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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Limbah Cair 

Air limbah menjadi persoalan kontemporer seiring jumlah industri yang semakin meningkat. 

Setiap industri bidang apapun pasti akan membutuhkan tempat pembuangan air limbah. Air limbah 

mengandung senyawa-senyawa polutan yang dapat merusak ekosistem air. Air limbah bila tidak 

dikelola secara baik akan dapat menimbulkan gangguan, baik terhadap lingkungan maupun terhadap 

kehidupan yang ada. (Sugiarto, 2008). 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 82 tahun 2001 menyatakan bahwa air limbah 

yang akan dibuang harus sesuai dengan baku mutu air limbah. Menurut Sutapa DAI (1999), limbah 

cair adalah air buangan dari masyarakat, rumah tangga, industri, air tanah, air permukaan serta 

buangan lainya. Berdasarkan asalnya, limbah cair dapat dibedakan menjadi empat macam yaitu, air 

limbah cair rumah tangga (domestic waste), air limbah industri (industrial waste), rembesan air tanah 

lewat saluran dan luapan air hujan. Limbah cair mempunyai komposisi yang bervariasi dari setiap 

tempat dan setiap unit (Rimantho, 2018). 

Kontaminasi air limbah yang terjadi memiliki parameter yang beragam. Dalam hal toksisitas, 

kontaminan berupa logam berat memiliki toksisitas yang paling tinggi yang dapat menyebabkan 

metabolism makhluk hidup terganggu dan masuk terakumulasi dalam rantai makanan. Kadar logam 

berat di dalam tubuh manusia merupakan hal yang harus dicermati tingkatnya. Kadar logam berat 

yang berlebihan dapat menyebabkan disfungsi pada metablosisme dan menyebabkan keracunan. Hal 

ini bahkan dapat menyebabkan kematian bagi manusia dan sulit untuk menanganinya jika sudah 

terjadi dalam dosis yang sangat tinggi. 

 

 

 

 

 

2.1.1 Karakteristik Limbah Cair 

Karakteristik limbah cair secara garis besar memiliki 3 komponen utama yaitu karakteristik 

fisika, kimia dan biologi. Karakteristik tersebut memiliki nilai ambang batas yang berbeda-beda 

tergantung dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Sesuai dengan 

sumbernya karakteristik air limbah digolongkan menjadi 3 yaitu fisika, kimia dan biologi (Filliazati et 

al., 2013) 

1. Karakteristik fisika air limbah 
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a. Total Suspended Solid (TSS) atau total padatan tersupensi 

Padatan yang tersuspensi dalam air berupa bahan-bahan organik dan anorganik yang 

dapat disaring dengan menggunakan kertas millipore berpori- pori 0,45 um. (Huda, 

2009). 

b. Warna 

Warna air limbah tergantung dari kandungan polutannya. Umumnya airl limbah 

berwarna abu-abu ataupun akan berubah menjadi hitam. Air limbah yang tidak 

berwarna atau jernih tidak berati bebas dari polutan. 
c. Kekeruhan 

Kekeruhan air dapat mengakibatkan cahaya matahari sulit menembus kedalam dasar air 

akibatnya fotosintesis tanaman didalam air tidak dapat berlangsung (Koesoebiono, 

1999). 
d. Temperatur 

Temperatur air limbah umumnya lebih tinggi dari lingkungan sekitar. Suhu yang tinggi 

mengakibatkan menurunnya kadar DO (Dissolved Oxygen) (Martin, 2000). 
e. Bau 

Bau yang terdapat pada limbah cair berasal dari hasil degradasi bahan buangan oleh mikroba yang 

hidup di dalam air (Diaz, 2008). 

2. Karakteristik kimia air limbah 

a. Bahan Organik 

Bahan organik yang tedapat pada air limbah termasuk kedalam karakteristik kimia 

karena air limbah mengandung zat kimia dalam bentuk zat organik berupa protein, 

karbohidrat dan minyak/lemak. 
b. BOD (Biologycal Oxygen Demand) 

Biologycal Oxygen Demand atau kebutuhan oksigen biologis adalah jumlah oksigen yang 

dibutuhkan oleh mikroorganisme di dalam lingkungan air untuk mengubah bahan organik yang 

ada di dalam lingkungan tersebut. Menurut Darmono, 2001 Biologycal Oxygen Demand 

menunjukkan jumlah oksigen terlarut yang dibutuhkan mikroorganisme hidupn untuk memecah 

atau mengoksidasi bahan-bahan organik buangan dalam air. 

c. COD (Chemical Oxygen Demand 

Chemical Oxygen Demand atau kebutuhan oksigen kimia adalah merupakan jumlah kebutuhan 

oksigen dalam air untuk proses reaksi secara kimia guna menguraikan unsur pencemar yang 

ada. COD dinyatakan dalam ppm (part per milion) (Metcalf and Eddy, 2003). 

d. DO (Dissolved Oxygen) 

Dissolved Oxygen atau oksigen terlarut yaitu jumlah kandungan oksigen yang terkandung dalam air 

guna menopang kehidupan tanaman dan hewan di dalam air. Standar minimum kadar oksigen 

yang terkandung dalam air untuk kehidupan ikan dan biota air lainnya adalah 5 ppm, apabila 

jumlah ini tidak terpenuhi maka ikan dan biota air lainnya akan mati. Air dengan oksigen 

terlalu tinggi 200% jenuh berakibat dapat membahayakan organisme (Touray, 2008).  

e. Derajat Keasaman (pH) 
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Derajat keasaman atau pH adalah ukuran yang menunjukkan kadar asam dan juga basa dalam suatu 

larutan. Larutan bersifat netral jika memiliki pH =  7, sedangkan larutan bersifat basa jika pH > 

7 dan bersifat asam jika < 7. Air limbah memiliki pH netral yang disebabkan karena adanya 

buffer air. Secara langsung organisme perairan membutuhkan kondisi air dengan tingkat 

kemasaman tertentu (Rukaesih, 2004).  

3. Karakteristik Biologi 

Selain kimia dan fisika air limbah juga memiliki karakteristik biologi. Air limbah secara biologis bisa 

menyebabkan gangguan atau penyakit yang membahayakan. Bakteri yang sering digunakan 

sebagai tanda adalah Escherichia coli. Bakteri ini dapat hidup dalam kotoran manusia dan hewan. 

Mikroorganisme mengkonsumsi bahan-bahan organik membuat biomassa sel baru serta zat-zat 

organik dan memanfaatkan energi yang dihasilkan dari reaksi oksidasi untuk metabolismenya. 

(Metcalf and Eddy, 2003). 

 

2.1.2 Pengolahan Limbah Cair 

Pengolahan limbah adalah usaha untuk mengurangi atau menstabilkan zat- zat pencemar 

sehingga saat dibuang tidak membahayakan lingkungan dan kesehatan (Wulandari, 2014). Tujuan 

utama pengolahan limbah cair adalah untuk mengurangi kandungan bahan pencemar terutama 

senyawa organik, padatan tersuspensi mikroba patogen, dan senyawa organik yang tidak dapat 

diuraikan oleh mikroorganisme alami. Berdasarkan metodenya proses pengolahan air limbah dibagi 

menjadi tiga jenis yaitu pengolahan secara fisika, biologi, dan kimia. Pemilihan metode pada 

pengolahan limbah bisa salah satu dari metode tersebut atau kombinasi dari ketiganya. Proses 

pemilihan metode berdasarkan sifat polutan yang akan diolah (Riffat, 2012). 

1. Pengolahan Secara Fisika 

Proses pengolahan secara fisika merupakan metode pengolahan air limbah dengan cara 

menghilangkan polutan secara fisika, seperti sedimentasi, penyaringan, screening dan lain-lain. 

2. Pengolahan Secara Kimia 

Proses pengolahan air limbah secara kimia adalah proses yang melibatkan penambahan bahan kimia 

untuk mengubah atau destruksi kontaminan (Riffat, 2012). Proses pengolahan air limbah secara 

kimia antara lain dengan menggunakan koagulasi dan adsorpsi. 

3. Pengolahan Secara Biologi 

Proses pengolahan limbah dengan metode biologi adalah proses penghilangan kontaminan dengan 

menggunakan bantuan mikroorganisme. Tujuan pengolahan secara biologi ialah mengurangi dan 

atau menghilangkan bahan organik biogradable dari air limbah ketingkat yang dapat diterima 

sesuai dengan ambang batas yang telah ditentukan.  

2.2 Clean Water IPAL PT Pertamina RU IV Cilacap 

Limbah cair adalah limbah berupa cairan yang berasal dari hasil buangan dari bahan bahan 
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yang telah terpakai dari suatu proses produksi industri domestik/rumah tangga, pertanian, serta 

pengolahan minyak bumi yang akan menghasilkan limbah yang tercampur dan terlarut didalam air. 

Limbah cair Clean Water IPAL PT Pertamina RU IV Cilacap merupakan hasil proses pada unit IPAL 

PT Pertamina RU IV Cilacap yang nantinya akan diencerkan lagi di area holding basin. Clean Water 

merupakan produk yang diproses untuk menghilangkan berbagai macam kandungan berbahaya 

dengan cara fisika, kimia, dan biologi. Kandungan pada Clean Water selalu dijaga dan dipantau , 

dengan parameter BOD (Biochemical Oxygen Demand), COD (Chemical Oxygen Demand), Minyak 

dan Lemak, Sulfida, Amonia, Fenol, Temperatur, dan pH. Standart Baku mutu air limbah bagi usaha 

dan/kegiatan minyak dan gas serta panas bumi telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan 

Hidup Nomor 19 Tahun 2010, seperti ditunjukkan oleh Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Baku Mutu Air Limbah Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 

Tahun 2010 

PARAMETER 

KADAR 

MAKSIMUM 

(mg/L) 

BEBAN 

PENCEMARAN 

MAKSIMUM 

(gram/m
3
) 

METODE PENGUKURAN 

BOD 5 80 80 SNI 06-2503-1991 

COD 160 160 

SNI 06-6989:2-2004 atau 

SNI 06-6989:15-2004 atau 

APHA 5220 

Minyak dan Lemak 20 20 SNI 06-6989.10-2004 

Sulfida Terlarut 

(sebagai H2S) 
0,5 0,5 

SNI 06-2470-1991 atau 

APHA 

4500-S
2-

 

Amonia (sebagai 

NH3-N) 
8 8 

SNI 06-6989.30-2005 atau 

APHA 4500-NH3 

Phenol Total 0,8 0,8 SNI 06-6989.21-2005 

Temperatur 45
0
C SNI 06-6989.23-2005 

pH 6 – 9 SNI 06-6989.11-2004 

Volume Air Limbah  

per satuan 

volume bahan baku 

maksimum 

1000 m
3
  per 1000 m

3
  bahan baku 

minyak 
 

 

2.3 Unit IPAL PT Pertamina RU IV Cilacap  

Proses pengolahan air limbah di IPAL PT Pertamina (Persero) RU IV Cilacap adalah suatu 

proses pengolahan limbah cair produced water yang berasal dari unit Sour Water System (SWS) dan 

unit Desalter Fuel Oil Complex (FOC) I dan FOC II.  Metode yang digunakan adalah metode lumpur 

aktif yang bertujuan mengurangi pencemar yang terkandung di dalam air limbah sesuai dengan 

standar yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Lampiran III No 19 Tahun 2010 

tentang Baku Mutu Air Limbah Usaha Minyak, Gas, dan Panas Bumi sehingga aman dibuang ke 

lingkungan. 
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2.4 Amonia (NH3) 

Amonia (NH3) merupakan senyawa nitrogen. Pada bentuk cairan, amonia terdapat 

dalam 2 bentuk yaitu amonia bebas atau tidak terionisasi (NH3) dan dalam bentuk ion amonia 

(NH4
+
). Kadar amonia yang tinggi pada air sungai selalu menunjukkan adanya pencemaran. 

Rasa NH3 kurang enak, sehingga kadar NH3 harus rendah; pada air minum kadarnya harus 

nol dan pada air sungai harus di bawah 0,5 mg/l N (syarat mutu air sungai di Indonesia). NH3 

tersebut dapat dihilangkan sebagai gas melalui aerasi atau reaksi dengan asam hipoklorik 

HOCl atau kaporit dan sebagainya, hingga menjadi kloramin yang tidak berbahaya atau 

sampai menjadi N2. Amonia (NH3) dan garam-garamnya bersifat mudah larut dalam air. Ion 

amonium adalah bentuk transisi dari amonia. Amonia banyak digunakan dalam proses 

produksi urea, industri bahan kimia (asam nitrat, amonium fosfat, amonium nitrat, dan 

amonium sulfat), serta industri bubur kertas dan kertas. Sumber amonia di perairan adalah 

pemecahan nitrogen organik (protein dan urea) dan nitrogen anorganik yang terdapat di 

dalam tanah dan air, yang berasal dari dekomposisi bahan organik (tumbuhan dan 

biotaakuatik yang telah mati) oleh mikroba. Dalam Pemeriksaan kadar Ammonium 

menggunakan metode Nessler secara kolorimetri reaksi Ammonium dengan reagen Nessler: 
2K2HgI4 + NH4 + 4KOH   NH2Hg2OI↓ + 7 KI + 3 H2O 

Endapan yang terjadi adalah merkurium (II) amidiodida basa (NH2Hg2OI) yang 

berwarna kuning cokelat. Amonia memiliki sifat yang dapat dilihat pada tabel 2.2 

Tabel 2.2 Sifat-sifat Amonia (Rahmawati, 2010) 

Sifat-sifat Ammonia Nilai 

Massa Jenis dan Fase (g/l) 0.6942 

Kelarutan Dalam Air (gr/100ml pada 0°C) 89.9 

Titik Lebur (°C) -77.73 

Titik Didih (°C) -33.34 

Keasaman (PKa) 9.25 

Kebasaan (PKb) 4.75 

 

2.5 Adsorpsi dan Adsorben 

Adsorpsi secara umum adalah proses penggumpalan substansi terlarut (soluble) yang 

ada dalam larutan, oleh permukaan zat atau benda penyerap, dimana terjadi suatu ikatan 

kimia fisika antara substansi dengan penyerapannya. Adsorpsi menggunakan istilah adsorben 

dan adsorbat, dimana adsorben merupakan suatu penyerap yang dalam hal ini berupa 

senyawa karbon, sedangkan adsorbat adalah suatu media yang diserap (Soedarsono dan 

Syahputra, 2005). 

Adsorpsi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu (Treybal, 1980) : 

1. Adsorpsi fisika. Merupakan adsorpsi yang terjadi karena adanya gaya Van der Waals. 
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Gaya Van der Waals merupakan gaya tarik menarik yang relatif lemah antara adsorbat 

dengan permukaan adsorben. Proses adsorpsi fisika terjadi tanpa memerlukan energi 

aktivasi. Ikatan yang terbentuk dalam adsorpsi ini dapat diputuskan dengan mudah yaitu 

dengan pemanasan pada temperatur sekitar 150-200℃ selama 2-3 jam. 

2. Adsorpsi kimia. Adalah adsorpsi yang terjadi karena terbentuknya ikatan kimia antara 

molekul-molekul adsorbat dengan adsorben. Ikatan yang terbentuk merupakan ikatan yang 

kuat sehingga lapisan yang terbentuk merupakan lapisan monolayer. 

Adsorben adalah zat yang mengadsorpsi zat lain. yang memiliki ukuran partikel 

seragam, kepolarannya sama dengan zat yang akan diserap dan mempunyai berat molekul 

besar. Adsorbat adalah zat yang teradsorpsi zat lain. Mekanisme adsorpsi dapat digambarkan 

sebagai proses dimana molekul meninggalkan larutan dan menempel pada permukaan zat 

adsorben (Reynolds, 1982). Pada proses adsorpsi terbagi menjadi 4 tahap yang tertera pada 

gambar 2.1 yaitu : 

1. Transfer molekul-molekul zat terlarut yang teradsorpsi menuju lapisan film yang mengelilingi 

adsorben. 

2. Difusi zat terlarut yang teradsorpsi melalui lapisan film (film diffusion process). 

3. Difusi zat terlarut yang teradsopsi melalui kapiler/pori dalam adsorben (pore diffusion processs). 

 

Gambar 2.1 Mekanisme Adsorpsi 
Beberapa hal yang harus dimiliki oleh adsorben adalah daya serap. Dalam hal ini, ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi daya serap adsorpsi, yaitu : 

1. Sifat Absorben 

Karbon aktif merupakan adsorben yang memiliki pori-pori besar, Struktur pori 

berhubungan dengan luas permukaan, semakin besar pori-pori arang aktif, mengakibatkan 

luas permukaan semakin besar. Dengan demikian kecepatan adsorpsi bertambah. Untuk 

meningkatkan kecepatan adsorpsi, dianjurkan agar menggunakan arang aktif yang telah 

dihaluskan. Jumlah atau dosis arang aktif yang digunakan, juga diperhatikan. Untuk itu 

dapat digunakan persamaan Freundlich, yaitu : 
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di mana, 

x = banyaknya zat terlarut yang teradsorpsi (mg) 

m = massa dari adsorben (g) 

C = konsentrasi dari adsorbat yang tersisa dalam kesetimbangan 

k dan n = konstanta adsorben 

2. Sifat Serapan 

Banyak senyawa yang dapat diadsorpsi oleh adsorben arang aktif, tetapi kemampuannya 
untuk mengadsorpsi berbeda untuk masing-masing senyawa. Adsorpsi akan bertambah 

besar sesuai dengan bertambahnya ukuran molekul serapan dari struktur yang sama, 

seperti dalam deret homolog. 

3. Temperatur 

Pemakaian adsorben arang aktif kulit pisang kepok dianjurkan untuk mengamati 

temperatur pada saat berlangsungnya proses. Karena tidak ada peraturan umum yang bisa 

diberikan mengenai temperatur yang digunakan dalam adsorpsi. Faktor yang 

mempengaruhi temperatur proses adsoprsi adalah viskositas dan stabilitas thermal 

senyawa serapan.  

4. pH (Derajat Keasaman) 

pH mempengaruhi adsorpsi karena pH menentukan tingkat ionisasi larutan. pH 
mempunyai pengaruh dalam proses adsorpsi. pH optimum dari suatu proses adsorpsi 

ditetapkan melalui uji laboratorium. 

 

5. Waktu Singgung 

Bila adsorben ditambahkan dalam suatu cairan, dibutuhkan waktu kontak mencapai 
kesetimbangan adsorpsi. Waktu yang dibutuhkan berbanding terbalik dengan jumlah arang 

yang digunakan. Selisih ditentukan oleh jumlah arang aktif, dan pengadukan juga 

mempengaruhi waktu singgung. Untuk larutan yang mempunyai viskositas tinggi, 

dibutuhkan waktu singgung yang lebih lama (Meilita, 2003). 

 

2.6 Karbon Aktif 

Karbon aktif adalah suatu bahan yang berupa karbon amorf yang mempunyai luas 

permukaan yang sangat besar, yaitu 200 sampai 200 m
2
/g. Karbon aktif merupakan salah satu 

adsorben yang paling sering digunakan pada proses adsorpsi. Hal ini disebabkan karena 

karbon aktif mempunyai daya adsorpsi dan luas permukaan yang lebih baik dibandingkan 

adsorben lainnya. Luas permukaan yang besar ini disebabkan karena mempunyai struktur 

pori-pori. Pori-pori inilah yang menyebabkan karbon aktif mempunyai kemampuan untuk 

menyerap (Sudibandriyo, 2003). 

Studi tentang waktu perendaman media karbon aktif dapat meningkatkan kemampuan 

adsorbsi karbon aktif dalam penyerapan amonia. Semakin besar pori dari arang aktif akan 

memperbesar luas permukaan arang aktif sehingga meningkatkan kemampuan adsorpsi dari 

karbon aktif (Ugurlu dkk, 2011). Modifikasi permukaan karbon aktif menggunakan beragam 

jumlah larutan terbukti mampu meningkatkan kapasitas adsorpsi pada suhu pada 30°C. 
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Peningkatan ini karena daya tarik elektrostatik antara permukaan dalam bentuk anionik 

(Takuya M, 2015). 

 

2.6.1 Karakteristik Karbon Aktif 

Karakterisasi karbon aktif adalah sifat dari karbon aktif yang akan mempengaruhi 

kualitas karbon aktif. Karakterisasi ini dapat berupa : 

1. Rendemen. 

Penetapan rendemen karbon bertujuan untuk mengetahui jumlah karbon yang dihasilkan 

setelah melalui karbonisasi (Pujiarti dan Gentur, 2005). 

2. Kadar air. 

Kadar air merupakan kandungan air dalam arang dengan kondisi kering udara. Pada saat 

arang keluar dari tungku pengarangan, kadar air yang terkandung sangat kecil, biasanya 

kurang dari 1%. Proses penyerapan air dari udara sangat cepat, sehingga dalam waktu 

singkat kadar air mencapai kadar air keseimbangan dengan udara sekitarnya. Arang yang 

berkualitas baik yang dipasarkan adalah arang yang mempunyai kadar air 5-10% 

(Prameidia, 2013). 

3. Kadar abu. 

Karbon aktif yang dibuat dari bahan alam tidak hanya mengandung senyawa karbon saja, 

tetapi juga mengandung beberapa mineral. Sebagian mineral ini hilang selama proses 

karbonisasi dan aktivasi, sebagian lagi tertinggal dalam karbon aktif (Jankowska et all, 

1991). 

4. Kadar zat terbang 

Kadar zat terbang atau bagian yang hilang pada pemanasan 950℃. Zat mudah menguap 

adalah zat selain air, yaitu karbon terikat dan abu yang terdapat di dalam arang, yang 

terdiri atas cairan dan sisa ter yang tidak habis dalam proses karbonisasi. Apabila proses 

karbonisasi lama dan temperatur karbonisasi ditingkatkan akan semakin menurunkan 

persentase kadar zat menguapnya (Prameidia, 2013).  

5. Kadar karbon terikat. 

Kadar karbon terikat adalah fraksi C dalam arang. Kadar karbon terikat dipengaruhi oleh 

kadar zat mudah menguap dan kadar abu (Prameidia, 2013). 

6. Daya serap terhadap I2. 

Adsorpsi iodin telah banyak dilakukan untuk menentukan kapasitas adsorpsi karbon aktif. 

Daya serap atau adsorpsi karbon aktif terhadap iodin mengindikasikan kemampuan 

karbon aktif untuk mengadsorpsi komponen dengan berat molekul rendah (Miranti, 

2012). 

 

Tabel 2.3 Standar Kualitas Karbon Aktif Menurut SII. 0258-79 

Jenis Persyaratan 

Bagian yang hilang pada pemanasan 

950
0
C 

Maksimum 15% 

Air Maksimum 10% 

Abu Maksimum 2,5% 

Bagian yang tidak diperarang Tidak nyata 

Daya serap terhadap I2 Minimum 20% 

 

Tabel 2.4 Standar Kualitas Karbon Aktif Menurut SNI. 06-3730-1995 

Jenis Persyaratan 
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Butiran Serbuk 

Bagian yang hilang pada pemanasan 

950
o
C, % 

Maks. 15% Maks. 25% 

Kadar Air, % Maks. 4,5% Maks. 15% 

Kadar Abu, % Maks. 2,5% Maks. 10% 

Bagian tidak mengarang Tidak nyata Tidak nyata 

Daya serap terhadap I2, mg/g Min. 750 Min. 750 

Karbon aktif murni, % Min. 80 Min. 65 

Daya serap terhadap benzen, % Min. 25 - 

Daya serap terhadap biru metilen, mg/g Min. 60 Min. 120 

Kerapatan jenis curah, g/ml 0,45-0,55 0,3-0,35 

Lolos mesh 325, % - - 

Jarak mesh, % 90 - 

Kekerasan, % 80 - 

 

2.6.2 Pembuatan Karbon Aktif 

Pembuatan karbon aktif dilakukan dengan metode berikut : 

a. Dehidrasi 

Dehidrasi bertujuan untuk menghilangkan air yang terkandung di dalam bahan baku. 

Caranya yaitu dengan menjemur di bawah sinar matahari atau pemanasan di dalam 

oven sampai diperoleh bobot konstan. Dari proses dehidrasi ini, diperoleh bahan baku 

yang kering. Hal ini disebabkan oleh kandungan air dalam bahan baku semakin sedikit 

(Miranti, 2012). 

b. Karbonisasi 

Karbonisasi atau pengarangan adalah suatu proses pemanasan pada suhu tertentu 

dari bahan-bahan organik dengan jumlah oksigen sangat terbatas, biasanya dilakukan 

dalam furnace. Proses ini menyebabkan terjadinya penguraian senyawa organik yang 

menyusun struktur bahan membentuk metanol, uap asam asetat, tar-tar, dan 

hidrokarbon. Material padat yang tinggal setelah karbonisasi adalah karbon dalam 

bentuk arang dengan pori-pori yang sempit (Cheremisinoff, 1993). Pada proses 

karbonisasi, arang yang dihasilkan mempunyai daya serap rendah karena masih ada 

senyawa pengotor diantaranya hidrokarbon, air, dan oksida-oksida (Sembiring, 2003). 

c. Aktivasi 

Aktivasi adalah perubahan secara fisik dimana luas permukaan dari karbon 

meningkat dengan tajam dikarenakan terjadinya penghilangan senyawa tar dan senyawa 

sisa-sisa pengarangan (Shreve, 1997). Daya serap karbon aktif semakin kuat bersamaan 

dengan meningkatnya konsentrasi dari aktivator yang ditambahkan. Hal ini 

memberikan pengaruh yang kuat untuk mengikat senyawa-senyawa tar keluar melewati 

mikro pori-pori dari karbon aktif sehingga permukaan dari karbon aktif tersebut 

semakin lebar atau luas yang mengakibatkan semakin besar pula daya serap karbon 

aktif tersebut (Tutik dan Faizah, 2001). 

 

2.7 Kulit Pisang Kepok sebagai Karbon Aktif  

Hampir di setiap tempat dapat dengan mudah ditemukan tanaman pisang. Tidak diketahui 

dengan pasti berapa luas perkebunan pisang di Indonesia. Walaupun demikian Indonesia termasuk 

salah satu negara tropis yang memasok pisang segar/kering ke Jepang, Hongkong, Cina, Singapura, 
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Arab, Australia, Negeri Belanda, Amerika Serikat dan Perancis. Nilai ekspor tertinggi pada tahun 

1997 adalah ke Cina. Iklim tropis basah, lembab dan panas mendukung pertumbuhan pisang. Namun 

demikian pisang masih dapat tumbuh di daerah subtropis. Pada kondisi tanpa air, pisang masih tetap 

tumbuh karena air disuplai dari batangnya yang berair tetapi produksinya tidak dapat diharapkan. 

Pisang dapat tumbuh di tanah yang kaya humus, mengandung kapur atau tanah berat. Tanaman ini 

rakus makanan sehingga sebaiknya pisang ditanam di tanah berhumus dengan pemupukan. Klasifikasi 

botani tanaman pisang adalah sebagai berikut:  

Divisi  : Spermatophyta 

Sub Divisi : Angiospermae 

Kelas  : Monocotyledonae 

Keluarga : Musaceae 

Genus   : Musa 

Species : Musa spp. 

Menurut Hewwet, dkk (2011), menyebutkan bahwa kulit pisang kepok didalamnya 

mengandung beberapa komponen biokimia, antara lain selulosa, hemiselulosa, pigmen klorofil, dan 

zat pektin yang mengandung asam galacturonic, arbinosa, galaktosa, dan rhamnosa. Asam 

galacturonic menyebabkan kulit pisang kuat untuk mengikat ion logam yang merupakan gugus fungsi 

gula karboksil. Selulosa juga memungkinkan pengikatan logam berat. Limbah kulit pisang kapok 

yang dicincang dapat digunakan untuk ekstraksi tembaga dan ion timbal pada air yang terkontaminasi, 

hanya butuh sekitar 20 menit untuk mencapai keseimbangan. Kulit buah yaitu salah satunya kulit 

pisang kapok yang dapat digunakan sebagai ekstraktor logam berat. 

Menurut Castro, dkk (2011), kulit pisang kapok dapat dimanfaatkan dalam mengikat tembaga 

dari air sungai Parana Brasil yang tercemar dengan tembaga dan timah. Hasilnya lebih baik 

dibandingkan dengan bahan penyaring yang biasa digunakan seperti karbon dan silika. Kulit pisang 

kapok ini dapat digunakan hingga 11 kali proses penjernihan. 

Kulit pisang mengandung senyawa selulosa sebesar 14,4%. Selulosa sendiri merupakan polimer 

sederhana, membentuk ikatan kimia yang memiliki permukaan rantai selulosa seragam dan 

membentuk lapisan berpori. Material padatan berpori inilah yang meyerap bahan-ahan 

disekelilingnya, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai material penyerap bahan berbahaya bagi 

lingkungan (Nasir, dkk, 2014). 

 

 

Tabel 2.5 Kandungan Kulit Pisang Kepok 

Unsur Komposisi 

Air 69,80 % 

Karbohidrat 18,50% 
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Lemak 2,11% 

Protein 0,32% 

Kalsium 715mg/100gr 

Pospor 117mg/100gr 

Besi 0,6mg/100gr 

Vitamin B 0,12mg/100gr 

Vitamin C 17,5mg/100gr 

(Nugroho.2011. http://ngraho.wordpress.com/tag/tanaman-pisang/) 

 

2.8 Penelitian Terdahulu 

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Raisha Prameswari (2015) tentang 

Pemantauan Kualitas Air Limbah hasil Pengolahan IPAL PT Pertamina RU IV Cilacap 

menjelaskan bahwa kadar N-NH3 pada outlet IPAL PT Pertamina (Persero) RU IV Cilacap 

selama bulan Mei-Juni 2015 memiliki rentang nilai 22,0-146,7 mg/L. Nilai tersebut belum 

memenuhi Baku Mutu Air Limbah Usaha Minyak, Gas, dan Panas Bumi yang ditetapkan 

berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Lampiran III No 19 Tahun 2010 yaitu 

dengan batas maksimum sebesar 8,0 mg/L. 

Pada penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Wahyudi Al Ihsan tentang Penurunan 

Kadar Amonia pada Air limbah PT Pertamina RU IV Cilacap pada tahun 2020 menjelaskan 

bahwa kadar amonia  yang terkandung dalam air limbah tersebut dapat diturunkan hingga 

mencapai 96,00% dari kandungan awalnya 97,10 mg/L menjadi 1,07 mg/L. Hasil akhir 

tersebut didapat dengan menggunakan dosis kaporit 6000 mg/L dan pengadukan cepat 200 

rpm. 

Penelitian Karbon aktif dari tempurung kelapa yang digunakan sebagai media untuk 

menurunkan kadar amonia total pada air limbah industri PT Puradelta Lestari yang dilakukan 

oleh Nisa Nurhidayanti dkk pada tahun 2020 dengan aktivator HCl, NaCl, dan KOH dengan 

konsentrasi 4%, dengan perbandingan volume aktivator 1: 6 dan variasi waktu perendaman 

selama 12 jam, 16 jam, 20 jam, 24 jam. Kondisi optimum diperoleh pada saat perendaman 

dengan aktivator KOH selama 24 jam diperoleh penurunan kadar amonia yaitu sebesar 

87,6%. 
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