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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Limbah Cair Laundry 
Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu 

proses produksi baik industri maupun domestik (rumah 
tangga). Dimana masyarakat bermukim, disanalah berbagai 
jenis limbah akan dihasilkan. Ada sampah, ada air kakus 
(black water), dan air buangan dari berbagai aktivitas 
domestik lainnya (grey water) (Murtaho dan Said, 1988). 
Menurut Sutrisno dan suciastuti (1991), limbah cair 
merupakan segala jenis limbah yang berwujud cairan, 
berupa air beserta bahan-bahan buangan lain yang 
tercampur (tersuspensi) maupun terlarut dalam air. Air 
limbah cair dapat dibedakan atau diklasifikasikan dalam 4 
kelompok yaitu :  
1. Limbah domestik cair 

Limbah domestik cair adalah limbah cair hasil 
buangan dari perumahan (rumah tangga), perdagangan, 
dan perkantoran. 

2. Limbah cair indutri 
Limbah cair industri adalah limbah cair hasil 

buangan industri. Contoh limbah industri adalah air sisa 
cucian daging, buah atau sayur dari industri pengolahan 
makanan dan sisa pewarna kain/dari bahan industri tekstil, 

3. Rembesan dan luapan 
Rembesan dan luapan cairan adalah limbah cair 

yang berasal dari berbagai sumber memasuki saluran 
pembuangan limbah cair melalui rembesan kedalam tanah 
atau melalui luapan dari permukaan. 

4. Air hujan 
Air hujan adalah air limbah cair yang berasal dari 

aliran hujan diatas permukaan tanah. Air hujan yang 
mengalir melalui permukaan tanah membawa partikel 
buangan padat sehingga disebut air limbah dari air saluran 
hujan.  
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Jasa Laundry merupakan salah satu usaha di bidang 
pencucian pakaian yang berpotensi untuk menghasilkan 
limbah cair dalam jumlah besar. Hal ini dapat dilihat dari 
semakin banyaknya jasa ini bermunculan. Bahan utama 
jasa laundri ini adalah deterjen yang sebagian besar terdiri 
atas surfaktan baik jenis branched-alkilbenzen sulfonat 
(ABS) atau linier-alkilbenzen sulfonat (LAS) C18H29O5S+Na+ 

yang memiliki berat molekul 380 dan termasuk surfaktan 
anionik. Surfaktan ABS dengan rantai alkil bercabang, 
bersifat tidak terbiodegradasi, yaitu tidak dapat diurai oleh 
mikroorganisme dan menyebabkan polusi pada perairan di 
lingkungan. Struktur kimia -alkilbenzen sulfonat (LAS) dapat 
dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini. 

 

Gambar 2.1 Struktur kimia -alkilbenzen sulfonat (LAS) 

 Faktor yang mempengaruhi kualitas air limbah adalah 
volume limbah, kandungan bahan pencemar dan frekuensi 
pembuangan limbah. Pada limbah cair hasil dari buangan 
laundy  banyak mengandung detergen dan pewangi 
pakaian. Menurut Kirk dan Othmer (1982), detergen adalah 
salah satu produk komersial yang digunakan untuk 
menghilangkan kotoran pada pencucian pakaian. Dalam 
detergen mengandung bahan yang mempunyai sifat aktif 
permukaan (surfaktan). Surfaktan ini digunakan untuk 
proses pengikatan kotoran, sehingga sifat dari detergen 
dapat berbeda tergantung jenis surfaktannya. Berdasarkan 
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penelitian yang dilakukan Subriyar (2011) kandungan kimia 
limbah laundry yang ada di kota Palembang dapat dilihat 
pada tabel 1 dibawah ini  

      Tabel 2.1 Hasil Analisis Limbah Laundry di Kota Palembang 
(Subriyar,2011) 

Parameter Satuan Nilai 

Total Disolved Solid 
(TDS) 

mg/L 283 

Total Suspended 
Solid (TSS) 

mg/L 76,9 

pH - 7,53 

Besi mg/L n.a 

Mangan mg/L 0,0246 

Sulfat mg/L 27,381 

Ammonia bebas mg/L 0,39 

Klorida mg/L 4,0 

Fluorida mg/L 0,067 

Nitrat mg/L 1,08 

Nitrit mg/L 0,098 

COD mg/L 1365 

BOD mg/L 418 

Minyak dan Lemak mg/L 0,219 

DHL µS/L 572 

Kesadahan mg/L 630 

Detergent Mg/L 20,6 

Sumber : Subriyar,2011 
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Paramaeter Zat Padat Terlarut (TDS) merupakan 
konsentrasi jumlah ion kation (bermuatan positif) dan anion 
(bermuatan negatif) di dalam air. Bahan utama jasa laundri 
adalah deterjen yang sebagian besar terdiri atas surfaktan 
(S) baik jenis branched-alkilbenzen sulfonat (ABS) atau 
linier-alkilbenzen sulfonat (LAS) C18H29O5S+Na+ yang 
memiliki berat molekul 380 dan termasuk surfaktan anionik. 
S anionik adalah S yang bermuatan (-) dalam larutan. S 
jenis ini umumnya merupakan turunan dari sulfat, 
karboksilat, atau senyawa sulfanat. Biasanya tipe senyawa 
ini sebagai asam karboksilat dan turunannya (sebagian 
besar berasal dari minyak alam), turunan asam sulfonat 
(alkil benzena sulfonat LAS atau ABS dan sulfonal lainnya), 
asam sulfur ester dan garam (sebagian besar sulfat alkohol 
dan eter). Menurut Tatty (2003), proses adsorpsi 
dipengaruhi oleh banyak proton dalam larutan yang 
berkompetisi dengan kandungan zat padat pada 
permukaan adsorben, sehingga pada massa arang semakin 
meningkat, jumlah proton (H+) melimpah, mengakibatkan 
peluang terjadinya pengikat kandungan zat padat oleh 
adsorben relatif kecil atau efisiensi penyerapannya 
menurun. 

Adapun efek yang dapat ditimbulkan oleh adanya 
deterjen dalam air adalah terbentuknya film yang akan 
menyebabkan menurunnya tingkat transfer kedalam air, 
pada konsentrasi yang melebihi ambang batas yang 
ditentukan, dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang 
cukup serius, kombinasi antara polyphospat dengan 
surfaktan dalam detergen dapat mempertinggi kandungan 
phospat dalam air. Hal ini akan menyebabkan terjadinya 
entroikasi yang dapat menimbulkan warna pada air (Santi, 
2009). 

 
2.2  Pengolahan Limbah Cair   

Pengolahan limbah bertujuan untuk menetralkan air 
dari bahan-bahan tersuspensi dan terapung, menguraikan 
bahan organik biodegradable, meminimalkan bakteri 
patogen, serta memperhatikan estetika dan lingkungan. 
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Pengolahan air limbah dapat dilakukan dengan dua cara, 
yaitu : (Latar, 2014) 

1. Secara Alami  

Pengolahan air limbah secara alamiah dapat dilakukan 
dengan pembuatan kolam stabilisasi. Dalam kolam 
stabilisasi, air limbah diolah secara alamiah untuk 
menetralisasi zat-zat pencemar sebelum air limbah dialirkan 
ke sungai. Kolam stabilisasi yang umum digunakan adalah 
kolam anaerobik, kolam fakultatif (pengolahan air limbah 
yang tercemar bahan organik pekat), dan kolam maturasi 
(pemusnahan mikroorganisme patogen). Karena biaya yang 
dibutuhkan murah, cara ini direkomendasikan untuk daerah 
tropis dan sedang berkembang.  

2. Secara Buatan  

Pengolahan air limbah dengan bantuan alat 
dilakukan pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). 
Pengolahan ini dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu : 

a. Preliminary treatment  

Preliminary treatment merupakan pengolahan 
pertama yang bertujuan untuk memisahkan zat 
padat dan zat cair dengan menggunakan filter 
(saringan) dan bak sedimentasi. Beberapa alat yang 
digunakan adalah saringan pasir lambat, saringan 
pasir cepat, saringan multimedia, percoal filter, 
mikrostaining, dan vacum filter.  

b. Secondary treatment  

Secondary treatment merupakan pengolahan 
kedua, bertujuan untuk mengkoagulasikan, 
menghilangkan koloid, dan menstabilisasikan zat 
organik dalam limbah. Sedangkan pengolahan 
limbah rumah tangga bertujuan untuk mengurangi 
kandungan bahan organik, nutrisi nitrogen, dan 
fosfor. Penguraian bahan organik ini dilakukan oleh 
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makhluk hidup secara aerobik (menggunakan 
oksigen) dan anaerobik (tanpa oksigen). Secara 
aerobik, penguraian bahan organik dilakukan 
mikroorganisme dengan bantuan oksigen sebagai 
electon acceptor dalam air limbah. Selain itu, 
aktivitas aerobik ini dilakukan dengan bantuan 
lumpur aktif (activated sludge) yang banyak 
mengandung bakteri pengurai. Hasil akhir aktivitas 
aerobik sempurna adalah CO2, uap air, dan excess 
sludge. Secara anaerobik, penguraian bahan 
organik dilakukan tanpa menggunakan oksigen. 
Hasil akhir aktivitas anaerobik adalah biogas, uap 
air, dan excess sludge. 

c. Tertiary treatment 
Tertiary treatment merupakan lanjutan dari 

pengolahan kedua, yaitu penghilangan nutrisi atau 
unsur hara, khususnya nitrat dan posfat, serta 
penambahan klor untuk memusnahkan 
mikroorganisme patogen. Dalam pengolahan air 
limbah dapat dilakukan secara alami atau secara 
buatan, perlu dilakukan berbagai cara pengendalian 
antara lain menggunakan teknologi pengolahan 
limbah cair, teknologi peroses produksi, daur ulang, 
resure, recovery dan juga penghematan bahan baku 
dan energi .  

 
2.3  Parameter Pencemaran Limbah Cair  

2.3.1 TDS (Total Disolve Solid) 
TDS  (Total Dissolved Solid) atau padatan terlarut 

adalah padatan-padatan yang mempunyai ukuran lebih 
kecil dari padatan tersuspensi. Jenis TDS biasanya terdiri 
atas zat organik, garam organik dan gas terlarut 
(Togatorop, 2009). Sebagai contoh, air buangan pabrik gula 
biasanya mengandung berbagai jenis gula yang larut, 
sedangkan air buangan industry – industry kimia sering 
mengandung mineral – mineral seperti merkuri (Hg), 
timbale (Pb), arsenic (As), cadmium (Cd), chromium (Cr), 
nikel (Ni), Cl2 serta garam – garam kalsium dan magnesium 
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yang mempengaruhi kesadahan air. Selain itu air buangan 
juga sering mengandung sabun, deterjen, dan surfaktan 
yang larut air, misalnya pada air buangan rumah tangga 
dan industry pencucian. Beberapa polutan logam berat 
yang sering mencemari air buangan dan sangat berbahaya 
bagi kehidupan di sikatarnya, misalnya merkuri dan timbal 
(Srikandi, 1992). 

Pengukuran nilai TDS dapat dihitung dengan 
mengggunakan metode gravimetri. TDS dianalisa 
menggunakan metode gravimetri berdasarkan SNI 01-
3554-2006. Prosedur analisa dilakukan dengan membilas 
cawan poselain dengan aquades kemudian dioven pada 
temperatur 105 °C selama 1 jam dan didinginkan didalam 
desikator. Setelah berat cawan kosong konstan kemudian 
diukur dan dicatat beratnya dalam satuan gram (B). 
Selanjutnya sampel disaring menggunakan kertas saring 
Whatman dengan ukuran pori 0.45 μm. Kertas saring yang 
digunakan sebelumnya telah dibilas dengan aquades dan 
dikeringkan dalam oven pada temperatur 105 °C selama 1 
jam. Sebanyak 50 mL filtrat yang dihasilkan dari 
penyaringan (V) kemudian dikeringkan dengan oven pada 
temperatur 98 °C sampai kering dan dilanjutkan pada 
temperatur 105 °C. Endapan didinginkan dalam desikator 
dan ditimbang sampai didapat berat yang konstan. Setelah 
kering cawan petri ditimbang dan dicatat beratnya dalam 
satuan gram (A). Selanjutnya konsentrasi TDS dihitung 
dengan cara mengurangi berat padatan terlarut beserta 
cawan dengan berat awal cawan dikalikan 1000 kemudian 
dibagi dengan volume larutan sampel yang digunakan 
(Persamaan 1) (Kurniawan at all.,2014) 

TDS (gL-1) = 
(𝐴−𝐵)𝑥 1000

𝑉
 ……..………..……….….…… (1) 

2.3.2 TSS (Total Solve Solid) 
Zat padat tersuspensi atau TSS adalah semua zat 

padat atau partikel yang tersuspensi dalam air dan dapat 
berupa komponen hidup (biotik) seperti fitoplankton, 
zooplankton, bakteri, fungi, ataupun komponen mati 
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(abiotik) seperti detritus dan partikel-partikel anorganik 
(pasir, lumpur, dan tanah liat). Zat padat tersuspensi 
merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia 
yang heterogen dan berfungsi sebagai bahan pembentuk 
endapan yang paling awal dan dapat menghalangi 
kemampuan produksi zat organik di suatu perairan 
(Tarigan, 2003).  
  Air buangan industry mengandung jumlah padatan 
tersuspensi dalam jumlah yang sangat bervariasi 
tergantung dari jenis indstrinya. Air buangan dari industry – 
industry makanan, terutama industry fermentasi dan 
industry tekstil sering mengandung padatan tersuspensi 
dalam jumlah yang relative tinggi. Jumlah padatan 
tersuspensi didalam air dapat diukur menggunakan alat 
turbidimeter. Seperti halnya padatan terendap, padatan 
tersuspensi akan mengurangi penetrasi sianar atau cahaya 
kedalam air sehingga mempengaruhi regenerasi oksigen 
secara fotosintesis (Srikandi,1992) 
 
2.3.3 COD  

COD adalah kebutuhan oksigen dalam proses 
oksidasi secara kimia. Nilai COD akan selalu lebih besar 
dari pada BOD karena senyawa lebih mudah teroksidasi 
secara kimia daripada secara biologi. Pengukuran COD 
membutuhkan waktu yang lebih cepat, yakni dapat 
dilakukan selama 3 jam, sedangkan pengukuran BOD 
paling tidak memerlukan waktu lima hari. Jika korelasi 
antara BOD dan COD sudah diketahui, kondisi air limbah 
dapat diketahui (Siregar, 2005). 

Angka COD merupakan ukuran bagi pencemaran air 
oleh zat-zat organik yang secara alamiah dapat maupun 
tidak dapat dioksidasi melalui proses mikrobiologis, dan 
dapat mengakibatkan berkurangnya oksigen terlarut dalam 
air (Santika dan Alaerts, 1984). Pengukuran COD dilakukan 
karena di dalam bahan organik sering ditemukan bahan 
yang tidak dapat terurai secara biologis dan hanya dapat 
dilakukan secara kimia. Angka COD yang tinngi, 
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mengindikasikan semakin besar tingkat pencemaran yang 
terjadi (Yudo, 2010).  

 
2.3.4 BOD 

Biological Oxygen Demand (BOD) atau Kebutuhan 
Oksigen Biologis (KOB) adalah suatu analisa empiris yang 
mencoba mendekati secara global proses-proses 
mikrobiologis yang benar-benar terjadi di dalam air. Angka 
BOD adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri 
untuk menguraikan (mengoksidasikan) hampir semua zat 
organis yang terlarut dan sebagian zat-zat organis yang 
tersuspensi dalam air, sementara COD adalah limbah 
bahan-bahan kimia. Total Phosphate merupakan limbah 
detergen yang berasal dari pemukiman atau rumah tangga 
(Dalas, 2015). Menurut Cheremisionoff (1978), perairan 
dengan nilai COD tinggi tidak diinginkan bagi kepentingan 
perikanan dan pertanian. Nilai COD pada perairan yang 
tidak tercemar biasanya kurang dari 20 mg/L, sedangkan 
pada perairan tercemar dapat lebih dari 200 mg/L dan pada 
limbah industri dapat mncapai 60.000 mg/L. Karbon aktif 
mempunyai suatu gaya gabung dengan bahan organik, hal 
tersebut dapat digunakan untuk menghilangkan bahan 
kontaminan organik dari limbah.  

 

    Tabel 2.2 Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri 
(Kep. 51/MENLH/10/1995) 

 Parameter Satuan Golongan Baku 
Mutu Limbah Cair 

I II 

COD mg/L 100 300 

BOD mg/L 50 150 

Zat Padat 
Tersuspensi 
(TSS) 

Mg/L 200 4.000 
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Tabel 2.2 Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri (Kep. 
51/MENLH/10/1995) (lanjutan) 

Parameter Satuan Golongan Baku 
Mutu Limbah Cair 

I II 

Zat Padat 
Terlarut 
(TDS) 

Mg/L 2.000 4.000 

PH - 6-9 6-9 

Minyak 
nabati 

Mg/L 5 10 

Minyak 
mineral  

Mg/L 10 50 

 
Sumber : KepMen LH No. 51/MENLH/10/1995 
 
2.4 Adsorpsi 

Adsopsi adalah proses dimana molekul-molekul fluida 
menyentuh dan melekat pada permukaan padatan 
(Nasruddin ,2005). Adsorpsi adalah fenomena fisik yang 
terjadi saat molekul-molekul gas atau cair dikontakkan 
dengan suatu permukaan padatan dan sebagian dari 
molekul-molekul tadi mengembun pada permukaan padatan 
tersebut (Suryawan, Bambang 2004). Walaupun adsorpsi 
biasanya dikaitkan dengan perpindahan dari suatu gas atau 
cairan kesuatu permukaan padatan, perpindahan dari suatu 
gas kesuatu permukaan cairan juga terjadi. Substansi yang 
terkonsentrasi pada permukaan didefinisikan sebagai 
adsorbat dan material dimana adsorbat terakumulasi 
didefinisikan sebagai adsorben (Hines, A.L dan Robert N. 
Maddox, 1985). Proses adsorpsi dapat dilihat pada gambar 
2.1 dibawah ini  



15 
 

 

Gambar 2.1 Proses Adsorpsi  

Proses adsorpsi dapat berlangsung jika suatu 
permukaan padatan dan molekul-molekul gas atau cair, 
dikontakan dengan molekul-molekul tersebut, maka 
didalamnya terdapat gaya kohesif termasuk gaya hidrostatik 
dan gaya ikatan hydrogen yang bekerja diantara molekul 
seluruh material. Padatan berpori yang menghisap 
(adsorption) dan melepaskan (desorption) suatu fluida 
disebut adsorben. Molekul fluida yang dihisap tetapi tidak 
terakumulasi/melekat kepermukaan adsorben disebut 
adsorptive, sedangkan yang terakumulasi/melekat disebut 
adsorbat.  

Kinetika adsorpsi dapat dijelaskan sebagai tingkat 
perpindahan molekul dari larutan kedalam pori – pori 
partikel, adsorben. Terdapat tiga mekanisme yang terjadi 
pada proses adsorbsi (Yuniarto, 1999) :  
1. Molekul – molekul zat yang diserap dipindahkan dari 

bagian terbesar larutan ke permukaan luar dari 
adsorben. Fase ini disebut sebagai difusi film atau difusi 
eksternal. 

2. Molekul – molekul zat yang diserap dipindahkan pada 
kedudukan adsorpsi pada permukaan adsorben ke 
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bagian yang lebih dalam yaitu pada bagian pori. Ase ini 
disebut difusi pori. 

3. Molekul – molekul zat yang diadsorpsi menempel pada 
permukaan partikel. 

Mekanisme adsorpsi sering melibatkan reaksi kimia 
antara kelompok fungsional pada permukaan adsorben dan 
zat organik. Mekanisme yang melibatkan proses 
perpindahan massa adalah perpindahan dari bulk liquid 
dilanjutkan difusi film liquid di sekeliling partikel padatan dan 
akhirnya difusi ke dalam micropore dan macropore . 
Karakteristik ukuran pori dari adsorben menentukan 
kapasitas dan laju kesetimbangan luas permukaan. Sistem 
parameter seperti suhu dan pH dapat juga berpengaruh 
pada proses adsorpsi yang mempengaruhi satu atau lebih 
dari parameter diatas. Dalam menentukan kapasitas 
adsorpsi dari adsorben, dibutuhkan waktu untuk mencapai 
kesetimbangan yaitu waktu saat adsorben tidak mampu lagi 
menyerap solute karena permukaan adsorben tertutup oleh 
molekul solute (Koyuncu,2007). 

Isotherm adsorpsi menyatakan hubungan antara 
jumlah substansi yang diserap oleh adsorben dengan 
konsentrasi pada saat setimbang (qe) dengan suhu yang 
konstan. Persamaan isotherm biasanya digunakan untuk 
menentukan kemampuan adsorben dalam mengadsorpsi 
adsorbat. Persamaan Langmuir dan Freundlich banyak 
digunakan untuk menggambarkan isotherm adsorpsi fase 
liquid. 
1. Persamaan Freundlich (Bhattacharyya dan Hameed, 

2007) mengasumsikan bahwa permukaan adsorben 
heterogen. 

   qe = KF.Ce 
1/n   …………..………………….….…………....(2) 

 
  Apabila dilogaritmakan, persamaan akan menjadi: 

 𝑙𝑜𝑔
𝑥

𝑚
 = log k + 

1

𝑛
𝑙𝑜𝑔 𝐶 ………...……..…………………… (3) 

  Persamaan isoterm adsorpsi Freundlich didasarkan 
atas terbentuknya lapisan monolayer dari molekul-molekul 
adsorbat pada permukaan adsorben. Namun pada adsorpsi 
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Freundlich situs-situs aktif pada permukaan adsorben 
bersifat heterogen. 
2. Persamaan Langmuir (Bhattacharyya dan Hameed, 

2007) menggambarkan adsorpsi yang terjadi pada 
permukaan adsorben yang homogen. Isoterm adsorpsi 
Langmuir didasarkan atas beberapa asumsi, yaitu (a) 
adsorpsi hanya terjadi pada lapisan tunggal (monolayer), 
(b) panas adsorpsi tidak tergantung pada penutupan 
permukaan, dan (c) semua situs dan permukaannya 
bersifat homogen (Oscik J 1994). Persamaan isoterm 
adsorpsi Langmuir dapat diturunkan secara teoritis 
dengan menganggap terjadinya kesetimbangan antara 
molekul-molekul zat yang diadsorpsi pada permukaan 
adsorben dengan molekul - molekul zat yang tidak 
teradsorpsi. Persamaan yang digunakan adalah: 

…………….……………………… (4) 
Kebanyakan limbah terdiri dari bahan-bahan 

campuran sehingga ukuran molekul berbeda-beda. Pada 
situasi ini akan memperburuk penyaringan molekul karena 
molekul yang lebih besar akan menutup pori sehingga 
mencegah jalan masuknya molekul yang lebih kecil. 

Daya adsorpsi dipengaruhi oleh tiga faktor (Bahl et al., 
1997 dan Suryawan, Bambang 2004 ), yaitu : 

1. Tekanan (P), Tekanan yang dimaksud adalah tekanan 
adsorbat. Kenaikan tekanan adsorbat dapat menaikan 
jumlah yang diadsopsi. 

2. Temperatur absolut (T), Temperatur ytang dimaksud adalah 
temperatur adsorbat. Pada saat molekul-molekul gas atau 
adsorbat melekat pada permukaan adsorben akan terjadi 
pembebasan sejumlah energi yang dinamakan pristiwa 
eksotermis. Berkurangnya temperatur akan menambah 
jumlah adsorbat yang teradsopsi demikian juga untuk 
peristiwa sebaliknya. 

3. Interaksi Potensial (E), interaksi potensial antara adsorbat 
dengan dinding adsorben sangat berfariasi, tergantung dari 
sifat adsorbat- adsorben. 
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4. Jenis adsorbat 
a. Ukuran molekul adsorbat 

Ukuran molekul yang sesuai merupakan hal penting 
agar proses adsorpsi dapat terjadi, karena molekul-
molekul yang dapat diadsorpsi adalah molekul-molekul 
yang diameternya lebih kecil atau sama dengan diameter 
pori adsorben. 

b. Kepolaran zat  
Apabila berdiameter sama, molekul-molekul polar 

lebih kuat diadsorpsi daripada molekul-molekul tidak polar. 
Molekul-molekul yang lebih polar dapat menggantikan 
molekul-molekul yang kurang polar yang terlebih dahulu 
teradsorpsi. 

5. Karakteristik adsorben 
a. Kemurnian adsorben 

Sebagai zat untuk mengadsorpsi, maka adsorben 
yang lebih murni lebih diinginkan karena kemampuan 
adsorpsi lebih baik. 

b. Luas permukaan dan volume pori adsorben 
    Jumlah molekul adsorbat yang teradsorp meningkat 

dengan bertambahnya luas permukaan dan volume pori 
adsorben. 

 
2.5 Arang  Aktif  

Arang adalah suatu bahan padat berpori yang 
merupakan hasil pembakaran bahan yang mengandung 
unsur karbon (Djatmiko, 1985), sedangkan arang aktif 
adalah arang yang diaktifkan dengan cara perendaman 
dalam bahan kimia atau dengan cara mengalirkan uap 
panas ke dalam bahan, sehingga pori bahan menjadi lebih 
terbuka dengan luas permukaan berkisar antara 300 
sampai 2000 m2g-1 (Kirk dan Othmer, 1964). Permukaan 
arang aktif yang semakin luas berdampak pada semakin 
tingginya daya serap terhadap bahan gas atau cairan (Kirk 
dan Othmer, 1964). Daya serap arang aktif sangat besar, 
yaitu 25- 100% terhadap berat arang aktif (Arifin,2008). 

Salah satu bahan yang dapat digunakan untuk 
membuat arang aktif adalah kulit siwalan. Siwalan 
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(Borassus flabellifer Linn.) termasuk tumbuhan 
Gymnospermae, berbiji tunggal (monocotiledoneae) dari 
ordo Arecales, keluarga Palmae (Arecaceae), dan genus 
Borassus. Setiap pohon siwalan menghasilkan 6 sampai 12 
tandan buah atau sekitar 200 sampai 300 buah setiap 
tahun. Buah siwalan berbentuk bulat yang berdiamer antara 
10 sampai 15 cm, berwarna hijau ketika masih muda dan 
menjadi ungu hingga hitam setelah tua. Satu buah siwalan 
berisi tiga biji dengan tempurung yang tebal dan keras 
(Tambunan, 2010) 

Siwalan (juga dikenal dengan 
nama pohon lontar atau tal) adalah sejenis palma yang 
tumbuh di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Menurut Dewati 
(2010), tanaman siwalan tumbuh subur di daerah yang 
banyak mendapatkan sinar matahari, misalnya di daerah 
pantai. Sampai saat ini pemanfaatan tanaman siwalan 
hanya terbatas pada buah dan batangnya saja, sedangkan 
sabut atau kulitnya merupakan limbah yang belum 
dimanfaatkan secara maksimal. Pada kondisi kering 
komposisi sabut ini mengandung 89,2 % selulosa, 5,4 % 
air, 3,1 % karbohidrat, dan 2,3 % abu. Karena kandungan 
selulosa yang tinggi tersebut maka kulit siwalan dapat 
digunakan untuk menjadi arang aktif. 
  Arang selain digunakan sebagai bahan bakar, juga 
dapat digunakan sebagai adsorben (penyerap). Daya serap 
ditentukan oleh luas permukaan partikel dan kemampuan 
ini dapat digunakan menjadi lebih tinggi jika arang tersebut 
dilakukan aktivasi dengan bahan-bahan kimia atau 
pemanasan pada temperatur tinggi. Aktivator yang 
digunakan adalah bahan-bahan kimia seperti H2SO4, HCl, 
H3PO4, dan ZnCl2 (Sembiring dan Sinaga, 2003) 
  Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas arang 
adalah cara dan proses pengolahan (Djatmiko et al., 1981). 
Menurut Erliza dkk. (2006), proses pembuatan arang aktif 
terdiri atas dua tahap utama, yaitu proses karbonisasi 
bahan baku dan proses aktifasi bahan terkarbonisasi pada 
suhu tinggi. Proses karbonisasi adalah penguraian selulosa 
organik menjadi unsur karbon dan penguraian unsur-unsur 

http://id.wikipedia.org/wiki/Lontar
http://id.wikipedia.org/wiki/Palma
http://id.wikipedia.org/wiki/Asia_Selatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Asia_Tenggara
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non karbon yang berlangsung pada suhu tinggi, yaitu 
sekitar 500-700 oC selama 4 – 5 jam.  

 Proses aktifasi merupakan proses untuk 
menghilangkan hidrokarbon yang melapisi permukaan 
arang sehingga dapat meningkatkan porositas arang. 
Komponen-komponen arang tersebut terdiri dari zat mudah 
menguap, abu, air, nitrogen dan sulfur (Manarsip et al, 
1996). Proses aktifasi ini dapat dilakukan dengan 
menggunakan gas ataupun secara kimia (Hambali dkk, 
2006). Aktivator yang digunakan adalah bahan-bahan kimia 
seperti H2SO4, HCl, H3PO4, dan ZnCl2 (Sembiring dan 
Sinaga, 2006). Hessler (1951) dan Smith (1992) 
menyatakan bahwa unsur-unsur mineral aktivator masuk 
diantara plat heksagon dari kristalit dan memisahkan 
permukaan yang mula-mula tertutup. Dengan demikian, 
saat pemanasan dilakukan, senyawa kontaminan yang 
berada dalam pori menjadi lebih mudah terlepas. Hal ini 
menyebabkan luas permukaan yang aktif bertambah besar 
dan meningkatkan daya serap karbon aktif.  

Luas permukaan arang aktif berkisar antara 300 - 
3500 m2g-1 dan ini berhubungan dengan struktur pori 
internal yang menyebabkan arang aktif mempunyai sifat 
sebagai adsorben. Arang aktif dapat mengadsorpsi gas dan 
senyawa-senyawa kimia tertentu atau sifat adsorpsinya 
selektif, tergantung pada besar atau volume pori-pori dan 
luas permukaan (Tryana dan Sarma 2003). Dengan 
semakin luasnya permukaan arang aktif maka daya 
adsorpsinya juga semakin meningkat (Baker et al., 1997).  
  Menurut Tryana dan Sarma (2003), berdasarkan 
penggunaannya arang aktif terbagi menjadi dua tipe yaitu 
arang aktif sebagai pemucat dan arang aktif sebagai 
penyerap uap. Karena hal tersebut maka karbon aktif 
banyak digunakan oleh kalangan industri dan hampir 60% 
produksi arang aktif di dunia dimanfaatkan oleh industri 
gula, pembersihan minyak dan lemak, industri kimia dan 
farmasi.  

 Arang aktif komersial sebagian besar dimanfaatkan 
sebagai bahan penyerap (adsorben) dalam berbagai 
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aplikasi seperti digunakan pada pembersihan tumpahan 
minyak, penyaring air minum, penyaring udara, dan 
perbaikan tanah. Selain itu arang aktif komersial juga telah 
digunakan sebagai penyaring kotoran organik dalam 
industri minuman keras, dan sebagai penyerap racun di 
dalam tubuh manusia. Dalam perkembangannya arang aktif 
komersial telah dimanfaatkan sebagai pengontrol 
kemurnian buah – buahan dan sayur yang dikonsumsi 
manusia, serta mampu menyerap emisi. 

 
2.6 Penelitian Terdahulu 

Telah banyak dilakukan penelitian mengenai 
pemanfaatan limbah kulit siwalan maupun mengenai 
penurunan kadar COD dan TDS limbah cair. Pada 
penelitian yang telah dilakukan oleh Yulia (2010) yang 
berjudul Pemanfaatan karbon aktif serbuk gergaji kayu jati 
untuk menurunkan chemical oxygen demand (COD) limbah 
cair industri tekstil dari penelitian terssebut activator 
adsorben menggunakan NaCl. Waktu kontak yang 
digunakan adalah selama 110 menit. Pada waktu kontak 
110 menit terjadi penurunan kadar COD sebesar 84%. 
Kadar COD awal limbah industri tekstil sebesar 1291.53 
mgL-1. 

Pada penelitian Esty Rahmawati (2010), 
memanfaatkan limbah kulit siwalan sebagai arang aktif 
untuk mengadsorpsi Pb2+ dengan ZnCl2. Penelitian ini 
berjudul Adsorpsi Pb2+ oleh arang aktif sabut siwalan. Pada 
penelitian ini sabut siwalan digunakan untuk adsorben Pb2+ 
dengan aktifator ZnCl2 9%.  Variasi waktu yang digunakan 
adalah 0,30, 90, 120, 150, 180, dan 210 menit. Waktu 
kontak optimum terjadi pada menit ke-150 dengan 
kapasitas adsorbs sebesar 2096,226 µgG-1. kadungan air 
dan kadar abu sabut siwalan secara berturut-turut adalah 
4.23% dan 15.7027%. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Dalas (2015) 
berjudul Pengaruh aktivator dan waktu kontak terhadap 
kinerja arang aktif berbahan eceng gondok (Eichornia 
crossipes) pada penurunan COD limbah cair laundy. Arang 
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aktif berbahan eceng gondok (Eichorna crossipes) 
diaktifkan dengan aktivator HCl dengan konsentrasi 3M dan 
5M. Waktu kontak yang digunakan adalah selama 40, 60, 
80, dan 120 menit. Dari hasil penelitian tersebut penurunan 
kadar COD terendah adalah pada perlakuan adsorben 5M 
dengan waktu kontak 120 menit. Dimana kadar COD awal 
limbah adalah 785,39 mg/l turun menjadi 410.389 mgL-1 
sedangkan dengan menggunakan adsorben komersial 
turun menjadi 592.822 mgL-1. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ade Kurniawan (2014) 
berjudul Studi Pengaruh Zeolit Alam Termodifikasi HDTMA 
Terhadap Penurunan Salinitas Air Payau. Percobaan 
dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian variasi 
dosis modifikasi HDTMA (hexadecyltrimethylammonium) 
terhadap penurunan kadar klorida dan Total Dissolved Solid 
(TDS) pada air payau. Zeolit alam dimodifikasi dengan 
penambahan HDTMA-Br dan dilakukan pencucian ion 
bromida menggunakan Na2CO3 dan NaOH. Zeolit alam 
yang digunakan dalam penelitian terdiri dari lima 
konsentrasi modifikasi HDTMA-Br yang berbeda, yaitu 0 
mM (Z0), 25 mM (Z1), 50 mM (Z2), 75 mM (Z3), dan 100 
mM (Z4). Hasil terbaik pada zeolit modifikasi HDTMA-Br 
100 mmol L-1 dengan penurunan klorida sebesar 0.85 g L-1 
dan TDS sebesar 2.14 g L-1 pada waktu kontak 
pengocokan selama 3 jam. Konsentrasi modifikasi HDTMA-
Br berpengaruh nyata pada penurunan klorida dengan R2 
sebesar 0.897 dan berpengaruh nyata pada penurunan 
TDS dengan R2 0.962. 
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2.7 Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu 

Table 2.3 Perbedaan Dengan Penelitian Yang Akan 
Dilaksanakan Dengan Penelitian Terdahulu 

No Pembeda Penelitian 
Sebelumnya 
(Dalas, 2015) 

Penelitian yang 
Akan Dilakukan 

1 Judul  Pengaruh Aktivator 
dan Waktu Kontak 
Terhadap Kinerja 
Arang Aktif 
Berbahan Eceng 
Gondok (Eichornia 
crossipes) Pada 
Penurunan COD 
Limbah Cair 
Laundry 

Studi Penurunan 
TDS (Total 
Disolved Solid) 
Pada Limbah 
Laundry 
Menggunakan 
Adsorpsi Arang 
Aktif Kulit Siwalan 

2 Adsorben  Arang aktif 
berbahan eceng 
gondok  

Arang aktif 
berbahan kulit 
siwalan  

3 Waktu Kontak 
Limbah dan 
Adsorben 

40, 60, 80, 100 dan 
120 menit  

100, 120 dan 140 
menit  

4 Variasi 
konsentrasi 
arang aktif 

1 grams 1, 2, dan 3 gram 

5 Perlakuan 
Awal limbah  

Tanpa 
pengendapan 

Dengan 
pengendapan 

6 Parameter 
Penelitian  

Luas permukaan 
(BET) arang aktif, 
kadar COD dan pH 
limbah 

Nilai iodine arang 
aktif, kadar TDS, 
pH limbah, 
Isoterm Adsorbsi,  
dan SEM 
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