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Abstrak 

Studi pengaruh tegangan pada lucutan plasma untuk degradasi metilen biru telah 

dilakukan menggunakan reaktor plasma berkonfigurasi elektroda jarum. Penelitian ini 

dilakukan guna mengetahui optimasi dan efisiensi untuk degradasi metilen biru. 

Pengujian reaktor plasma dilakukan pada proses degradasi metilen biru dengan variasi 

lama waktu kontak plasma dan volume umpan. Plasma dibangkitkan dengan tegangan 

11,5 kV AC maupun DC menggunakan dua buah elektroda jarum stainless steel. Laju alir 

umpan yang digunakan adalah 16,6 cc/detik. Karakteristik fisik dan kimia larutan diukur 

sebelum dan sesudah perlakuan untuk mengetahui pengaruh penambahan volume dan 

lama kontak plasma pada metilen biru. Hasil yang diperoleh, absorbansi dan pH turun 

seiring lama kontak plasma yang semakin meningkat, sedangkan temperatur akan 

semakin naik. Pada laju alir 16,6 cc/detik, tegangan DC mencapai waktu kontak plasma 

hingga 270 menit, absorbansi larutan metilen biru mulai menurun hingga 98,73%. Pada 

tegangan AC dengan waktu kontak 240 menit, absorbansi sudah menurun hingga 98,67%. 

Dengan sumber tegangan AC dan DC, pH pada larutan mencapai 2,39 serta temperatur 

34,2 
0
C.  
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PENDAHULUAN 

Industri tekstil merupakan salah satu 

penghasil limbah cair yang berasal dari 

proses pewarnaan. Selain kandungan zat 

warnanya tinggi, limbah industri tekstil juga 

mengandung bahan-bahan sintetik yang 

sukar diuraikan 
[1]

. Zat warna tekstil 

merupakan gabungan dari senyawa organik 

tidak jenuh, kromofor dan auksokrom 

sebagai pengaktif kerja kromofor dan 

pengikat antara warna dengan serat. Di 

dalam industri tekstil, zat warrna yang 

paling sering digunakan adalah metilen biru 

dengan rumus kimia C16H18CIN3S. Senyawa 

metilen biru selain bersifat toksik juga 

memiliki gugus benzena yang sukar 

terdegradasi 
[2]. 

Metilen biru merupakan senyawa 

hidrokarbon aromatik heterosiklik kationik. 

Konsentrasi metilen biru mempunyai nilai 

ambang batas yang diperbolehkan dalam 

perairan sekitar (5-10) mg/L
[3]

. Oleh karena 

itu, diperlukan suatu teknologi pengolahan 
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limbah yang mampu mempercepat penguraian limbah zat warna. 

Plasma merupakan gas yang 

terionisasi dalam lucutan listrik. Plasma juga 

dapat didefinisikan sebagai campuran 

kausinetral dari elektron, radikal, ion positif, 

dan ion negative 
[4]

. Pada bidang industri 

dan penelitian, plasma telah banyak 

dimanfaatkan seperti dalam peningkatan 

produksi ozon 
[5]

, nitridasi pada baja 
[6]

, dan 

pemurnian air 
[7]

. Metode plasma yang 

digunakan dalam pemurnian air salah 

satunya adalah metode lucutan plasma, di 

mana plasma digunakan untuk membentuk 

spesies aktif yang digunakan untuk 

menguraikan senyawa organik. Spesies aktif 

yang terbentuk di dalam air seperti OH
-
, H

+
, 

O3, dan H2O2 yang memiliki tingkat oksidasi 

yang tinggi dan mampu menguraikan 

senyawa organik serta membunuh 

mikroorganisme dengan membusukkan 

tanpa meninggalkan polutan sekunder di 

dalamnya 
[8]

. 

Pada penelitian ini digunakan larutan 

metilen biru sebagai sampel yang akan diuji. 

Hal ini dikarenakan metilen biru merupakan 

zat warna dasar dalam proses pewarnaan 

yang digunakan secara luas di industri tekstil 

dan menjadi perhatian besar dalam proses 

pengolahan limbah karena susah diuraikan 

[9]
. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan 

dilakukan analisis pengaruh plasma dengan 

sistem aliran kontinyu terhadap konsentrasi 

serta parameter karakter fisik metilen biru 

sebagai model seperti pH, temperatur, dan 

efisiensi pengurangan absorbansi pada 

polutan limbah zat warna metilen biru. 

METODE PENELITIAN 

Bahan Penelitian 

Bahan-bahan penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Zat warna 

metilen biru, aquades, Elektroda berbahan 

stainless, Alumunium foil, Kertas timbang. 

Peralatan 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian 

ini antara lain: satu set reaktor plasma sistem 

aliran kontinyu, neraca digital, gelas beker, 

power supply AC dan DC, penjepit, 

flowmeter, multiparameter water quality 

monitor. Untuk analisa hasil adsorpsi 

digunakan Spektrofotometer UV-Vis. 

Prosedur Penelitian 

Pada penelitian lucutan plasma ini dilakukan 

dalam beberapa tahapan, yaitu persiapan alat 

dan bahan yang diperlukan. Langkah awal 

yaitu menyiapkan zat warna metilen biru 

yang digunakan sebagai sampel uji. Setelah 
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itu, pembuatan larutan 3 mg metilen biru 

dengan volume 500 mL  kemudian sampel 

diukur pH, temperatur dan absorbansi 

sebelum kontak dengan lucutan plasma. 

Selanjutnya,pada sampel di beri kontak 

dengan lucutan plasma dengan tegangan 

11,5 kV dan elektroda berbahan stainless. 

Lalu, mengukur absorbansi dengan UV-Vis, 

pH dan temperatur sampel menggunakan 

Multiparameter water quality monitor .

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaruh pH 

Salah satu indikator dalam degradasi 

zat warna metilen biru merupakan pH. Pada 

Gambar 1  dapat dilihat bahwa kondisi pH 

setelah kontak dengan plasma mengalami 

penurunan yang signifikan.  

Gambar 1. Pengaruh pH terhadap 

waktu kontak plasma 

 

Pada penelitian ini pH pada sampel 

larutan metilen biru akan mengalami 

penurunan setelah terkena kontak plasma 

seiring lamanya waktu kontak plasma 

dengan larutan. Hal tersebut terjadi karena 

proses oksidasi yang terjadi dalam reaktor 

plasma akan memutus ikatan-ikatan 

kompleks dalam larutan metilen biru 

menjadi asam. Semakin lama waktu kontak 

plasma, maka zat asam akan terbentuk 

semakin banyak, sehingga menyebabkan 

larutan semakin asam. Terbentuknya zat 

asam selama kontak dengan plasma akan 

membuat pH semakin menurun seiring 

dengan pertambahan waktu kontak 
[10]

. 

 

Pengaruh temperatur 

Degradasi larutan metilen biru dapat 

dilihat dengan lama waktu kontak plasma 

dengan larutan sampel. Hal ini karena 

semakin lama waktu kontak plasma akan 

menyebabkan semakin banyaknya elektron 

yang bertumbukan, karena hasil 

pelipatgandaan elektron semakin besar. Pada 

proses degradasi warna, semakin tinggi 

temperature maka akan semakin cepat 

terjadi 
[11]

.  

0

1

2

3

4

5

6

7

- 5 0  5 0  1 5 0  2 5 0  

P
H

 

WAKTU (MENIT) 

500 mL DC 500 mL AC

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Hal ini dikarenakan dengan adanya 

kenaikan suhu maka dapat mempercepat 

reaksi yang mengakibatkan naiknya energi 

kinetik partikel zat sehingga memungkinkan 

semakin banyaknya tumbukan efektif yang 

menghasilkan perubahan suhu. 

Gambar 2. Pengaruh temperatur terhadap 

waktu kontak plasma 

 

Lama waktu kontak menyebabkan 

panas pada larutan metilen biru meningkat. 

Perubahan panas tersebut dapat 

diindikasikan dengan perubahan suhu yang 

semakin meningkat pada saat waktu kontak 

plasma terhadap larutan sampel. Hal tersebut 

dapat dilihat pada Gambar 2 pada volume 

yang berbeda, waktu kontak plasma pun 

juga mempengaruhi pada kenaikan 

temperatur larutan metilen biru 

 

Pengaruh Absorbansi Metilen Biru 

Absorbansi merupakan kemampuan suatu 

bahan atau larutan untuk menyerap cahaya. 

Karakterisasi absorbansi dilakukan pada 

larutan metilen biru sebelum dan sesudah 

perlakuan. Pada pengukuran absorbansi 

metilen biru digunakan volume sampel 500 

mL dan laju alir 16,6 cc/detik. Dapat dilihat 

gambar 3 terdapat hasil pengukuran 

absorbansi dengan sumber tegangan DC.  

 

Gambar 3. Penurunan absorbansi pada 

tegangan DC 

Pada Gambar 4 merupakan hasil pengukuran 

absorbansi dengan sumber tegangan AC. 

 

Gambar 4. Penurunan absorbansi pada 

tegangan AC 

Dapat dilihat bahwa dengan tegangan DC 

memerlukan waktu kontak lebih lama 

dibandingkan dengan tegangan AC. Hal ini 

24

26

28

30

32

34

36

-50 50 150 250

Te
m

p
er

at
u

r 
(O
C

) 

Waktu (menit) 

500 mL DC 500 mL AC

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



dikarenakan pada tegangan DC plasma yang 

keluar pada kedua elektroda tidak stabil. 

Berbeda dengan tegangan AC, plasma yang 

keluar lebih stabil dan lebih tenang. Keadaan 

lucutan plasma yang stabil maka spesies 

aktif yang bereaksi pun juga akan semakin 

banyak. Oleh karena itu, waktu yang 

dibutuhkan untuk proses degradasi pun akan 

semakin cepat. Hal tersebut dikarenakan 

semakin lama waktu yang digunakan, 

menyebabkan semakin banyak ionisasi yang 

terjadi dan semakin banyak spesies aktif 

yang dihasilkan, sehingga membuat metilen 

biru semakin banyak yang terdegradasi dan 

warna larutan metilen biru semakin jernih. 

 Terbukti pada Gambar 1.a pada 

tegangan AC yang hanya membutuhkan 

waktu 60 menit sedangkan pada tegangan 

DC untuk mendegradasi metilen biru 

memerlukan waktu hingga 120 menit untuk 

proses degradasi warna pada metilen biru.

KESIMPULAN 

Pada tegangan AC maupun DC, lucutan 

plasma memiliki pengaruh terhadap   nilai 

absorbansi larutan metilen biru yang 

semakin menurun seiring lamanya waktu 

tinggal dalam reaktor dan pH larutan akan 

semakin turun seiring kenaikan waktu lama 

kontak, sedangkan temperatur larutan 

semakin naik. Dengan dua sumber tegangan 

AC dan DC, pH terendah pada larutan 

mencapai 2,39 dan temperatur tertinggi 

mencapai 34,2 
0
C. 
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