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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Karakterisasi Arang Aktif Kulit Siwalan 

Dalam penelitian ini arang aktif dibuat dari kulit siwalan 
yang sudah tua.Arang aktif yang dibuat adalah arang aktif dari 
kulit siwalan yang diambil dari Kabupaten Tuban Jawa 
Timur.Kulit siwalan yang sudah tua dipotong kecil – kecil 
dengan ukuran 2 – 3 cm, kemudian dikeringkansecara 
langsung dengan panas matahari selama 3 – 4 hari.Kulit 
siwalandiarangkan pada tungkupengarang dengan suhu +- 
300o selama 12 jam. Setelah diarangkan arang kulit siwalan 
kemudian dihancurkan menggunakan blender selanjutnya di 
ayak menggunakan ayakan 60 mesh untuk mendapatkan 
hasil yang seragam.Kulit siwalan dapat digunakan menjadi 
arang aktif karena mengandung 89.2 % selulosa.Aktivasi 
dilakukan secara kimia menggunakan HCl 5M dengan 
perendaman selama 24 jam, hal ini bedasarkanHambali 
(2006) bahwa proses aktifasi ini dapat dilakukan dengan 
menggunakan gas ataupun secara kimia. Aktivator yang 
digunakan adalah bahan-bahan kimia seperti H2SO4, HCl, 
H3PO4, dan ZnCl2 (Sembiring dan Sinaga, 2003).Karakterisasi 
arang aktif pada penelitian ini meliputi nilai iodine arang aktif, 
kadar air dan analisa SEM (Scanning Electro Microscopy). 
Arang kulit siwalan dan arang aktif kulit siwalan yang telah 
diaktivasi ditunjukkan pada gambar 4.1 dibawah ini. 



40 
 

 

(a)                                                             

 

(b) 

Gambar 4.1 Arang aktif Kulit Siwalan, (a) Kulit Siwalan 
Setelah Dibakar, (b) Arang Aktif Kulit SiwalanSerbuk 60 mesh 

4.1.1 Nilai Iodin Arang Aktif 

Daya serap/adsorpsikarbon aktif terhadap iodine 
mengindikasikan kemampuan karbon aktif 
untukmengadsorpsi komponen dengan berat molekul rendah 
(Suzuki et all, 2007). Analisis penentuan angka iodin pada 
karbon aktif menggunakan karbon aktif yang telah dioven 
pada suhu 115oC selama satu jam untuk memastikan tidak 
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adanya kandungan air yang mengisi porikarbon aktif sehingga 
kemampuan adsorpsikarbon aktif terhadap iodin lebih 
maksimal. Karbon aktif yang sudah kering dan mempunyai 
berat konstan selanjutnya diinteraksikan dengan larutaniodin 
0,1 N sebanyak 50 ml yang ditutup dengan alumunium foil. 
Proses interaksi dikondisikan dalam ruang tertutup yang 
dihindarkan dari udara terbuka agar iodin tidak mengalami 
proses oksidasi karena kontak dengan udara luar. Pada 
proses interaksi ini terjadi peristiwa adsorpsi antara adsorben 
berupa karbon aktif dengan adsorbat berupa larutaniodin. 

Selama proses adsorpsi, larutaniodin banyak yang masuk 
ke porikarbon aktif dan teradsorp di permukaannya. 
Banyaknya iodin yang teradsorpsi oleh karbon aktif 
selanjutnya ditentukan sebagai angka iodin yang menyatakan 
banyaknya iodin yang mampu diadsorpsi oleh karbon aktif 
(mg/g).Larutaniodinsisaadsorpsi tersebut kemudian dititrasi 
dengan larutannatriumtiosulfat 0,1 N. Titik akhir titrasi ditandai 
dengan perubahan warna kuning pucat pada larutaniodin. 
Karbon aktif yang mempunyai daya serap yang tinggi 
terhadap iodin berarti memiliki luas permukaan yang lebih 
besar dan struktur mikro dan mesoporous yang lebih besar 
(Jankowska, 1991).Normalitas filtrate dihitung dengan rumus 
(Mu’jiah, 2010) : 

 𝑖𝑜𝑑 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏𝑠𝑖,
𝑚𝑔

𝑔
 = 

(10−
𝑉𝑥𝑎

𝑁
)𝑋 12,69 𝑋 5

𝑊
.....…......... (6) 

Data pengukuran nilai iodine dapat dilihat pada tabel 4.1 
dibawah ini. 

Tabel 4.1 Data Pengukuran Nilai Iodin Arang Aktif Kulit 
Siwalan 

Jenis Arang Nilai Iodin Arang 
(mg/g) 

Peningkatan Nilai 
Iodin (mg/g) 

Arang Kulit Siwalan 411.36 0 
Arang aktif kulit 
siwalan aktifator HCl 
5M 

627.90 216.54 



42 
 

Dari tabel diatasdidapatkan nilai daya serap arang 
aktif terhadap larutan iodine sebesar 627,90 mg/g untuk arang 
dengan aktifatorHCl 5 M. Sedangkan untuk arang tanpa 
perlakuan aktifasi(kontrol) didapatkan nilai 411.36 mg/g. Dari 
hasil tersebut, arang aktif dengan perlakuan aktifasi 
menggunakan HCl 5 M terjadi peningakatan daya serap 
sebesar 216.54 mg/g. Hal ini sesuai dengan 
peryataanHessler (1951) dan Smith (1992) yang menyatakan 
bahwa unsur-unsur mineral aktivator masuk diantara plat 
heksagon dari kristalit dan memisahkan permukaan yang 
mula-mula tertutup. Hal ini menyebabkan luas permukaan 
yang aktif bertambah besar dan meningkatkan daya 
serapkarbon aktif. namun menurut SII No. 0258 – 79, daya 
serapkarbon aktif terhadap larutan iodine yaitu minimum 20% 
atau 750 mg/g. dalam penelitian ini nilai iodine arang aktif 
belum memenuhi standart yang telah ditetapkan. Hal ini bisa 
dikarenakan arang hasil pembakaran ada yang belum 
terbakar secara sempurna, jenis dan konsentrasiaktifator 
yang digunakan ataupun dapat disebabkan karena kerusakan 
pori atau permukaan arang ketika proses perlakuan sehingga 
menyebabkan kemampuan penyerapan terhadap larutan 
iodine rendah. Menurut Pari (1999) rendahnya daya serap ini 
dapat disebabkan oleh kerusakan atau erosi 
dindingporikarbon dan juga menggambarkan struktur 
mikropori yang terbentuk sedikit dan tidak dalam.  

Menurut penelitian Kurniawan dan Sutapa (2009) nilai 
tertinggi diperoleh pada arang aktif dengan perlakuan suhu 
aktivasi 900oC dengan konsentrasi bahan pengaktif NH4HCO3 
1% (S2K4) sebesar 1.243,62 mgL-1, sedangkan nilai terendah 
diperoleh pada arang aktif dengan perlakuan suhu aktivasi 
700oC dengan konsentrasi bahan pengaktif NH4HCO3 0,1% 
(S1K1) yaitu sebesar 1223,316 mgL-1. 

 
4.1.2 Kadar Air Arang Aktif 

Penentuan kadar air bertujuan untuk mengetahui sifat 
higroskopis arang aktif. Kadar air dari sampel diharapkan 
mempunyai nilai rendah karena kadar air yang tinggi akan 
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mengurangi daya serap arang aktif terhadap gas maupun 
cairan.Halangan molekul-molekul lain untuk masuk semakin 
besar dengan semakin besarnya molekul air di dalam 
karbonaktif.penentuankadar air arang aktif dilakukan dengan 
cara menimbangcawan dan dikeringkan terlebih dahulu 
selama 1 jam dalam oven pada suhu 105°C, lalu didinginkan 
dalam desikator dan kemudian beratnya ditimbang (x). 
Sampel ditimbangseberat 1.30 gram (y), dimasukkan ke 
dalam cawan kemudian dimasukkan ke dalam oven selama 
24 jam pada suhu 105°C, lalu didinginkan dalam desikator 
dan ditimbangkembali. Pekerjaan ini diulang sampai 3 kali, 
hingga dicapai berat konstan (z). 

Kadar air arang aktif kulitsiwalan yang dihasilkan dari hasil 
penelitian relative kecil. Data perhitungan kadar air arang aktif 
dapat dilihat pada lampiran 2. Arang tanpa perlakuan aktifasi 
(kontrol) mempunyai kadar air sebesar 1.246 % sedangkan 
arang dengan perlakuan aktifasi menggunakan HCl 5M 
sebesar 1.008 %. Kadar air ini telah memenuhi persyaratan 
karbon aktif menurut SII No.0258 -79 dimana nilai maksimum 
untuk kadar air yaitu sebesar 15% untuk arang berbentuk 
serbuk. 

4.1.3 Analisa SEM (Scanning Electro Microscopy) 

Pengujian SEM dilakukan untuk melihat pola atau 
gambaran permukaan dari suatu sampel serta morfologi yang 
meliputi bentuk dan ukuran dari porikarbon aktif. Selain itu 
analisis SEM digunakan untuk mengetahui topografi arang 
aktif meliputi analisis permukaan dan tekstur arang aktif yang 
terbentuk.Dari pengujian tersebut, gambaran permukaan pori-
poriarang aktif dapat dilihat pada gambar 4.2 dibawah ini. 
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(a)                                               (b) 

Gambar  4.2 Hasil Uji SEM Karbon Aktif Kulit 
SiwalanPerbesaran 4000x, (a) Arang dengan AktivasiHCl 5M, 

(b) Kontrol 

  Dari gambar hasil uji SEM diatas, secara umum 
terlihat bahwa arang aktif kulit siwalan dengan aktivasi HCL 
5M memiliki luas pori yang lebih besar dibandingkan dengan 
arang kontrol. Hal ini desebabkan karena hasil dari proses 
karbonisasi biasanya masih banyak volatil dan tar yang 
terperangkap dalam karbon sehingga menutupikarbon aktif 
dan membatasi daya adsorb dari karbon tersebut karena 
karbon masih berikatan dengan volatil dan atau tar. Sehingga 
dilakukan aktifasi menggunakan HCl 5M. Hal ini sesuai 
dengan pernyataan Hambali, 2006 bahwa proses aktifasi 
merupakan proses untuk menghilangkan hidrokarbon yang 
melapisi permukaan arang sehingga dapat meningkatkan 
porositas arang. 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, senyawakontaminan yang berada 
dalam pori menjadi lebih mudah terlepas. Hal ini 
menyebabkan luas permukaan yang aktif bertambah besar 
dan meningkatkan daya serapkarbon aktif. 
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4.2 pH Limbah Setelah Proses Adsorpsi 

Dalam penanganan limbah cairkadar pH limbah cair 
sangat penting untuk diketahui hal ini sangat behubungan 
dengan kehidupan biota aquatic. Hasil analisa sidik ragam 
menunjukkan bahwa jenis arang (A) terhadap 
jumlah/konsentrasiadsorben (B) tidak memberikan pengaruh 
yang nyata terhadap penurunan pH limbah Laundry.Hasil 
perhitungan dan tabel sidik ragam dapat dilihat pada lampiran 
4.Pada gambar grafik 4.3 dapat dilihat penurunan nilai pH 
pada limbah menggunakan arang aktif kulit siwalan dengan 
activator HCl 5M yaitu sebesar 6.90 lebih baik dibandingkan 
arang kontrol yaitu sebesar 7.12.  

 
 

Gambar 4.3 Grafik Penurunan pH Limbah CairLaundry 
4.3 Kadar TDS Limbah CairLaundry 

Kadar TDS hasil dari adsorpsi merupakan parameter yang 
paling penting, hal ini berkaitan dengan tingkat efisiensi dan 
kemampuan adsorben yang dibuat untuk mengadsorbsi suatu 
larutan. Semakin rendah kadar TDS suatu limbah maka 
semakin rendah tingkat pencemar limbah tersebut. Jumlah 
TDS biasanya terdiri atas zat organik, garam organik dan gas 
terlarut.Penurunan TDS dilakukan dengan menambahkan 1, 
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2, 3, 4 dan 5 gram arang aktif kulit siwalan kedalam 150 ml 
limbah cairLaundry.Data pengukuranTDS dapat dilihat pada 
tabel 4.2dibawah ini 

Tabel 4.2 Data Pengukuran TDS Limbah Cair Lundry 

Massa 
Arang 
aktif 

(gram) 

TDS (mgL-1) % Penyerapan 
 

Arang Aktif 
Kulit 

Siwalan 

Arang Kulit 
Siwalan 

Arang Aktif 
Kulit 

Siwalan 
 

Arang Kulit 
Siwalan 

 
 

0 2840 2840 - - 
1 1600 2691.66 43.66 5.22 
2 1453.33 2543.33 48.83 10.45 
3 1786.67 2428.33 50.39 14.50 
4 1746.67 2313.33 51.96 18.54 
5 1320 2198.22 53.52 22.60 

 

Dari tabel 4.2 Dapat dilihat bahwa penurunan TDS dengan 
adsorben arang aktif kulit siwalan terendah terlihat pada 
massa 5 gram denga,nilai TDS adalah 1320 mgL-1,dan 
efisiensi penyerapannya yaitu sebesar 53.52 %. 
Sedangkandata penukuran TDS menggunakan adsorben 
arang kulit siwalan (kontrol) dapat dilihat bahwa penurunan 
TDS terendah terlihat pada arang aktif kulit siwalan dengan 
massa 5 gram yaitu pada perlakuan A2B5 dengan nilai TDS 
adalah 2198.22mgL-1  dan efisiensi penyerapannya yaitu 
sebesar 18.54 %. Dari data diatas dapat dilihat bahwa 
penurunan TDS limbah laundry menggunakan adsorben 
arang aktif kulit siwalan lebih tinngi penurunannya dan 
efisiensi penyerapannya dibandingkan adsorben arang kulit 
siwalan. Untuk lebih jelasnya penurunan TDS limbah laundry 
dapat dilihat pada gambar grafik 4.4 dan 4.5 dibawah ini. 
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Gambar 4.4 Grafik Penurunan TDS dengan Adsorben 
Arang Aktif Kulit Siwalan 

Nilai TDS sebelum pemberian arang aktif kulit siwalan 
adalah sebesar 2840 mgL-1. Hal ini melebebihibaku mutu 
yang di tetapkan berdasarkan keputusan Menteri Negara 
Lingkungan Hidup Nomor KEP-51/Menlh/10/1995 untuk nilai 
TDS yaitu sebesar 2000 mgL-1. Hal ini mengindikasikan 
limbah ini masih banyak mengandung komponen zat terlarut 
yang terdiri dari zat organik dan anorganik yang dapat 
mencemari lingkungan apabila langsung dibuang. Nilai TDS 
mengalami penurunan signifikan saat massa arang aktif kulit 
siwalan yang digunakan 1 gram yaitu sebesar 1600 mgL-1. 
Namun penurunan nilai TDS sudah tidak terlalu signifikan 
dengan pemberian arang aktif dengan massa 2, 3, 4 dan 5 
gram yaitu sebesar 1453.33, 1408.89, 1364.45 dan 1320 
mgL-1. Meningkatnya masa arang aktif kulit siwalan yang 
diberikan sebanding dengan bertambahnya jumlah partikel 
dan luas permukaan arang aktif kulit siwalan sehingga 
menyebabkan bertambahnya sisi aktif adsorpsi dan efisiensi 
penyerapannya pun meningkat sedangkan kapasitas 
penyerapannya menurun dengan bertambahnya 
konsentrasiadsorben (Refilda, dkk, 2001).Hal ini diperkuat 
oleh Barros, dkk (2003) yang menyatakan bahwa pada saat 
ada peningkatan konsentrasiadsorben, maka ada 
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peningkatan persentase efisiensi penyerapan dan penurunan 
kapasitas penyerapan.Nilai ini telah memenuhi baku mutu 
limbah cair bagi kegiatan industry yang ditetapkan 
berdasarkan berdasarkan Keputusan Menteri Negara 
Lingkungan Hidup Nomor: KEP-51/Menlh/10/1995 yaitu pada 
golongan I sebesar 2000 mgL-1 dan pada golongan II sebesar 
3000 mgL-1.Sehingga dapat disimpulkan bahwa massa arang 
aktif kulit siwalan yang paling efektif digunakan adalah 
sebesar 5 gram tiap 150 ml limbah cair. 

 

Gambar 4.5 Grafik Penurunan TDS dengan Adsorben 
Arang Kulit Siwalan (Kontrol) 

Dari grafik penunuran TDS diatas terlihat jelas penurunan 
TDS dengan adsorben arang kulit siwalanterjadi penuruan 
pada setiap perlakuanya namun tidak terlalu signifikan seperti 
pada perlakuan menggunakan arang aktif kulit siwalan.. 
Namun nilai penuruan tertinggi terjadi pada perlakuan A2B5 

yaitu sebesar 2198.22 mgL-1,.Hal ini sesuai dengan teori yang 
digunakan, dimana pada saat ada peningkatan 
konsentrasiadsorben, maka ada peningkatan persentase 
efisiensi penyerapan dan penurunan kapasitas 
penyerapan.Namun nilai penurunan ini belum memenuhi baku 
mutu limbah cair bagi kegiatan industry yang ditetapkan 
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berdasarkan berdasarkan Keputusan Menteri Negara 
Lingkungan Hidup Nomor: KEP-51/Menlh/10/1995 yaitu pada 
golongan I sebesar 2000 mgL-1 namun sudah memenuhi pada 
golongan  II sebesar 3000 mgL-1.  

 

Gambar 4.6 Grafik Hubungan Adsorben Arang Aktif 5M 
dan Arang Kontrol Dengan Massa Adsorben Terhadap 

Penurunan TDS Limbah Laundry 

 

Gambar 4.7 Perbandingan Rata - Rata Penurunan TDS 
Limbah Setelah Adsorbsi 
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Dari gambar 4.7 diatas dapat dilihat bahwa adsorben 
arang aktif kulit siwalan dengan aktifatorHCl 5M lebih baik 
dibandingkan adsorben dengan arang kulit siwalan 
(kontrol).Hasil analisa sidik ragam pada lampiran 5 
menunjukkan bahwa massa arang yang diberikan tidak 
memberikan pengaruh yang nyata terhadap penurunan TDS 
limbah, namun jenis arang yang digunakan memberikan 
pengaruh yang sangat nyata terhadap nilai penurunan TDS 
limbah. Tetapi interaksi antara keduanya tidak memberikan 
pengaruh yang nyata terhadap penurunan TDS limbahkarena 
F < F tabel.Sedangkan perlakuan yang diberikan pada limbah 
memberikan pengaruh yang sangat nyata pada penurunan 
TDS limbah cairlaundry. 

Kadar TDS rata – rata setelahdiadsorbsi menggunakan 
adsorben arang aktif kulit siwalan dengan aktifasiHCl 5M 
sebesar 1429.33 mgL-1,. Sehingga adsorben arang aktif kulit 
siwalan dengan aktifatorHCl 5M lebih baik menurunkan kadar 
TDS dibandingkan dengan arang kulit siwalan dengan kadar 
TDS sebesar 2433.77mgL-1,.Hal ini diduga karena luas 
permukaan arang aktif kulit siwalan yang telah diaktifasi 
menggunakan HCl 5M lebih besar dibandingkan arang kulit 
siwalan (kontrol). 

4.1 Isoterm adsorbsi 
4.4.2 Isoterm adsorbsi arang aktif kulit siwalan HCl 

5M 

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 
mengadsorpsiadsorbat. Menurut atkins, 1999 adsorbsi fase 
padatcair biasanya menganut tipe isotherm freundlich dan 
Langmuir. Pada penelitian ini adsorben yang digunakan 
adalah berupa arang aktif dari kulit siwalan dengan ukuran 60 
mesh. Kapasitas penyerapan dihitung berdasarkan massa 
arang aktif yang digunakan yaitu sebesar 1, 2, 3, 4 dan 5 
gram dengan waktu kontak dengan limbah untuk masing – 
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masing perlakuan selama 30 menit. Kurvaregresi linier untuk 
tipe isotherm Freundlich dan Langmuir menggunakan data 
konsentrasi awal TDS limbah cairLaundry, 
konsentrasiterserap dan bobot adsorben.Ikatan yang terjadi 
antara molekul adsorbat dengan permukaan adsorben dapat 
terjadi secara fisik dan kimia.Data isotherm Langmuir dan 
Freundlich untuk adsorbsi arang aktif terhadap TDS limbah 
cairLaundry dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini. 

Tabel 4.3 Hasil Perhitungan AdsorbsiIsoterm Arang Aktif 
Kulit Siwalan Terhadap Penurunan TDS Limbah CairLaundry 

TDS 
Mula-
mula 

Diabsorbsi Ce (ppm) 
x/m 

(ppm/gram 
Ce/(x/m) Log(x/m 

Log 
Ce 

2840 1240 1600 1240.00 1.29 3.09 3.20 

2840 1386.67 1453.33 693.34 2.10 2.84 3.16 

2840 1431.11 1408.89 447.04 2.95 2.68 3.15 

2840 1475.55 1364.45 368.85 3.70 2.57 3.13 
2840 1520 1320 304.00 4.34 2.48 3.12 

 

Dari data tabel 3 dapat dibuat grafik untuk mengetahui 
koefisien determinasi sehingga diperoleh kelinieritasannya 
antara isoterm Langmuir dan Freundlich 
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Gambar 4.8 GraikIsoterm Langmuir Adsorbsi Arang Aktif 
KulitSiwalan Terhadap TDS 

 

Gambar 4.9 Graik Isoterm Freunlich Adsorbsi Arang Aktif 
KulitSiwalan Terhadap TDS 

Dari dua gambar grafik diatas dapat dilihat bahwa linieritas 
kedua isotherm pada adsorbsiTDS limbah cairLaundry oleh 
arang aktif kulit siwalan menunjukkan linieritas yang tinggi, 
yaitu R² = 0.923 atau R2 = 92.3 % untuk isotherm Langmuir 
dan R² = 0.986 atau R2 = 98.6 % untuk isotherm Freundlich. 
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Menurut Wijaya, 2008 Penentuan penggunaan model 
isotermadsorpsi yang sesuai untuk arang aktif kulitsiwalan 
terhadap TDS limbah cairLaundry  dapat diketahui dengan 
melihat koefisien korelasi (R2) yang mendekati nilai 1. 
Berdasarkan perbandingan dari kedua tipe isotherm diatas 
dapat dilihat bahwa linieritasadsorbsiFreundlich lebih 
mendekat 1 dibandingkan tipe IostermLangmuir yaitu R2 = 
0.968. Dengan demikian kemungkinan isotherm adsorbsi 
mengikuti persamaan Freundlich. Sehingga adsorbsi lebih 
bersifat fisik yang terjadi pada lapisan permukaan yang 
heterogen dan tiap molekul mempunyai potensi penyerapan 
yang berbeda – beda.Daripersamaan linier diatas maka akan 
didapatkan nilai konstanta untuk masing – masing persamaan 
isotherm yang disajikan pada tabel 4.4  dibawah ini. 

 Tabel 4.4 Konstanta Untuk Masing – Maing Persamaan 
Isoterm 

Isotherm 
adsorbsi 

Persamaan 
regresi Linier 

R2 Konstanta Harga 

Langmuir y = -0.010x + 
18.45 

0.926 a 0.010 
b 18.45 

Freundlich y = 7.527x - 
21.00 

0.986 K 7.527 
n 21 

 
Nilai konstanta adsorbsi isotherm digunakan untuk 

mengetahui daya adsorbsi maksimum arang aktif kulit siwalan 
terhadap kadarTDS limbah cairLaundry. Dari tabel 4.4 diatas 
didapatkan nilai konstanta Langmuir yaitu a = 0.01 ppm/gram, 
sedangkan untuk nilai konstanta Frendluich yaitu k = 7.527 
ppm/gram. 
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4.4.2 Isoterm Adsorbsi Arang Kulit Siwalan 
(Kontrol) 

Data perhitungan adsorbsi isotherm Langmuir dan 
Freundlich arang kulit siwalan terhadap penyerapan TDS 
limbah cairLaundry dapat dilihat pada tabel 4.5 dibawah ini. 

 
Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Adsorbsi Isoterm Arang Kulit 

Siwalan Terhadap Penurunan TDS Limbah CairLaundry 

TDS 
Mula-
mula 

Diabsorbsi Ce (ppm) 
x/m 

(ppm/gram) 
Ce/(x/

m) 
Log(x/

m) 
Log 
Ce 

2840 148,34 2691,66 2691,66 1 3,43 3,43 

2840 296,67 2543,33 1271,67 2 3,10 3,41 

2840 411,67 2428,33 809,44 3 2,91 3,39 

2840 526,67 2313,33 578,33 4 2,76 3,36 
2840 641,78 2198,22 439,64 5 2,64 3,34 

 
Dari data tabel 4.5 diatas dapat dibuat grafik untuk 

mengetahui koefisien determinasi sehingga diperoleh 
kelinieritasannya antara isoterm Langmuir dan Freundlich. 

 

Gambar 4.10 Graik Isoterm Langmuir Adsorbsi Arang 
Kulit Siwalan Terhadap TDS 
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Gambar 4.11 Graik IsotermFreunlichAdsorbsi Arang Kulit 
Siwalan Terhadap TDS 

Dari kedua grafik diatas dapat ditentukan penggunaan 
model isotherm yang sesuai untuk arang kulit siwalan 
terhadap adsorbsiTDS limbah cairLaundry. Seperti yang 
dijelaskan oleh sub bab sebelumnya bahwa model isotherm 
yang digunakan dapat diketahui dengan meihatkoeisien 
korelasi (R2) yang mendekati nilai 1.  Dari grafik diatas didapat 
nilai R2 untuk isotherm Langmuir sebesar R2 =0,997atau 99.7 
%, sedangkan untuk isotherm Freundlich yaitu R2 = 0.965 
atau 96.5 %. Berdasarkan perbandingan nilai korelasi dari 
kedua tipe isotherm adsorbsi tersebut linieritas isotherm 
adsorbsiLangmuir lebih mendekati nilai 1.Dengan demikian 
kemungkinan isotherm adsorbsi mengikuti persamaan 
Langmuir dan adsorpsi bersifat kimia dan terjadi pada 
permukaan adsorben yang homogen. Selain itu semua proses 
adsorbsisama rata disetiap permukaan adsorben dan setia 
sisi adsorben hanya bisa menyerap satu molekul 
adsorbat.Dari persamaan linier diatas maka akan didapatkan 
nilai konstanta untuk masing – masing persamaan isotherm 
yang disajikan pada tabel 4.6 dibawah ini. 
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Tabel 4.6 Konstanta Untuk Masing – Maing Persamaan 
Isoterm 

Isotherm 
adsorbsi 

Persamaan regresi 
Linier 

R2 Konstanta Harga 

Langmuir y = -0,008x + 22,95 0,997 a 008 
b 22.95 

Freundlich y = 8,859x - 27,02 0,965 k 8.859 
n 27.02 

 

Nilai konstanta adsorbsi isotherm digunakan untuk 
mengetahui daya adsorbsi maksimum arang aktif kulit siwalan 
terhadap kadarTDS limbah cairLaundry. Dari tabel 4.6 diatas 
didapatkan nilai konstanta Langmuir yaitu a = 0.008 
ppm/gram, sedangkan untuk nilai konstanta Frendluich yaitu k 
= 8.859 ppm/gram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


