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I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang
Air merupakan kebutuhan yang paling utama bagi makhluk hidup. Manusia dan
makhluk hidup lainnya sangat bergantung dengan air demi mempertahankan
hidupnya. Air yang digunakan untuk konsumsi sehari -hari harus memenuhi
standar kualitas air bersih. Kualitas air bersih dapat ditinjau dari segi fisik,kimia,
mikrobiologi dan radioaktif. Namun kualitas air yang baik ini tidak selamanya ters
edia di alam sehingga diperlukan upaya perbaik an, baik itu secara sederhana
maupun modern. Jika air yang digunakan be lum memenuhi standar kualitas air
bersih, akibatnya akan menimbulkan masalah lain yang dapat menimbulkan
kerugian bagi penggunanya.
Belakangan ini timbul masalah yang sangat krusial yaitu sulit untuk
mendapatkan air bersih. Banyak sumber air yang biasa dipakai tidak sebagus dulu
lagi. Penyebab susahnya mendapat air bersih adalah adanya pencemaran air yang
disebabkan oleh limbah rumah tangga, limbah pertanian, dan limbah
industri.Selain itu, adanya pembangunan dan penjarahan hutan merupakan
penyebab berkurangnya kualitas mata air dari pegunungan karena banyak
bercampur dengan lumpur yang terkikis terbawa aliran sungai. Akibatnya, air
bersih terkadang menjadi "barang langka".
Ada beragam cara untuk memecahkan masalah tersebut, salah satunya
dengan aplikasi Teknologi yang tepat guna dimana yang dapat menghasilkan air
dengan kuaitas baik, menguntungkan dan mudah digunakan. Teknologi yang
digunakan meliputi pengolahan pengolahan air yang dilakukan meliputi
pengolahan secara fisik, pengolahan kimia

dan biologi. Diharapkan dengan

adanya teknologiini dapat membantu mengatasi masalah air yang ada di
masyarakat.
Air laut telah menjadi bahan baku produksi air bersih bahkan sejak 60-an tahun
yang lalu melalui proses desalinasi. Desalinasi air laut merupakan istilah umum
yang menggambarkan penyisihan kandungan garam dan pengotor lainnya yang
secara alami terdapat pada air laut.

Proses produksi air bersih dengan metode desalinasi dilakukan melalui beberapa
tahapan, meliputi: pengambilan air laut, pengolahan awal air laut, proses
pemisahan garam, dan pengolahan akhir. Teknik desalinasi yang digunakan
umumnya beragam, berbagai keuntungan dan kekurangan dari teknologi yang ada
telah dilengkapi dengan semakin banyaknya penelitian yang dihasilkan dalam hal
pemurnian air berbasis desalinasi. Salah satunya adalah menggunakan teknik
Microbial

desalination

cell

(MDC)

dimana

menggunakan

aktivitas

microorganisme dalam pengolahan air laut dengan prinsip dasar proses
elektrodialisis. Teknik ini sangat mudah dilakukan dan tidak membutuhkan suplai
energi listrik dari luar. Berdasarkan kemudahan dan keuntungan yang dihasilkan
melalui teknik MDC maka penulis ingin mempelajari penelitian lebih lanjut dan
karakteristik proses yang terjadi selama desalinasi berbasis MDC.

I.2 Masalah Penelitian
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas dapat diangkat permasalahan
berikut:
1. Apakah teknik MDC dapat digunakan sebagai metoda untuk pengolahan
air laut
2. Bagaimana mekanisme yang terjadi pada konstruksi sistem MDC
menggunakan

Sacharomyces

cereviceae

dalam

kaitannya

dengan

produktivitas listrik dihasilkan untuk proses desalinasi.

I.3 Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian dibatasi dan dikelompokkan menjadi beberapa bagian
diantaranya:
1. Melakukan preparasi kultur microorganisme yang akan digunakan
2. Melakukan optimalisasi dan karakterisasi MDC
3. Mengukur dan melakukan pengamatan terhadap arus listrik dan power
yang dihasilkan dari MDC dengan berbagai variasi perlakuan.
4. Mengukur

dan

memantau

proses

desalinasi

melalui

pengukuran

konsentrasi ion garam yang bermigrasi selama roses berlangsung.

I.4 Tujuan Penelitian:
Tujuan dari Penelitian ini adalah:
1. Melakukan karakterisasi dan analisis kondisi optimum terhadap yeast
yang akan digunakan sebagai biokatalis pada MDC.
2. Melakukan analisis kondisi optimum MDC
3. Mengetahui percent transport dan konsentrasi ion garam yang berhasil
bermigrasi selama proses desalinasi berlangsung

II. TINJAUAN PUSTAKA

Air minum adalah kebutuhan dasar manusia yang paling penting. Untuk
menjamin kelangsungan hidup dan kualitas hidup manusia harus diperhatikan
kelestarian sumberdaya alam, khususnya sumberdaya air. Namun tidak semua
daerah mempunyai sumberdaya air yang baik. Wilayah pesisir pantai dan pulaupulau kecil di tengah lautan lepas merupakan daerah-daerah yang sangat miskin
akan sumber air tawar, sehingga timbul masalah pemenuhan kebutuhan air
minum. Sumberdaya air yang terdapat di daerah tersebut umumnya berkualitas
buruk, misalnya air tanahnya yang payau atau asin. Sumber air yang secara
kuantitas tidak terbatas adalah air laut, walaupun kualitasnya sangat buruk karena
banyak mengandung kadar garam atau TDS (Total Dissolved Solid) sangat tinggi.
Untuk mengatasi masalah tersebut salah satu cara adalah dengan penerapan
teknologi pengolahan air yang sesuai dengan kondisi sosial, budaya, ekonomi dan
SDM (sumberdaya manusia), selain kondisi sumber air bakunya sendiri. Proses
pengolahan air laut menjadi air tawar tersebut dikenal sebagai proses desalinasi.
Pada era industrialisasi dengan kemajuan yang sangat pesat seperti sekarang ini
mengakibatkan kenaikan tingkat sosial ekonomi masyarakat juga. Keadaan
tersebut ditambah dengan terus meningkatnya jumlah penduduk akan semakin
memacu peningkatan jumlah kebutuhan hidup manusia, khususnya air minum.

AIR
Air tawar ialah air yang tidak berasa dengan kata lain air yang tidak mengandung
banyak larutan garam dan larutan mineral di dalamnya. Saat menyebutkan air

tawar, orang biasanya merujuk ke air dari sumur, danau, sungai, salju, atau es. Air
tawar juga berarti air yang dapat dan aman untuk dijadikan minuman bagi
manusia. Adapun karateristrik air tawar adalah sebagai berikut:
Sifat Fisis Air Tawar
1) Warna, Bau, dan Rasa Air Tawar (Effect of Sediment)
Air tawar pada umumnya tidak berwarna, sehingga tampak bersih, bening dan
jernih. Tetapi pada beberapa jenis air tawar juga bisa memperlihatkan warna yang
berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena sedimen (bebatuan) dan organisme yang
hidup di dalamnya. Air permukaan dan air sumur pada umumnya mengandung
bahan-bahan metal terlarut seperti Na, Mg, Ca, dan Fe. Air yang mengandung
komponen-komponen tersebut dalam jumlah tinggi disebut air sadah. Walaupun
bahan-bahan tersuspensi dan bakteri mungkin telah dihilangkan dari air tersebut,
namun demikian air minum dimungkinkan masih mengandung komponenkomponen terlarut.

Pada dasarnya air murni tidak enak untuk diminum karena beberapa bahan yang
terlarut dapat memberikan rasa yang spesifik terhadap air minum. Oleh karena itu,
air minum yang lazim diperdagangkan bukan merupakan air murni. Jadi air yang
tidak tercemar, merupakan air yang tidak mengandung bahan-bahan asing tertentu
dalam jumlah melebihi batas yang ditetapkan sehingga air tersebut dapat
digunakan secara normal untuk berbagai keperluan. Adanya benda-benda asing
yang mengakibatkan air tidak dapat digunakan secara normal disebut dengan
polusi/pencemaran. Kebutuhan makhluk hidup akan air sangat bervariasi, maka
batasan-batasan pencemaran untuk berbagai jenis air juga berbeda.

Warna air pada dasarnya dibedakan menjadi warna sejati (true color) yang
disebabkan oleh bahan-bahan terlarut, dan warna semu (apparent color), yang
selain disebabkan oleh adanya bahan-bahan terlarut juga karena adanya bahanbahan terlarut juga karena adanya bahan-bahan tersuspensi, seperti yang bersifat
koloid. Air yang normal pada dasarnya tidak mempunyai rasa. Timbulnya rasa
pada air lingkungan (kecuali air laut yang mempunyai rasa asin) merupakan
indikasi kuat bahwa air telah tercemar. Rasa yang menyimpang tersebut biasanya

disebabkan oleh adanya polusi, dan rasa yang menyimpang tersebut biasanya
dihubungkan dengan baunya karena pengujian terhadap rasa air jarang dilakukan.

2) Kenaikan suhu air (Raising of Temperature)
Air menstabilkan suhu udara dengan menyerap panas dari udara yang lebih hangat
dan kemudian melepaskannya keudara yang lebih dingin. Air cukup efektif
sebagai penyimpan panas karena dapat menyerap dan melepaskan panas dalam
jumlah besar, dengan hanya mengalami sedikit perubahan suhu. Proses suatu
industry pada umumnya menimbulkan panas. Untuk menormalkan suhu biasanya
digunakan air sebagai pendinginnanya. Suhu air sungai yang relative tinggi dapat
ditandai seperti munculnya ikan dan hewan air lainnya kepermukaan untuk
mendapatkan oksigen.

b. Sifat Kimia Air Tawar
Di samping sifat-sifat fisiknya, sifat-sifat kimia air juga sangat sesuai untuk
kehidupan. Di antara sifat-sifat kimia air, yang terutama adalah bahwa air
merupakan pelarut yang baik: Hampir semua zat kimia bisa dilarutkan dalam air.
Zat-zat yang bercampur dan larut dengan baik dalam air (misalnya garam-garam)
disebut sebagai zat-zat "hidrofilik" (pencinta air), dan zat-zat yang tidak mudah
tercampur dengan air (misalnya lemak dan minyak), disebut sebagai zat-zat
"hidrofobik" (takut-air).

Kelarutan suatu zat dalam air ditentukan oleh dapat tidaknya zat tersebut
menandingi kekuatan gaya tarik-menarik listrik (gaya intermolekul dipol-dipol)
antara molekul-molekul air. Jika suatu zat tidak mampu menandingi gaya tarikmenarik antar molekul air, molekul-molekul zat tersebut tidak larut dan akan
mengendap dalam air
Konsekuensi yang sangat penting dari sifat kimia ini adalah mineral-mineral dan
zat-zat yang berguna yang terkandung tanah terlarut dalam air dan dibawa ke laut
oleh sungai. Diperkirakan lima milyar ton zat dibawa ke sungai setiap tahun. Zatzat tersebut penting bagi kehidupan laut.

Air juga mempercepat (mengkatalisis) hampir semua reaksi kimia yang diketahui.
Sifat kimia air yang penting lainnya adalah reaktivitas kimianya ada pada tingkat
yang ideal. Air tidak terlalu reaktif yang membuatnya berpotensi merusak (seperti
asam sulfat) dan tidak juga terlalu lamban (seperti argon yang tidak bereaksi
kimia). Mengutip Michael Denton: “Tampaknya, seperti semua sifatnya yang
lain, reaktivitas air ideal baik bagi peran biologis maupun geologisnya.” Masih
banyak lagi sifat-sifat kimia yang ada pada air tawar. Diantaranya berdasarkan
kesadahan, pH, banyaknya zat terlarut dalam air itu.

Dengan meningkatnya permintaan akan air bersih dan semakin terbatasnya
sumberdaya air di alam, maka peningkatan efisiensi proses pengolahan air juga
merupakan syarat utama. Demikian halnya dalam penerapan sistem desalinasi ini,
untuk
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ditempuh

sistem

penggabungan/kombinasi dengan proses pengolahan secara konvensional. Air
asin atau air payau adalah larutan yang mengandung beberapa jenis zat terlarut
seperti garam-garam, yang jumlahnya rata-rata 3 sampai 4,5 %. Desalinasi berarti
pemisahan air tawar dari air asin. Metoda yang digunakan pada proses ini disebut
desalinasi air asin. Dalam pemisahan air tawar dari air asin, ada beberapa
teknologi proses desalinasi yang telah banyak dikenal antara lain yakni porses
distilasi/penguapan, teknologi proses dengan menggunakan membran, proses
pertukaran ion dll. Proses desalinasi dengan cara distilasi adalah pemisahan air
tawar dengan cara merubah phase air, sedangkan pada
proses dengan membran yakni pemisahan air tawar dari air laut dengan cara
pemberian tekanan dan menggunakan membran reverse osmosis atau dengan cara
elektrodialisa. Disamping alat desalinasi itu sendiri, perlengkapan lainnya yang
umum pada proses desalinasi adalah sistem intake air laut termasuk pompa intake,
saringan kasar dan saringan halus, perpipaan air laut, perpipaan air hasil proses
(air tawar) dan tanki penampungan, peralatan energi (listrik) dan sistem distribusi
dan lain sebagainya.

Pemilihan proses yang akan digunakan harus disesuaikan dengan lokasi
pengolahan, kualitas air laut, penggunaan air hasil pengolahan dan lain sebagainya

berdasarkan studi kelayakan. Mengingat semakin bertambahnya permintaan air
baik untuk kehidupan manusia maupun untuk industri, maka setiap negara perlu
menyediakan air tawar yang murah walaupun biaya untuk pengadaan sumber
energinya semakin tinggi. Di beberapa negara penelitian dan pengembangan
metoda desalinasi, penambahan-penambahan baru, kombinasi dan lain sebagainya
telah dilaksanakan untuk meningkatkan efisiensi dari pengolahan sistem
desalinasi.
Microbial desalination cell (MDC)
MDC adalah sistem yang dibangun dengan menggabungkan konsep microbial
fuel cell dengan penambahan kompartment yang berisi air laut yang akan
dipisahkan komponen ion garamnya berbasis elektrodialisis. Sel dari MDC terdiri
dari 3 sampai dengan 4 bahkan lebih tergantung dari teknik yang akan
dikembangkan. Dalam penelitian ini akan digunakan sel MDC yang terdiri dari 4
kompartment seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.1 Kompartmen dari MDC

Sel tersebut terdiri dari ruang anoda, katoda, ruang dilute dan concentrate. Pada
ruang anoda berisi microorganisme yang bertindak sebagai biokatalis, mediator
dan glukosa sebagai sumber nutrisi dan bahan bakar bagi microorganisme. Ruang
katoda berisi larutan elektrolit yaitu K3Fe(CN)6 , ruang concentrate berisi KNO3
sementara ruang dilute berisi sampel air laut. Prinsip yang terjadi pada proses
MDCadalah sebagai berikut :

Pada penelitian ini akan dipiih ragi Saccharomyces cerevisiae sebagai
biokatalis,penambahan glukosa ke dalam ruang anoda akan digunakan oleh ragi
dalam aktivitasnya mendegradasi senyawa organik melalui oksidasi menghasilkan
elektron. Sementara elektron yang dihasilkan akan di transfer ke permukaan anoda
menggunakan mediator yang selanjutnya dari anoda akan mengalir menuju
katoda. Di ruang katoda terjadi reduksi oksigen dan sebagai produk akan
dihasilkan mlekul air. Adanya perbedaan tegangan antara anoda dan katoda akan
menyebabkan gaya dorong bagi ion garam yang ada di kompartment dilute untuk
bermigrasi melewati membran penukar anion dan kation menuju kompartment di
sebelahnya.. Sebagai produk akhir akan dihasilkan larutan yang telah megalami
penurunan kadar ion garam.

III. METODOLOGI PENELITIAN
3. 1 Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian dilakukan di Laboratorium Penelitian Kelompok Keilmuan Kimia
Analitik Program studi Analis Kesehatan STIKes BTH Tasikmalaya. Dan Kimia
ITB Bandung Waktu penelitian diperkirakan memerlukan waktu 1 tahun.
3.2 Desain Penelitian
Jenis penelitian adalah eksperimen kualitatif dan kuantitatif

berskala

laboratorium.
Tahap Preparasi Yeast
Preparasi yeast dilakukan sebelum yeast digunakan sebagai biokalatalis
pada MFC. Penambahan sejumlah media dimaksdukan untuk melakukan
cultivasi terhadap yeast. Media yang digunakan adalah campuran dari
pepton ; dextrose : malt ekstrak 2 ;1.5 ;1 untuk setiap 2gr yeast dalam 100
mL larutan bufet posphat pH 7. Larutan didiamkan selama 24 jam dalam
inkubator bersuhu 30oC. Selanjutnya

yeast

dikumpulkan setelah

disentrifugasi selama 5 menit dengan kecepatan 5000 rpm, dilakukan
pencucian terhadap sel sebanyak 3x menggunakan larutan buffer pospat
pH 7. Sebelum digunakan untuk MFC sebaiknya diaktivasi dengan suhu
40 oC selama 5 menit.

Persiapan MFC
Semua kondisi optimum yang dihasilkan dari tahap karakterisasi diatas,
diaplikasikan pada MFC, pemantauan arus listrik yang dihasilkan dicatat
melalui ampere meter dan dilakukan secara continue. Komposisi yang
dibuat di ilustrasikan pada gambar dibawah ini:
Yeast || membrane penukar kation || K3Fe(CN)6
Sebagai anoda dipilih karbon graphit dan katoda menggunkana nickel.
Anolite terdiri dari yeast 2%, glukosa optimum,mediator konsentrasi
optimum dalam larutan buffer phospat pH 7 dan katolit terdiri dari larutan
kalium ferisianida 0.02 M dalam buffer phosphat pH 7.

Persiapan MDC
Desain konfigurasi MDC adalah sbb:

Gambar 3.1 Desain konstruksi MDC

Variasi susunan kompartment MDC
Dalam penelitian ini dilakukan variasi susunan MDC sbb

Gambar 3.2 Schema variasi susunan kompartment di MDC

Susunan komponen yang digunakan pada kompartment MDC
Tabel 3.1 komposisi larutan dari masing-masing kompartement
Model of MDC

Anolyte

Concentrate

Model 1
Anode : graphite
Cathode : nickel plate

Yeast 2g/100 mL
Methylenen blue 5
mM
Glucose 0.1 M in
PB pH 7
Yeast 2g/100 mL
Methylenen blue 5
mM
Glucose 0.1 M in
PB pH 7
Yeast 2g/100 mL
Methylenen blue 5
mM
Glucose 0.1 M in
PB pH 7

KNO3
0.1 M

NaCl 0.1 M

K3Fe(CN)6
0.02 M

KNO3
0.1 M

NaCl 0.1 M

K3Fe(CN)6
0.02 M

KNO3
0.1 M

NaCl 0.1 M

HCl and
addition of
oxygen
saturated

Model 2
Anode : graphite
Cathode : nickel plate

Model 3
Anode : graphite
Cathode : platinum

Dilute

Secara garis besar Ilustrasi penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada skema
gambar di bawah ini:

Catholyte

Gambar 3.3 Diagram alir penelitian

IV HASIL DAN DISKUSI
MFC cell terdiri dari 2 ruang dan memiliki volume 100 mL (2 * 100) mL. Proton
Exchange Membrane (PEM) diletakkan untuk memisahkan dua chamber tersebut
Nafion 117 telah digunakan sebagai membran penukar kation, dan seetiap
percobaan yang dilakukan menggunaan membran yang baru untuk menghindari
gangguan dan / atau kontaminasi dari percobaan sebelumnya. Sebagai anoda
digunakan karbon graphit dengan ukuran 1,5 x 1 x 7 cm sementara katoda
menggunakan nikel foam

dengan ukuran 7 cm x 1,5 cm

pH meter digital

digunakan untuk mengukur variasi pH selama eksperimen. Gambar 4.1
menunjukkan skema dari MFC yang digunakan.

Gambar 4.1. Skema MFC.

Dari hasil pengamatan diperoleh pengukuran arus yang dihasilkan dari MFC
seperti yang terlihat pada gambar 4.2.

Gambar 4.2, kerapatan arus yang dihasilkan dari MFC selama 8 hari

Fig. 4.2 menunjukkan adanya peningkatan arus dari sinyal yang dihasilkan yang
berasal dari aktivitas biokatalis dalam mendegradasi glukosa.

Eletron yang

dihasilkan ditransfer menuju permukaan elektroda dibantu dengan metylene blue
yang berfungsi sebagai mediator. Reaksi redoks yang terjadi pada permukaan
anoda yang melibatkan metilen blue dalah sebagai berikut :
MB (reduced) → MB(oxidized) + 2e- + H+

E = 0.330 vs SCE

.... 4.1

Peningkatan arus terjadi dari hari pertaman sampai hari keempat. Pada akhir
pengamatan terjadi penrunan arus dan salah satu penyebabnya berhubungan
dengan aktivitas biokatalis dan stabilitas ragi dalam ruang anoda.

Tahap pengamatan selanjutnya yaitu integrasi antara MFC dengan MDC yang
dimaksudkan untuk melakukan tahap pengolahan air berbasis reaksi elektrolisis.
Sel MDC telah disiapkan seperti yang tercantum pada gambar 3.1. Pada bagian
anode chamber berisi sel ragi, glukosa, metilen blue dalam larutan bufer phospat
pH 7. Selanjutnya “concentrate chamber” berisi larutan KNO3 , “dilute chamber “
berisi larutan NaCl 0.1 M

dan yang terakhir katoda chamber berisi larutan

K3Fe(CN)6 0.02 M. Pengamatan yang dilakukan meliputi pemantauan arus listrik

yang dihasilkan selama proses desalinati berlangsung serta penentuan konsentrasi
garam yang berhasil bermigrasi dari dilute chamber ke concentrate dan katode
chamber. Penentuan konsentrasi ini ditentukan menggunakan kromatografi
penukar ion.

Model 1 (anode|concentrate|dilute|cathode)
Dalam konfigurasi ini, anolit berisi ragi 2g / 100 mL, mediator 5 mM dan glukosa
0,1 M. Semua reagen dilarutkan dalam larutan di BP pH 7. NaCl 0,1 M digunakan
dalam dilute chamber dan KNO3 0,1 M di concentrate chamber. Hasil dapat
dilihat pada gambar 4.3.

Gambar 4.3 kerapatan arus (mA.m-2) and NaCl transport (%) yang dihasilkan
dari MDC model 1 setelah 14 hari pengamatan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepadatan arus maksimum bisa dicapai
sebesar 57,73 mA.m-2 setelah proses desalinasi memasuki hari ke 9. Selama
pengamatan,

tidak dilakukan penggantian larutan K3Fe(CN)6 dan tidak ada

penambahan glukosa. Jumlah % NaCl transport yang dihasilkan mencapai angka
29%, itu berarti 29 mM NaCl telah berhasil bermigrasi dari dilute chamber ke
concentrate chamber setelah 14 hari elektrodialisis.

Gradien konsentrasi yang melintas melalui membran pertukaran ion (IEM) juga
dapat berkontribusi kepada proses difusi ion. Pengamatan telah dilakukan
menggunakan desain model 1 MDC tanpa menggunakan mikroorganisme
(Saccharomyces cerevisiae) di anolit. Percobaan telah dilakukan selama 14 hari
dan hasilnya seperti yang ditunjukkan Gambar 4.4

Gambar 4.4. (A) penurunan konsentrasi ion Cl pada concentrate and dilute
compartement selama proses difusi (B) NaCl transport (%) yang
dihasilkan setelah 14 hari proses difusi.
Hasil melaporkan bahwa selama proses difusi berlangsung telah terjadi penurunan
konsentrasi ion garam sebesar 9,3 %. Seperti yang diketahui bahwa difusi terjadi
akibat perpindahan migrasi ion dari larutan yang memiliki konsentrasi tinggi
menuju larutan yang konsentrasi rendah. Dalam hal ini proses difusi dapat
bekontribusi dalam penurunan kadar ion garam dari larutan dilute chamber selama
proses MDC berlangsung.

Sebagai data pendukung, nilai konduktivitas dari

larutan concentrate dan dilute pun telah diamati sepanjang proses difusi. Hasilnya
dapat dilihat pada gambar 4.5.

Gambar 4.5. Nilai konduktivitas dari concentrate dan dilute chamber yang
dihasilkan dari proses difusi.
Dari hasil pengamatan diperoleh fakta bahwa telah terjadi penurunan nilai
konduktivitas dari dilute chamber yang mengindikasikan telah terjadinya migrasi
ion garam dari chamber tersebut menuju concentrate chamber.

MDC menggunakan model 2
Pada pengerjaan ini telah dilakukan variasi letak antara dilute chamber dengan
concentrate chamber.

Hasil dari pengamatan konsentrasi garam menggunakan MDC model 2 dapat
dilaporkan sebagai berikut :

Gambar 4.6. Model 2, (A) kerapatan arus (mA.m-2) dan NaCl tranport (%) (B)
variasi nilai pH yang diukur di larutan anolit.
Gambar 4.6 melaporkan bahwa nilai kerapatan arus, % transport yang dihasilkan
dari MDC model 2 lebih rendah di bandingkan dengan model 1. Hal ini
disebabkan karena pada model 2, ion Cl- akan bermigrasi memalui membran
penukar anion menuju ke anolit, dan pada saat bersamaan adanya proton yang
dihasilkan dari degradasi glukosa menyebabkan terbentuknya HCl. Adanya asam
yang terbentuk di buktikan dengan pengukuran nilai pH pada larutan anolit.
Keaasaman yang tinggi pada ruang anoda dapat berpengaruh kepada aktivitas dari
mikroorganisme sebagai bio katalis, hal ini dibuktikan dengan adanya penurunan
nilai kerapatan arus dan % transport dari NaCl yang dihasilkan lebih kecil
dibandingkan dengan model 1.
V. KESIMPULAN
Microbial desalination cell (MDC) telah berhasil dilakukan untuk mengurangi
konsentrasi garam yang terkandung dalam dilute chamber melalui reaksi
elektrodialisis sebagai dasar terjadinya proses migrasi ion garam. Model 1 telah
menghasilkan kinerja yang baik dibandingkan dengan model 2. Proses difusi juga
telah berkontribusi kepada penurunan kadar ion garam dan memberikan hasil
sebesar 9.3%. Secara keseluruhan penurunan kadar ion garam melalui MDC

sangat bergantung kepada beberapa faktor, selain karena konsentrasi awal ion
garam, juga desain dari MDC cell. Adanya pH yang dihasilkan dari ruang anoda
sangat berpengaruh terhadap aktivitas dari bio katalis. Hal ini lah yang menjadi
alasan

model 1 telah menghasilkan recovery ion garam yang lebih tinggi

dibandingkan dengan model 2.
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