total (Cr) pada penelitian yang 

dilakukan oleh  Nurhasni, dkk (2008) 

tentang Penyerapan Ion Logam Cd Dan 

Cr dalam Limbah Cair Menggunakan 

Sekam Padi menunjukan hasil yang 



berbeda dengan penelitian ini. Pada 

penelitian ini persentase penurunan 

kadar krom total (Cr) pada berat arang 

sekam padi 1,5 gram persentase 

penurunannya rata-rata 44,86%. 

Sedangkan pada penelitian yang 

dilakukan oleh Nurhasni, dkk (2008) 

tentang Penyerapan Ion Logam Cd Dan 

Cr dalam Limbah Cair Menggunakan 

Sekam Padi persentase penurunan kadar 

krom total (Cr) pada berat arang sekam 

padi 1,5 gram yaitu 70,78%. Hal 

tersebut disebabkan karena adanya 

perbedaan karakteristik limbah cair yang 

digunakan sebagai sampel untuk 

penelitian. Pada penelitian yang 

dilakukan oleh Nurhasni dkk, sampel 

limbah cair yang digunakan bukan 

berasal dari industri elektroplating, 

sedangkan sampel limbah cair yang 

digunakan pada penelitian ini berasal 

dari limbah cair industri elektroplating 

yaitu dari PT. PINDAD. 

Penurunan kadar krom total 

dalam limbah cair elektroplating terjadi 

melalui proses adsorpsi oleh arang 

sekam padi yang dipengaruhi oleh 

proses aktivasi dan ukuran partikel arang 

sekam padi yang digunakan. Arang 

sekam padi yang digunakan adalah 

arang biasa atau arang yang belum 

diaktivasi secara fisik ataupun secara 

kimia. Perbedaan mendasar antara arang 

biasa dengan arang aktif adalah bentuk 

pori-porinya. Pori-pori arang aktif lebih 

besar dan bercabang serta berbentuk zig-

zag. Olehsebab itu, penurunan kadar 

krom total pada limbah cair 

elektroplating menggunakan arang biasa 

dengan arang yang telah diaktivasi akan 

berbeda karena adanya perbedaan 

ukuran pori antara arang biasa dengan 

arang aktif. Meskipun arang sekam padi 

dengan arang aktif sama-sama dapat 

digunakan untuk menurunkan 

kandungan logam dalam limbah cair, 

akan tetapi keduanya memiliki 

kelemahan yaitu pada saat proses 

regenerasi. Pada proses regenerasi 

struktur kimia permukaan dan distribusi 

ukuran pori mengalami perubahan 

akibat oksidasi sehingga efektivitas 

adsoprsi juga berubah. Dengan 

penjelasan tersebut maka proses 



regenerasi kurang cocok apabila 

dilakukan pada arang sekam padi 

(Ismadji dan Bhatia, 2001 dalam : 

Wibowo Nani, dkk 2004). 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Konsentrasi kadar krom 

total dalam limbah cair elektroplating 

sebelum diberi perlakuan penambahan 

berat arang sekam padi sebesar 18,56 

mg/l, sedangkan sesudah mendapatkan 

perlakuan penambahan berat arang 

sekam padi dengan berat 1,5 gram 

terjadi penurunan kadar krom total (Cr) 

menjadi 10,23 mg/l, sesudah 

mendapatkan perlakuan penambahan 

berat arang sekam padi dengan berat 2 

gram menjadi 9,45 mg/l, dan sesudah 

mendapatkan perlakuan penambahan 

berat arang sekam padi dengan berat 2,5 

gram menjadi 8,36 mg/l. 

Persentase penurunan kadar 

krom total (Cr) pada limbah cair 

elektroplating pada penambahan arang 

sekam padi dengan berat 1,5 gram 

terjadi penurunan kadar krom total (Cr) 

rata-rata 44,86%, pada penambahan 

arang sekam padi dengan berat 2 gram 

terjadi penurunan kadar krom total (Cr) 

rata-rata 49,08%, dan pada penambahan 

arang sekam padi dengan berat 2,5 gram 

terjadi penurunan kadar krom total (Cr) 

rata-rata 54,92%. 

Ada perbedaan penambahan 

berbagai berat arang sekam padi dalam 

menurunkan kadar krom total di industri 

elektroplating. Hal tersebut berdasarkan 

hasil analisis data dengan menggunakan 

one way anova diperoleh nilai P<α (0,00 

< 0,05) atau Fhitung > Ftabel (25,71 > 3,68) 

untuk konsentrasi kadar krom total 

secara statistik dengan tingkat 

kemaknaan 95%. 

Saran 

Adapun saran-saran yang 

dapat penulis berikan adalah : 

Apabila PT. PINDAD Kota Bandung 

ingin menerapkan pengolahan limbah 

cair elektroplating dalam menurunkan 

kadar krom total dengan  menggunakan 

arang sekam padi maka perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut untuk 

mengonversikan berat arang sekam padi 

dari skala laboratorium menjadi skala 



lapangan, dalam penelitian berat arang 

sekam padi yang digunakan 1,5 gram, 2 

gram, 2,5 gram untuk 10 ml, maka PT. 

PINDAD harus mengonversikan berat 

arang yang dipakai dan disesuaikan 

dengan jumlah limbah cair 

elektroplating yang dihasilkan. 

Misalkan: Dalam skala 

laboratorium 1,5 gram dalam 10 ml. 

1 m
3
 = 1000 L 

1000 gram = 1 kg 

Maka dalam skala lapangan 1,5 kg 

digunakan dalam 1 m
3
. 

Perlu adanya penelitian 

lebih lanjut tentang pengaruh aktivasi 

pada arang sekam padi baik secara fisik 

maupun kimia dan pengolahan lanjutan 

setelah dilakukan proses adsorbsi 

dengan arang sekam padi yaitu dengan 

proses solidifikasi/stabilisasi sebelum 

limbah dari arang sekam padi tersebut 

dibuang ke tempat penimbunan akhir.  
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