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Pengolahan limbah cair industri tekstil dengan menggunakan kombinasi 

senyawa aktif  tanaman dan arang aktif dari limbah kelapa sawit  

(sebagai bahan acuan kompetensi dasar pencemaran dan perubahan 

lingkungan siswa SMA kelas X Semester 2) 

 

Oleh : 

Triwulan Oktaviana

NIM. K.4302049 

 

BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Industri tekstil di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, 

hal ini terbukti dengan adanya perubahan-perubahan mulai dari kerajinan 

membatik yang biasanya dikerjakan dirumah-rumah penduduk, hingga menjadi 

produk yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan batik. Industri batik 

merupakan aset bagi pemerintah daerah, sebagai salah satu pendukung dibidang 

industri-industri pariwisata.  

Industri tekstil disamping mempunyai dampak positif yaitu sebagai 

sumber pendapatan asli daerah bagi pemerintah daerah, juga memiliki sisi negatif 

yaitu berupa limbah cair. Limbah cair yang dihasilkan oleh industri tekstil 

mempunyai kadar pencemar yang cukup tinggi sehingga harus diolah secara baik 

dan benar agar tidak menimbulkan gangguan / pencemaran lingkungan.  

Kain polyster yang mengalami pencelupan dan pencapan dengan zat warna 

dispersi golongan azo, serta diikuti dengan proses cuci reduksi, akan 

menghasilkan limbah cair yang selain mengandung sisa zat warna, juga zat aktif 

permukaan sebagai pembantu pembasahan, pemerataan dan pendispersi, bahan 
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pengental dari proses pencapan, asam atau garam asam untuk menghasilkan pH 

asam dan zat pembantu lain. Sisa zat warna dan zat pembantu tersebut pada 

umumnya merupakan zat organik yang menghasilkan limbah pencemar yang 

dinyatakan dalam parameter BOD (kebutuhan oksigen biologi), COD (kebutuhan 

oksigen kimia), TSS (total padatan tersuspensi) dan pH asam (Isminingsih, 2002 : 

35).  

Secara umum limbah industri tekstil mengandung zat pencemar berupa 

bahan organik dan logam berat beracun. Logam berat dalam limbah tersebut dapat 

masuk kedalam jaringan tanaman melalui akar dan mencemari perairan sehingga 

berakibat buruk bagi manusia yang mengkonsumsi dan pada akhirnya dapat 

terjadi akumulasi dalam tubuh manusia yang menyebabkan berbagai penyakit. 

Kandungan logam berat sangat berbahaya bagi lingkungan. Jika keadaan tersebut 

berlangsung terus menerus maka dapat menyebabkan terputusnya siklus 

pendukung lingkungan hidup.  

Limbah cair tekstil yang berwarna selain mengganggu estetika, juga 

mengurangi penetrasi sinar atau cahaya ke dalam air dan mempengaruhi 

fotosintesis serta mengganggu aktivitas organisme yang ada didalamnya. Bentuk 

pencemaran lain pada industri tekstil berupa fenol yang berasal dari lilin / malam. 

Fenol dan derivatnya merupakan polusi yang sangat berbahaya bagi lingkungan 

karena bersifat racun dan sulit didegradasi oleh organisme pengurai.  

 Kompleknya kandungan bahan pencemar yang ada dalam limbah cair 

industri tekstil rumah tangga, serta kurang adanya proses penanganan yang tepat 

misalnya dengan pengaliran limbah cair industri tekstil rumah tangga secara 

langsung ke badan air atau sungai, maka potensi terjadinya pencemaran badan air 

akan semakin besar. Pencemaran pada badan air oleh limbah cair industri tekstil 

ini terjadi karena masih terdapat industri yang belum melakukan pengolahan 

limbah atau belum memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL), meskipun 

sebagian industri tekstil sudah ada yang mengolah dengan metode yang 

1

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



2

sederhana. Limbah cair yang dibuang ke sungai ini akan berpotensi untuk 

menimbulkan pencemaran. 

Untuk mengatasi adanya pencemaran yang ditimbulkan oleh limbah cair 

industri tekstil dapat dilakukan secara fisika, kimia, biologi ataupun gabungan dari 

fisika-kimia-biologi. Untuk memperkecil dampak negatif yang ditimbulkan oleh 

senyawa-senyawa yang berbahaya yaitu senyawa aromatik yang diantaranya 

adalah fenol dan derivat-derivatnya yang terdapat dalam limbah cair tekstil dan 

juga untuk mengurangi kadar warna pada limbah cair tekstil, maka limbah cair 

tekstil tersebut harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke perairan. Upaya 

penanggulangan sederhana dan murah dapat dilakukan dengan percobaan / 

penelitian dengan menggunakan cara adsorbsi dari arang aktif yang 

dikombinasikan dengan senyawa aktif dari tanaman yang mengandung enzim 

peroksidase.  

Arang aktif dengan ukuran butir kecil mampu mengadsorbsi zat warna 

karena mempunyai luas permukaan yang besar. Arang aktif dapat digunakan 

untuk mengadsorbsi logam berat dan zat warna tekstil. (Syarif,2002:45). Senyawa 

aktif dari tanaman yang berupa enzim peroksidase mampu mengolah limbah cair 

industri tekstil. ( Pudjiraharti, 1997 : 39). 

Berdasarkan sifat dari arang aktif dan senyawa aktif tanaman yang berupa 

enzim peroksidase maka diharapkan bahan-bahan tersebut dapat digunakan 

sebagai bahan untuk mengolah limbah cair industri tekstil. Pengolahan limbah cair 

undustri tekstil dengan pemanfaatan enzim peroksidase pada ekstrak daun tomat 

dan arang aktif yang berasal dari limbah kelapa sawit memberikan gambaran 

tentang usaha untuk mengatasi masalah lingkungan. Pengolahan limbah tersebut 

merupakan contoh mengenai usaha untuk mengatasi masalah pencemaran 

lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri yang termasuk materi pokok 

perubahan dan pencemaran lingkungan bagi siswa SMA. Terdapat banyak contoh 

kasus mengenai pencemaran lingkungan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, 

namun kajian tentang perbaikan lingkungan bagi siswa SMA masih sangat minim. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu siswa untuk memperoleh 

gambaran mengenai contoh pencemaran lingkungan dan upaya 
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penanggulangannya serta menambah pemahaman siswa mengenai pentingnya 

mengolah limbah dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan.   

Berdasarkan latar belakang diatas maka akan dilakukan penelitian dengan 

judul “PENGOLAHAN LIMBAH CAIR INDUSTRI TEKSTIL DENGAN 

MENGGUNAKAN KOMBINASI SENYAWA AKTIF TANAMAN DAN 

ARANG AKTIF DARI LIMBAH KELAPA SAWIT”.  

 

B. Identifikasi Masalah 

1. Industri tekstil menghasilkan produk sampingan yang berupa limbah cair. 

2. Limbah cair industri tekstil mengandung berbagai bahan pencemar yang 

bersifat toksik dan menimbulkan warna yang tidak jernih pada perairan . 

3. Kurang adanya pengolahan limbah cair tekstil yang memadai, menimbulkan 

bahaya bagi lingkungan.  

4. Adanya kemampuan dari arang aktif untuk mengadsorbsi partikel zat warna 

yang terdapat dalam limbah cair industri tekstil.  

5. Adanya kemampuan dari senyawa aktif tanaman dalam menurunkan tingkat 

pencemaran limbah cair industri tekstil. 

 

C. Pembatasan Masalah  

1. Subyek Penelitian  

a. Senyawa aktif tanaman yang berupa enzim peroksidase yang diperoleh dari 

ekstrak tanaman tomat.  

b. Arang aktif yang berasal dari limbah cangkang kelapa sawit . 

 

2. Obyek Penelitian  

Limbah cair industri tekstil hasil simulasi sebesar 0,5% dengan parameter 

warna, pH, COD, BOD,logam berat (Cu, Cr), TSS, fenol. 

 

D.Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah diatas, 

maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :  
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1. Apakah senyawa aktif tanaman mempunyai kemampuan dalam menurunkan 

tingkat pencemaran limbah cair industri tekstil? 

2. Bagaimana tingkat kejenuhan arang aktif dari limbah kelapa sawit dalam 

pengolahan limbah cair industri tekstil? 

3. Bagaimana pengaruh penggunaan kombinasi senyawa aktif tanaman dan 

arang aktif dari limbah kelapa sawit terhadap kualitas limbah cair industri 

tekstil?  

4. Apakah pengolahan limbah tekstil dengan menggunakan kombinasi senyawa 

aktif tanaman dan arang aktif dari limbah kelapa sawit dapat dijadikan 

sebagai bahan penguatan dan implementasi masalah perubahan dan 

pencemaran lingkungan? 

 

E. Tujuan Penelitian  

Dalam penelitian ini diharapkan dapat mencapai tujuan sebagai berikut :  

1. Mengetahui kemampuan dari senyawa aktif tanaman dalam menurunkan 

tingkat pencemaran limbah cair industri tekstil . 

2. Mengetahui tingkat kejenuhan arang aktif dari limbah kelapa sawit dalam 

pengolahan limbah cair industri tekstil. 

3. Mengetahui pengaruh penggunaan kombinasi senyawa aktif tanaman dan arang 

aktif dalam pengolahan limbah cair industri tekstil . 

4. Memberikan bahan penguatan dan implementasi masalah perubahan dan 

pencemaran lingkungan. 

 F. Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut :  

1. Manfaat praktis : 

a. Memberikan informasi pada pengelola industri tekstil tentang salah satu 

alternatif proses degradasi limbah cair industri tekstil secara sederhana 
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yaitu dengan menggunakan kombinasi senyawa aktif tanaman dan arang 

aktif.  

b. Memberikan informasi pentingnya pengolahan limbah cair industri tekstil 

dalam  rangka mencegah pencemaran lingkungan.    

c. Dalam dunia pendidikan dapat dijadikan sebagai bahan percobaan untuk 

mengetahui dampak pencemaran bagi organisme. 

2. Manfaat teoritis 

a. Sebagai acuan untuk pendukung penelitian sejenis lainnya untuk 

membantu mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. 

b. Sebagai wacana bagi siswa sekolah menengah atas tentang gambaran  

mengenai pencemaran lingkungan dan usaha penanggulangannya.  

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Pencemaran Air

a. Pengertian pencemaran

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 1997, “Pencemaran lingkungan hidup 

adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau 

komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga 

kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan 

hidup tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya.” 

(http://hukum.unsrat.ac.id/pp/pp_19_99.htm,4 Maret 2006) 

Pergeseran bentuk tatanan dari kondisi asal pada kondisi yang buruk 

ini dapat terjadi sebagai akibat masukan dari bahan-bahan pencemar atau 

polutan. Bahan polutan tersebut pada umumnya mempunyai sifat racun 
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(toksik) yang berbahaya pada organisme hidup. Toksisitas atau daya racun dari 

polutan itulah yang kemudian menjadi pemicu terjadinya pencemaran. 

UU No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan 

Pengendalian Pencemaran Air, menyebutkan bahwa “Pencemaran air 

diindikasikan dengan turunnya kualitas air sampai ke tingkat tertentu yang 

menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.” Tingkat 

tertentu tersebut adalah baku mutu air yang ditetapkan dan berfungsi sebagai 

tolak ukur untuk menentukan telah terjadinya pencemaran air, juga merupakan 

arahan tentang tingkat kualitas air yang akan dicapai. 

(http://www.ri.go.id/produk_uu/isi/pp2001/pp82’01pjls.htm,4 Maret 2006) 

 

b. Sumber-sumber pencemaran air

Pencemaran air dapat disebabkan oleh banyak faktor, namun secara 

umum dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber-sumber langsung 

(direct contaminant source) dan sumber-sumber tidak langsung (indirect 

contaminant source). 

1) Sumber-sumber langsung (direct contaminant source)

Sumber-sumber langsung adalah buangan (effluent) yang berasal dari 

sumber pencemarnya yaitu limbah hasil pabrik atau kegiatan industri, 

limbah cair domestik dan limbah pertanian. 

a) Limbah industri 

Limbah industri selain mempengaruhi tingkat kekeruhan, BOD, COD 

dan kandungan organik air, dapat juga mengubah struktur kimia air 

akibat masuknya zat-zat anorganik yang mencemari. 

b) Limbah cair domestik 

Limbah domestik berasal dari perumahan dan pusat perdagangan 

maupun perkantoran, hotel, rumah sakit, tempat rekreasi dan lain-lain. 

Limbah cair domestik ini sangat mempengaruhi tingkat kekeruhan, BOD 

(biological oxygen demand), COD (chemical oxygen demand) dan 

kandungan organik sistem pasokan air. 

c) Limbah pertanian 
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Air limbah pertanian berasal dari sedimen akibat erosi lahan, unsur 

kimia, limbah hewan atau pupuk (umumnya fosfor dan nitrogen), dan 

unsur kimia dari pestisida. Unsur pencemar ini meliputi baik sedimen 

dari erosi lahan tanaman perkebunan maupun larutan fosfor dan 

nitrogen. (http://bplhd.jakarta.go.id/dolcem_air.asp,4 Maret 2006) 

 
2) Sumber-sumber tidak langsung (indirect contaminant source)

Sumber-sumber tak langsung adalah kontaminan yang masuk 

melalui air tanah akibat adanya pencemaran pada air permukaan baik dari 

limbah industri maupun dari limbah domestik. Sumber tak langsung dapat  

berasal dari kontaminan dari atmosfer yang berupa hujan. Kontaminan dari 

atmosfer yang berasal dari aktivitas manusia yaitu pencemaran udara yang 

menghasilkan hujan asam. (http://www.tlitb.org/plo/air.html,3Maret 2006) 

 

c. Pollutant (pencemar) Air

Pollutant (pencemar) air bersifat kimiawi, biologis maupun materi fisika. 

Secara umum, pencemar air dapat dibagi ke dalam tujuh kategori, yaitu: 

 1) Pestisida 

Unsur kimia yang digunakan untuk membasmi hama dalam praktek 

pertanian maupun perkebunan dapat terbawa aliran hujan. Beberapa dari 

unsur kimia tersebut bersifat biodegradable (bisa terurai secara biologis) 

sehingga menjadi tidak berbahaya, namun beberapa lainnya bersifat 

nonbiodegradable (tidak dapat terurai secara biologis) sehingga tetap 

berbahaya dalam jangka waktu yang lama. 

 2) Produk minyak (petroleum) 

Masuknya produk minyak ke dalam air biasanya melalui bocoran atau 

kecelakaan, seperti dari kapal tanker, truk, pipa-pipa, maupun tangki-tangki 

penyimpanan. Sebagian produk minyak ini merupakan racun yang 

berbahaya.  

 3) Unsur logam berat 
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Unsur logam berat (heavy metals) seperti tembaga, timah hitam, merkuri, 

dan selenium masuk ke dalam air  dari berbagai sumber seperti industri, 

pertambangan dan buangan otomotif. 

 4) Limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) 

Limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) dikaitkan dengan sifat-sifatnya 

seperti “beracun”, “reaktif” (dapat menghasilkan gas eksplosif atau 

beracun), “korosif” (dapat menimbulkan karat), atau “flammable” (mudah 

terbakar). Limbah B3 bila tidak ditangani secara semestinya akan menjadi 

unsur pencemar air yang sangat berbahaya. 

Kelebihan unsur organik pupuk maupun nutrisi yang biasanya digunakan 

untuk menunjang pertumbuhan tanaman pada lahan pertanian maupun 

kebun memiliki mekanisme alamiah masuk ke dalam aliran air. Nutrisi ini 

pada awalnya mendorong pertumbuhan tumbuhan maupun ganggang dalam 

air, namun ketika tumbuhan maupun ganggang tersebut mati dan 

tenggelam, mereka mengalami proses dekomposisi oleh mikroorganisme 

dan di dalam proses ini mikroorganisme mengkonsumsi banyak oksigen 

yang tersedia di dalam air. Mikroorganisme tersebut menyebabkan tingkat 

oksigen dalam air menjadi turun ke tingkat yang membahayakan bagi 

kebutuhan oksigen binatang-binatang lainnya seperti ikan, yang dapat 

menyebabkan kematian. (http://bplhd.jakarta.go.id/dalcem_air.asp,4Maret

2006) 

 5) Sedimentasi 

Sedimen, partikel-partikel tanah yang terbawa ke dasar sungai, danau 

maupun laut dapat menjadi pencemar bila keberadaannya dalam jumlah 

yang besar. Erosi tanah akibat kikisan pada area sekitar sungai atau tanah 

akibat hujan maupun banjir yang berasal dari ladang pertanian, 

pertambangan terbuka (strip mine) atau pembukaan jalan dapat memasok 

sungai maupun danau dengan sedimen yang penuh nutrisi. Hal ini dapat 

mengakibatkan terjadinya proses eutrophication. 

 6) Mikroorganisme 

Mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit termasuk dalam 
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kategori pencemar bila ditemukan dalam air minum. Bakteri E. Coli yang 

berasal dari tinja yang meresap ke dalam air tanah dapat menyebabkan 

penyakit seperti diare, cacingan, dan penyakit kulit. 

 7) Polusi thermal 

Air seringkali diambil dari sungai, danau atau laut sebagai elemen pendingin 

(coolant) pada proses di pabrik atau pembangkit listrik. Air tersebut 

kemudian dialirkan kembali ke sumbernya dalam keadaan yang lebih panas 

dibandingkan saat pengambilan. Perubahan kecil pada temperatur air tidak 

saja dapat menghalau ikan maupun spesies lainnya, juga dapat mempercepat 

proses biologis pada tumbuhan dan hewan bahkan dapat menurunkan 

tingkat oksigen dalam air. (http://bplhd.jakarta.go.id/dalcem_air.asp,4 

Maret 2006) 

 

d. Proses Pencemaran

Proses pencemaran dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. 

Secara langsung yaitu bahan pencemar tersebut langsung berdampak meracuni 

sehingga mengganggu kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan atau 

mengganggu keseimbangan ekologis baik air, udara, maupun tanah. Proses 

tidak langsung yaitu beberapa zat kimia bereaksi di udara, air maupun tanah, 

sehingga menyebabkan pencemaran. 

Pencemar ada yang langsung terasa dampaknya, misalnya berupa 

gangguan kesehatan langsung (penyakit akut), atau akan dirasakan setelah 

jangka waktu tertentu (penyakit kronis). Sebenarnya alam memiliki 

kemampuan sendiri untuk mengatasi pencemaran (self recovery), namun alam 

memiliki keterbatasan. Keterbatasan alam jika telah terlampaui, maka 

pencemar akan berada di alam secara tetap atau terakumulasi dan kemudian 

bardampak pada manusia, material, hewan, tumbuhan dan ekosistem. 

(http://www.tlitb.org/plo/lingk,4 Maret 2006) 
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e. Dampak pencemaran air

Dampak pencemaran air pada umumnya dapat dibagi ke dalam empat 

kategori yaitu : 

1) Dampak terhadap kehidupan biota air. 

Zat pencemar yang ada di dalam air limbah akan menyebabkan 

menurunnya kadar oksigen yang terlarut di dalam air.Hal tersebut akan 

mengakibatkan organisme yang berada dalam air kekurangan oksigen yang 

dapat menyebabkan kematian. 

2) Dampak terhadap kualitas air tanah. 

3) Dampak terhadap kesehatan. 

Pengaruh langsung terhadap kesehatan tergantung pada kualitas air karena 

air yang terkontaminasi dalam hal ini berfungsi sebagai media penyalur 

ataupun penyebar penyakit. 

 

4) Dampak terhadap estetika lingkungan 

Limbah yang dibuang ke badan perairan secara langsung akan 

menyebabkan timbulnya bau dan perubahan warna pada air.   

(http://bplhd.jakarta.go.id/dalcem_air.asp,4 Maret 2006)

2. Limbah Industri Tekstil

a. Pengertian Limbah

Menurut Pramudya Sunu (2001 : 113), limbah dalam konotasi sederhana 

dapat diartikan sebagai sampah. Limbah adalah sampah cair dari suatu 

lingkungan masyarakat dan terutama terdiri dari air yang telah digunakan 

dengan hampir 0,1 % berupa benda-benda padat yang terdiri dari zat organik 

dan anorganik. 

b. Limbah Cair Industri Tekstil

Priyo Atmaji et al (1999 : 9) mengemukakan bahwa produksi tekstil 

dimulai dari pemintalan serat sampai kain jadi (tekstil), melewati beberapa 

tahap proses yang kesemuanya berpotensi menghasilkan limbah padat, gas 
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maupun cair. Produksi limbah cair industri tekstil bersumber dari proses 

dyeing, washing, sizing, printing dan finishing. Limbah hasil pewarnaan pada 

industri tekstil mengandung komponen diantaranya sisa zat warna (dyestuff), 

garam (glauber salt), caustic soda dan bahan-bahan aditif seperti urea, sodium 

alginate, sodium bicarbonat, serta air (sisa pewarnaan dan pencucian). Kurang 

lebih 24% dari zat warna dan 68% dari garam-garam yang digunakan pada 

proses pewarnaan lolos sebagai limbah. 

Menurut Suharty dalam Sajidan (1999:1), krom merupakan salah satu 

logam berat yang dihasilkan dari proses produksi pada industri tekstil.Krom 

yang dihasilkan berasal dari senyawa krom yang digunakan pada proses 

pencelupan baik sebagai zat warna (dalam senyawa CrCl3, K2Cr2O7) maupun 

sebagai mordan yaitu pengikat zat warna, Cr(NO3), dan PbCrO4.

Industri tekstil merupakan salah satu industri yang menghasilkan limbah 

dalam jumlah yang besar. Limbah yang dihasilkan dapat berasal dari beberapa 

proses. Pada umumnya air limbah yang dihasilkan dapat berasal dari beberapa 

proses yaitu : coustik scouring, sizing (penganjian), mercerizing, bleaching 

(pemutihan), dyeing (pewarnaan), washing (pencucian). 

1) Coustik scouring : Proses coustik merupakan proses pemasakan dengan 

tujuan untuk menambahkan zat pengotor pada serat. Hal ini dilakukan 

dengan cara menambahkan bahan kimia yaitu surfaktan yang biasanya 

berupa bahan organik yang sukar diuraikan oleh mikroorganisme. 

2) Proses sizing. Proses ini bertujuan untuk melindungi serat dari kerusakan. 

Proses ini dilakukan pada proses penenunan atau perajutan. Bahan yang 

digunakan adalah kanji, polivinilalkohol, dan carboxyl methyl cellulose 

(cmc). Adanya sisa-sisa kanji dalam air limbah industri menyebabkan nilai 

BOD air limbah tinggi. Peruraian senyawa tersebut oleh mikroorganisme 

dapat menurunkan kandungan oksigen air limbah sehingga dapat 

mencemari lingkungan. 

3) Proses bleaching. Merupakan proses pemutihan, biasanya dilakukan 

dengan menambahkan bahan kimia seperti hidrogen peroksida, hipoklorit 

atau klorin dengan kombinasinya diberikan kaustik soda dan natrium 
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silikat. Senyawa klorin dan hidrogen peroksida merupakan oksidator dan 

dapat meracuni biota perairan. 

4) Proses mercerizing. Proses ini bertujuan untuk memperbaiki kenampakan, 

kekuatan dan daya serap kain terhadap zat warna. Pada proses ini  kain 

dimasak dengan larutan kaustik soda 20 – 25% dan ditarik pada suhu 

dibawah 20ºC. 

5) Proses dyeing. Proses ini merupakan proses pewarnaan yang bertujuan 

untuk membuat tekstil lebih menarik sebagai bahan pewarna tergantung 

pada jenis-jenis serat dan warna yang diinginkan. Pada proses pewarnaan 

ditambahkan bahan-bahan pembantu, seperti surfaktan, asam, basa, garam, 

dan senyawa lain seperti zat anti reduksi, zat anti luntur dan sebagainya. 

Proses pewarnaan dengan pencapaan atau printing tidak banyak 

menghasilkan limbah tetapi untuk proses pewarnaan dengan pencelupan 

akan banyak menghasilkan limbah. 

 

6) Proses pencucian. Prose pencucian dilakukan setelah proses coustik 

scouring, bleaching, mercerizing dan dyeing. Pada proses pencucian akhir 

seringkali digunakan detergen kationik, sehingga selain mengandung sissa 

bahan pewarna dan bahan pembantu, air limbahnya juga akan mengandung 

sisa detergen. 

7) Proses finishing. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tertentu 

pada tekstil dengan menambahkan bahan kimia sehingga tekstil 

mempunyai sifat tertentu, misalnya : halus, tahan api, tahan air, anti kusut, 

tahan bakteri, tahan minyak dan sebagainya. Proses ini banyak 

menghasilkan limbah cair. 

Proses-proses tersebut menghasilkan limbah cair dengan volume yang 

besar dan pH yang sangat bervariasi. Bahan pencemaran sangat tergantung 

pada proses dan zat kimia yang digunakan. Pewarnaan dan pembilasan 

menghasilkan air limbah yang berwarna dengan COD yang tinggi  dan bahan-

bahan lain dari zat warna yang dipakai seperti fenol dan logam. 

Limbah cair yang dihasilkan oleh industri tekstil memiliki 
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karakteristik fisis dan kimia yang memberikan dampak negatif terhadap 

lingkungan. Limbah cair terutama dihasilakn dari proses penyempurnaan 

tekstil. Limbah cair akan mengandung bahan-bahan yang dilepas dari serat, 

sisa bahan kimia yang ditambahkan pada proses penyempurnaan tersebut, serta 

serat yang terlepas dengan cara kimia atau mekanik selama proses produksi 

berlangsung. (http://forlink.dlm.or.id/pterapb/tekstile/13e.htm,4 Maret 2006) 

Air limbah tekstil terlihat keruh berwarna, kadang-kadang panas dan 

berbusa. Limbah cair tekstil berwarna karena pada proses pembuatan tekstil 

menggunakan zat warna. Zat warna tekstil merupakan suatu senyawa organik 

yang akan memberikan nilai COD dan BOD. Penghilangan zat warna dari air 

limbah tekstil akan menurunkan COD dan BOD air limbah tersebut. 

Limbah cair tekstil mengandung berbagai jenis bahan organik dan 

anorganik dengan nilai pH, padatan tersuspensi, COD dan BOD yang tinggi, 

serta bahan beracun berupa senyawa fenol dan logam berat. Kandungan bahan 

organik dan anorganik dalam air limbah tersebut akan memberikan beban 

pencemaran tinggi pada badan air penerima yang dapat mengakibatkan 

terganggunya kehidupan biota air atau siklus ekologi yang berdampak luas 

bagi kehidupan. (http://www.dprin.go.id/data/industry/abstech/abs_1003.htm4

Maret 2006) 

Senyawa beracun yang terdapat dalam limbah cair tekstil salah 

satunya adalah fenol. Fenol termasuk salah satu limbah B3 (bahan beracun dan 

berbahaya), karena sifatnya yang dapat merusak susunan syaraf pusat dan 

merupakan pengikis jaringan tubuh. Fenol dapat meracuni ikan dan bakteri 

dalam instalasi pengolahan limbah. (http://adln.lib.unair.ac.id/go.php,3 Maret 

2006). 

Fenol dan derivat-derivatnya merupakan polutan yang sangat berbahaya 

di lingkungan karena bersifat racun dan sangat sulit didegradasi oleh 

organisme pengurai. Fenol adalah senyawa kimia yang bersifat korosif yang 

dapat menyebabkan iritasi jaringan, kulit, mata dan mengganggu pernafasan 

manusia. Nilai ambang batas senyawa fenol untuk baku mutu air minum 

sebesar 0,001 ppm, buangan air industri sebesar 0,3 ppm. (Masykuri, et al, 
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2005 : 1). 

Fenol termasuk senyawa aromatik yang di alam dapat terakumulasi 

dalam rantai makanan. Bahan organik aromatik sebagian besar akan 

ditransformasi oleh mikroorganisme dan  akan mengalami degradasi melalui 

mekanisme ortho pathway atau meta pathway pada kondisi aerob, sedangkan 

pada kondisi anaerob senyawa aromatik mengalami penambahan gugus 

karboksil atau hidrosil sebelum reduksi cincin aromatik (Sembiring, Merick, 

1998 : 2). 

 

c. Karakteristik Air Limbah

Untuk mengetahui lebih luas tentang air limbah, perlu kiranya diketahui 

karakteristik dari air limbah. Karakteristik dari air limbah diklasifikasikan 

menjadi karakteristik fisika, kimia dan biologis. 

 

1) Karakteristik fisika, meliputi : 

a) Suhu 

Kenaikan suhu dapat dipengaruhi oleh kondisi udara di sekitarnya.     

Kondisi ini sangat mempengaruhi kehidupan biologis, kelarutan 

oksigen, kerapatan air dan tekanan permukaan.  

b) Kekeruhan  

Adanya koloid, bahan pencemar, plankton serta beberapa jenis mineral 

akan menyebabkan kekeruhan pada air. Kondisi ini sangat 

mengganggu pemandangan dan kehidupan biologis yang ada dalam air 

limbah. 

c) Bau 

Timbulnya bau pada air lingkungan merupakan indikasi kuat bahwa air 

telah tercemar. Bau yang keluar dari dalam air dapat langsung berasal 

dari limbah industri atau dari hasil degradasi oleh mikroba yang hidup 

dalam air. Mikroba yang hidup di dalam air akan mengubah bahan 

buangan organik, terutama gugus protein, secara degradasi menjadi 
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bahan yang mudah menguap dan berbau. Air yang berbau sulfit dapat 

disebabkan oleh reduksi sulfat dengan adanya bahan-bahan organik 

dan mikroorganisme. 

d) Rasa 

Bau yang tidak normal pad air, pada umumnya mempunyai rasa yang 

tidak normal pula. Pelarutan ion-ion logam dapat mengubah 

konsentrasi ion hydrogen dalam air yang dapat menimbulkan rasa pada 

air. Adanya rasa pada air pada umumnya terjadi karena perubahan pH 

air dari kondisi normal. 

e) Warna  

Limbah cair yang mengandung bahan organik dan anorganik seringkali 

merugikan lingkungan di dalam air sehingga air tidak lagi bening 

tetapi menjadi berwarna. 

 

2) Karakteristik kimia 

Kandungan bahan kimia yang tedapat dalam air limbah dapat 

merugikan lingkungan melalui berbagai cara. Adapun bahan kimia yang 

penting yang ada dalam air limbah pada umumnya adalah : 

a) Bahan organik. 

Bahan organik yang banyak dalam air limbah akan mempersulit dalam 

pengelolaan air limbah sebab beberapa zat tidak dapat diuraikan oleh 

mikroorganisme. 

b) Protein 

Protein sangat kompleks dalam struktur kimianya dan tidak stabil, akan 

berubah menjadi bahan lain pada proses dekomposisi. Seluruh protein 

mengandung karbon, yang biasanya adalah kandungan bahan organik 

seperti halnya dengan hydrogen dan oksigen. Protein merupakan penyebab 

utama terjadinya bau karena adanya proses pembusukan dan penguraian. 

c) Karbohidrat 
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Karbohidrat berisikan karbon, hydrogen dan oksigen. Karbohidrat 

merupakan gabungan dari polihidroksilated seperti gula, starches, selulosa. 

d) pH

Air limbah yang belum terolah yang dibuang langsung ke badan air akan 

mengubah pH air yang dapat mengganggu kehidupan organisme di dalam 

sungai. Air limbah dengan konsentrasi yang tidak netral akan menyulitkan 

proses biologis, sehingga mengganggu proses penjernihan. pH yang baik 

bagi air minum dan air limbah adalah netral (7). 

e) Fenol  

Fenol merupakan penyebab timbulnya rasa pada air. Fenol dihasilkan dari 

industri dan bila konsentrasi mencapai 500 mg/l masih dapat dioksidasi 

melalui proses biologi, akan tetapi akan sulit penguraiannya apabila telah 

mencapai kadar yang melebihi 500 mg/l.  

f) Logam berat  

Keberadaan logam berat seperti nikel (Ni), magnesium (Mg), timbal (Pb), 

kromiun (Cr), kadmium (Cd),  Zeng (Zn), tembaga (Cu), besi (Fe) dan air 

raksa (Hg) dalam air limbah perlu diawasi karena mempunyai daya racun. 

(Pramudya Sunu, 2001 : 111 – 131).  

3) Karakteristik biologi 

Karakteristik biologis air limbah sangat penting untuk diketahui 

karena untuk mengetahui apakah ada bakteri-bakteri patogen dalam air 

limbah. Biasanya dibedakan dalam jenis jamur, ganggang, protozoa, virus dan 

sebagainya. Bakteri yang  terdapat di dalam air limbah akan mengoksidasi air 

limbah terutama bahan organiknya. Konsentrasi bahan orgaik yang ada dalam 

air limbah dinyatakan dalam jumlah banyaknya oksigen yang dibutuhkan 

untuk oksidasi. Kebutuhan oksigen dinyatakan dalam bentuk BOD dan COD. 

BOD (Biological Oxygen Demand) adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan 

oleh mikroorganisme di dalam air lingkungan untuk mendegradasi bahan 

buangan organik yang ada di dalam sistem air lingkungan. COD (Chemical 

Oxygen Demand) adalah jumlah oksigen yang diperlukan agar bahan buangan 

yang ada di dalam air dapat teroksidasi melalui reaksi kimia. Kekuatan air 
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limbah seringkali ditentukan oleh BOD atau CODnya. (Parmudya Sunu, 2001 

: 115). 

Senyawa-senyawa organik banyak yang bersifat racun, tahan terhadap 

degradasi alamiah, dan memerlukan penanganan khusus sebelum dapat 

dibuang dengan aman. Pembuangan bahan-bahan organik dapat dilakukan 

dengan menggunakan pelarut-pelarut dan didaur ulang kembali. Proses ini 

sangat bermanfaat terutama dalam mengolah air limbah yang mengandung 

pestisida berkalor. (Austin, 1996 : 43).   

 

3. Senyawa Aktif Tanaman

a.    Senyawa aktif pada tanaman

Di dalam tubuh tanaman yang hidup terjadi proses-proses yang beraneka 

warna, akan tetapi proses ini pada pokoknya dapat dibagi atas dua golongan 

saja, yaitu proses penyusunan (anabolisme) dan proses pembongkaran 

(katabolisme) yang keduanya merupakan aktivitas hidup yang disebut 

pertukaran zat atau metabolisme. 

 Dalam proses penyusunan dan pembongkaran itu didapatkan suatu zat 

aktif yang membantu perubahan-perubahan tersebut. Jika zat-zat tersebut tidak 

ada maka perubahan-perubahan itu akan berlangsung lambat sekali, bahkan 

kadang-kadang tidak dapat berlangsung sama sekali. Zat-zat aktif tersebut 

disebut ferment atau enzim, dari kata “in” dan “zyme” yang berarti sesuatu di 

dalam ragi.  

Pada awalnya kegiatan enzim diperkirakan hanya terbatas di dalam sel 

yang hidup saja, akan tetapi kemudian diketahui bahwa ternyata enzim-enzim 

juga masih mempunyai kegiatan diluar sel hidup. Hal ini dibuktikan oleh 

Bucher (1896). Bucher menggilas sel-sel ragi dengan menggunakan pasir 

kwartsa dan tanah infusoria, kemudian cairan perasan yang diperolehnya 

ternyata masih mempunyai kegiatan meragi, tidak ada bedanya dengan 

kegiatan sel-sel ragi yang masih hidup. Summer dalam tahun 1926 berhasil 

memisahkan suatu enzim dalam bentuk kristal, yaitu enzim urease. Enzim ini 

diperoleh dari biji polongan Canavalia enziformis (suku papilionaceae). Pada 
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akhirnya  enzim-enzim banyak yang dapat dipisahkan berupa kristal seperti 

pepsin, tripsin, papain, katalase, dan masih terdapat enzim yang lain.  

Penyelidikan-penyelidikan lebih lanjut memberikan kesimpulan bahwa 

enzim-enzim itu pada hakikatnya adalah suatu protein. Kerja enzim 

sebagaimana halnya dengan katalisator dalam kimia anorganik adalah 

mempercepat suatu reaksi tapi tidak ikut mengalami perubahan sendiri.  

Setiap sel hidup mengandung enzim yang ratusan jumlahnya. Di dalam 

biji-bijian terdapat bermacam-macam enzim di dalam keadaan yang paling 

lengkap. Terdapat enzim-enzim yang hanya terdapat dalam jaringan-jaringan 

tertentu saja. Sebagian besar enzim terdapat didalam protoplasma dan hanya 

sedikit yang terdapat didalam vakuola di dalam dinding sel.  

Di dalam air, enzim bersifat sebagai koloid. Dengan demikian sangat 

besar luas permukaan antarmisel dengan demikian sangat besar pula bidang 

aktivinya. Berdasarkan apa yang terjadi didalam reaksi, maka enzim-enzim 

dapat dibagi atas 2 golongan. Pertama adalah golongan hidrolase, yang terdiri 

atas enzim-enzim yang menyebabkan hidrolisis, bila dibantu oleh 

air.Golongan enzim kedua adalah desmolase yaitu enzim-enzim oksidase, 

reduktase dan enzim-enzim yang memisahkan hubungan C-C, C-N. Beberapa 

contoh desmolase adalah dehidrogenase, katalase, peroksidase, karboksilase, 

dan transaminase. Beberapa enzim seperti enzim katalase, klorofilase, 

polifenoloksidase dan beberapa enzim yang lain terdapat di dalam grana pada 

stomata. Stomata merupakan bahan dasar dari kloroplas yang umumnya 

terdapat pada daun.  Enzim peroksidase dapat ditemukan secara luas pada 

beberapa spesies tumbuhan dan mikroorganisme beberapa jenis tumbuhan 

yang mengandung peroksidase diantaranya adalah apel, wortel, jagung, 

mentimun, bawang putih, tomat, kentang, lobak (radist) dan masih banyak 

lagi. (Pudjiraharti, 1997: 39).  

b.   Tanaman Tomat

1) Morfologi tanaman tomat 

Tanaman tomat merupakan tanaman berbiji yang berbatang lunak, 

memiliki daun tunggal, berlekuk atau terbagi sampai majemuk. Duduk 
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daun tersebar, karena pergeseran letak pada buku-buku kadang-kadang 

hampir berpasangan, tanpa daun penumpu. Tomat memiliki bunga banci 

(jantan dan betina pada satu bunga). Jumlah mahkota bunga biasanya 5. 

Kelopak terdiri atas daun-daun kelopak yang berlekatan, demikian pula 

mahkotanya yang berbentuk bintang. Buahnya berbentuk buah buni atau 

buah kendaga. (Gembong Tjitrosoepomo, 2000 : 355).  

2) Enzim peroksidase 

Tanaman tomat dapat dilihat pada gambar 1, mengandung enzim 

peroksidase. Peroksidase adalah kelompok enzim oksidase yang 

mempunyai sifat mengkatalisis reaksi oksidasi berbagai senyawa organik 

oleh peroksidase juga digunakan pada berbagai percobaan di laboratorium, 

untuk keperluan pengolahan air limbah yang mengandung fenol, untuk 

sintesis senyawa aromatis, untuk menghilangkan peroksida dari bahan 

beracun dan pengolahan limbah industri (Pudjiraharti,1997:39) 

Dalam sel, terdapat jenis organel yang dilapisi membran di dalam 

sitoplasma yaitu peroksisom. Struktur ini, juga dikenal sebagai 

microbodies dibagian luar dan mengandung banyak protein, umumnya 

dalam bentuk kristal. Didalam struktur ini terkumpul enzim yang 

membentuk dan menggunakan hidrogen peroksida. Sebab itu dinamakan 

peroksisom. Hidrogen peroksida (H2O2) yang bersifat amat beracun 

terhadap kehidupan sel, diuraikan menjadi air dan oksigen oleh enzim 

didalam peroksisom yang disebut katalase. Dengan adanya enzim 

pembentuk hidroksida dan katalase di dalam  peroksisom, bagian sel 

lainnya dilindungi dari pengaruh perusakan oleh peroksida.  

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



20 

Gambar 1. Tanaman tomat. 
 

Enzim peroksidase dapat digunakan untuk mengatasi masalah 

pencemaran. Enzim peroksidase mampu membuang sampai 99% senyawa 

racun dalam limbah industri, antara lain fenol dan amin aromatik. 

Senyawa fenol dan amin aromatik terdapat pada air buangan sejumlah 

industri. Senyawa fenol merupakan kontaminan organik utama dari air 

buangan industri. 

Jenis peroksidase yang efektif, bukan hanya bentuk murninya, tetapi 

juga bentuk enzim kasar, yaitu bentuk yang belum murni, sehingga 

memudahkan penggunaan enzim dan dapat menekan biaya operasi. Proses 

enzimatik peroksidase dapat berlangsung pada suhu dingin. (Suhartono, 

1996 : 118) 

4. Arang Aktif

Perkembangan industri atau pabrik minyak sawit menghasilkan berbagai 

limbah antara lain limbah cangkang kelapa sawit. Cangkang atau tempurung 

kelapa sawit yang cukup besar, yaitu mencapai 60% dari produksi minyak. 

Tempurung buah kelapa sawit dapat dimanfaatkan sebagai arang aktif. Arang aktif 

dapat dibuat melalui proses karbonisasi pada suhu 550oC selama + 3 jam. 

Karakteristik arang aktif yang dihasilkan melalui proses tersebut memenuhi SII. 

Tingkat keaktifan arang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari daya serap larutan 
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iodnya sebesar 80,2 %. (http://www.impplaswil.go.id/balitbang/puskim,2 Januari 

2006). 

Cangkang / tempurung kelapa sawit termasuk bahan berlignoselulosa yang 

berkadar karbon tinggi dan mempunyai berat jenis yang lebih tinggi daripada kayu 

sehingga karakteristik ini memungkinkan bahan tersebut baik untuk dijadikan 

arang aktif. (http//:www unmul.ac.id/dat/pub/lemit/arang_aktif_cangkang,2

Januari 2006). Arang aktif dari limbah cangkang lelapa sawit dapat dilihat seperti 

pada gambar 2. 

Gambar 2. Arang aktif dari limbah cangkang kelapa sawit. 
 

Secara umum  arang aktif biasanya dibuat dari arang tempurung dengan 

pemanasan pada suhu 600-2000 oC pada tekanan tinggi. Pada kondisi ini akan 

terbentuk rekahan-rekahan (rongga) sangat halus dengan jumlah yang sangat 

banyak sehingga luas permukaan seluas 500-1500 m2 sehingga sangat efektif 

dalam menangkap partikel-partikel yang sangat halus berukuran 0,01-0,0000001 

mm. Arang aktif bersifat sangat baik dan akan menyerap apa saja yang kontak 

dengan arang tersebut, baik di air maupun diudara. Apabila dibiarkan diudara 

terbuka, maka dengan segera akan menyerap debu halus yang terkandung diudara 

(polusi). Dalam waktu 60 jam biasanya karbon aktif tersebut menjadi jenuh dan 

tidak aktif lagi. (http://o-fish.com/filter/filter/filter-kimia.php,2 Januari 2006)  
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Arang aktif memiliki ruang pori sangat banyak dengan ukuran tertentu. Pori-

pori ini dapat menangkap partikel-partikel sangat halus (molekul) dan 

menjebaknya disana. Dengan berjalannya waktu sampai tahap tertentu beberapa 

jenis arang aktif dapat direaktivasi kembali. Reaktivasi arang aktif sangat 

tergantung dari metode aktivasi sebelumnya.  

Pada pengelolaan limbah cair yang menggunakan kombinasi antara zeolit 

dengan karbon aktif maka filter karbon aktif berfungsi untuk menghilangkan 

polutan mikro misalnya zat organik, deterjen, bau, senyawa fenol, serta untuk 

menyerap logam berat dan lain-lain. Pada saringan arang aktif ini terjadi proses 

absorbsi, yaitu proses penyerapan zat-zat yang akan dihilangkan oleh permukaan 

arang aktif. Apabila seluruh permukaan arang aktif sudah jenuh atau berhenti 

maka pada saat itu arang aktif harus diganti dengan arang aktif yang baru. 

(http://www.bppt.go.id/potensial,2 Januari 2006) 

Kemampuan karbon aktif mengabsorbsi ditentukan juga oleh struktur kimia 

yaitu adanya atom O, H dan C yang terikat secara kimia sehingga membentuk 

gugus fungsi. (http://www.diprin.go.id/data/industri/abstech/abs _01 04.htm,2

Januari 2006) 

Karbon aktif merupakan karbon dengan struktur amorphous atau 

mikrokristalin yang dengan perlakuan khusus dapat memiliki luas permukaan 

dalam yang sangat besar antara 300 – 200 m2/gram. Pada dasarnya ada 2 jenis 

karbon aktif yaitu karbon aktif fasa cair yang dihasilkan dari material dengan 

berat jenis rendah, misalnya arang sekam padi dengan bentuk butiran rapuh dan 

mudah hancur, mempunyai kadar abu yang tinggi berupa silika dan biasanya 

digunakan untuk menghilangkan bau, rasa, warna dan kontaminan organik 

lainnya. Jenis yang kedua yaitu karbon aktif fasa gas ,dihasilkan dari bahan 

dengan berat jenis tinggi. Karbon aktif dapat digunakan untuk menyerap logam 

berat dan zat warna tekstil, karena karbon aktif selain dapat menyerap logam juga 

dapat pula digunakan untuk menarik warna dari suatu larutan.  

Berkurangnya warna dari suatu larutan menandakan bahwa karbon aktif 

dapat menyerap warna, (Syarif H. 2002 : 45). Karbon aktif yang berasal dari 
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tongkol jagung yang mengandung selulosa dapat menyerap zat warna tekstil dan 

timbal dalam larutan.  

Pengelolaan dengan menggunakan karbon aktif merupakan salah satu cara 

untuk menghilangkan komponen-komponen organik yang terlarut. Komponen 

tersebut akan diadsorbasi pada permukaan karbon aktif dan terpisah dari air. 

Karbon yang berbentuk butiran dapat juga berbentuk bubuk dapat dimasukkan 

langsung ke dalam air dan komponen-komponen organik yang akan teradsorpsi 

pada karbon. Kemudian dapat dipisahkan dengan menggunakan bahan kimia 

tertentu. (Pramudya Sunu, 2001 : 143-144).  

Adsorbsi adalah gejala yang ditimbulkan pada permukaan, sehingga banyak 

sedikitnya zat yang dapat diabsorbsi tergantung pada luas permukaan zat 

pengabsorbsi, pada umumnya berstruktur mikrokristal yang mempunyai 

permukaan pori-pori yang besar atau berupa serbuk sehingga permukaannya luas, 

misalnya zeolit, karbon aktif, silika gel dan lain-lain (Bambang Setiaji, 2000 : 1). 

Menurut Warren Mc. Cabe (1999 : 91), adsorbsi adalah proses pemisahan 

dimana komponen tertentu dari suatu fase fluida berpindah ke permukaan zat 

padat yang menyerap (adsorben). Biasanya partikel-partikel kecil penyerap 

ditempatkan disuatu hamparan serap, fluida lalu dialirkan melalui hamparan itu 

sampai zat padat itu mendekati jenuh dan pemisahan yang dikehendaki tidak dapat 

lagi berlangsung. Aliran itu lalu dipindahkan ke hamparan kedua sampai adsorben 

jenuh tadi diganti atau diregenerasi.  

Kebanyakan zat pengabsorbsi atau adsorben adalah bahan-bahan yang sangat 

berpori, dan adsorbsi berlangsung terutama pada dinding pori-pori atau pada 

letak-letak tertentu didalam partikel itu. Dalam kebanyakan hal, komponen yang 

diabsorbsi atau absorbat melekat sedemikian kuat sehingga memungkinkan 

pemisahan komponen itu secara menyeluruh dari fluida tanpa terlalu banyak 

adsorbsi terhadap komponen lain.  

Suatu contoh penting mengenai adsorbsi fase zat air adalah penggunaan 

karbon aktif untuk membersihkan zat pencemar dari limbah air. Adsorben karbon 

juga digunakan untuk membersihkan zat organik runutan dari air untuk konsumsi 
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kita. Dalam hal ini, rasa air juga menjadi lebih baik dan mencegah peluang bagi 

terbentuknya senyawa berbahaya. (Warren, 1999: 97 ).  

 

B.Kerangka Pemikiran 
 

Pada  awalnya   semua  kegiatan  industri  bertujuan  untuk   meningkatkan 

kesejahteraan  manusia, akan  tetapi  disisi  lain  dengan  perkembangan   industri 

tersebut  justru   menimbulkan  dampak  negatif  bagi  manusia. Dampak    negatif 

ini  harus  dicegah   agar  tidak   menimbulkan   kerugian  pada  manusia   secara 

lebih  lanjut.  

Berbagai macam kegiatan industri yang berkembang saat ini menghasilkan 

produk samping yang berupa limbah. Jika limbah ini tidak dikelola dengan baik 

maka akan mengakibatkan terjadinya pencemaran air atau baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Bahan buangan dan limbah cair hasil industri yang 

dibuang secara langsung ke perairan merupakan penyebab utama terjadinya 

pencemaran air. Pencemaran air ini dapat mengakibatkan terganggunya 

keseimbangan lingkungan. Apabila keseimbangan lingkungan terganggu maka 

kualitas lingkungan juga berubah. dengan demikian  kenyamanan juga tidak akan 

diperoleh karena daya dukung dan kualitas lingkungan yang tidak baik.  

Limbah cair industri tekstil yang mengandung berbagai macam bahan 

kimia, jika langsung dibuang tanpa diolah terlebih dahulu akan menimbulkan 

pencemaran lingkungan. Bertitik tolak dari kesadaran akan pentingnya menjaga 

kelestarian lingkungan hidup, maka pengolahan limbah cair industri tekstil harus 

dilakukan. Salah satu cara pengolahan limbah cair industri tekstil adalah secara 

biologis. Pengolahan dapat dilakukan dengan menggunakan ekstrak dari tanaman 

yang mengandung enzim peroksidase tinggi. Enzim peroksidase dapat mengolah 

limbah cair industri tekstil terutama kandungan fenolnya. Adapun pemurnian dari 

limbah industri tekstil dapat dilakukan dengan menggunakan arang aktif. Oleh 

karena itu maka pengolahan limbah cair industri tekstil dapat dilakukan dengan 

menggunakan kombinasi arang aktif dan ekstrak tanaman yang mengandung 

enzim peroksidase tinggi, tanaman tersebut antara lain tanaman tomat. 
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Dari kerangka pemikiran diatas maka dapat dibuat skema sebagai berikut :  

 

Industri  
Tekstil  

Ekonomi Peningkatan 
pendapatan  

Kesejahteraan 
manusia   

Dampak Positif 

Limbah Industri Tekstil 

Cair PadatGas 

Uji I
Parameter :  
- COD  

BOD

Dampak Negatif 
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Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka dapat disusun paradigma 

penelitian seperti pada Gambar 4. 

 

A

X

XY 

Y

AX 

AY 

AXY 
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Gambar 4. Paradigma Penelitian 

Keterangan: 
A = Limbah cair industri tekstil  
X = Adsorbsi dengan arang aktif dari limbah kelapa sawit    
Y = Penambahan dengan ekstrak daun tomat 1% 
XY      =   Penambahan dengan ekstrak daun tomat 1% dan adsorbsi dengan arang 

aktif dari limbah kelapa sawit 

AX     =   Hasil limbah cair yang diadsorbsi dengan arang aktif dari limbah kelapa 

sawit 

AY      =   Hasil limbah cair dengan penambahan ekstrak daun tomat 1% 

AXY = Hasil limbah cair dengan penambahan ekstrak daun tomat 1% dan 

diadsorbsi dengan arang aktif dari limbah kelapa sawit. 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 
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1. Tempat Penelitian

Penelitian dan pengukuran parameter warna, pH dan BOD dilakukan di 

laboratorium P.Biologi FKIP UNS , pengukuran parameter TSS, Cu, Cr, COD dan 

fenol dikerjakan di laboratorium BPKL (Balai Pengujian Konstruksi dan 

Lingkungan) Yogyakarta. 

 

2. Waktu Penelitian

a. Tahap persiapan

Meliputi pengajuan judul, penelitian pendahuluan, pembuatan proposal dan      

seminar proposal pada bulan Desember- Mei 2006. 

b. Tahap pelaksanaan penelitian

Pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan Juni- Juli 2006. 

c. Tahap penyelesaian

Tahap penyelesain meliputi analisis hasil penelitian, dilakukan pada bulan Juli- 

Agustus 2006. 

 

B. Metode Penelitian  

Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif. Metode yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah eksperimen laboratorium.  

 

C. Populasi dan Sampel  

Populasi dalam penelitian ini adalah limbah cair tekstil hasil simulasi. 

Sampel dari penelitian adalah limbah hasil pengolahan yang kemudian diukur 

parameternya. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1.Variabel Penelitian

a. Variabel  bebas

28 
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 Variabel bebas dari penelitian ini adalah variasi pengolahan limbah yaitu 

pengolahan dengan arang aktif, pengolahan dengan ekstrak daun tomat, 

pengolahan dengan kombinasi ekstrak daun tomat dan arang aktif. 

b. Variabel terikat

Variabel terikat dari penelitian ini adalah parameter warna, pH, TSS, Cu, 

Cr, COD, BOD dan fenol. 

 

2. Alat dan Bahan

a. Alat

Alat – alat  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah : buret, statif, 

gelas beker, gelas ukur, pipet tetes, tabung reaksi, mortar, stamper, oven, 

erlenmeyer,  spatula, pH meter, ember plastik, jerigen, botol BOD. 

b. Bahan

Bahan –bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah  : zat warna 

Red 8P, asam alginate, soda kue, arang aktif dari limbah kelapa sawit, 

alumunium foil, kapas, MnSO4, NaOH, alkali iodida, H2SO4, tio sulfat.  

 
3. Prosedur Penelitian

a.   Persiapan Bahan

1) Penelitian Pendahuluan 

 a) Disiapakan ekstrak daun tomat, wortel, waloh, mimba, kelor,  jagung  

muda dan lobak. Daun yang digunakan adalah daun yang mengandung 

enzim peroksidase.(Pujiraharti,1997:39) 

 b) 100 ml limbah + ekstrak daun 1% 

 c) Dilakukan pengukuran pH dan pengamatan warna. 

 Dari hasil yang terbaik (warna dan pH) dijadikan sebagai bahan untuk 

penelitian selanjutnya.  

2).Pembuatan ekstrak daun tomat

a) Daun tomat segar sebanyak 25 gram ditumbuk dalam stamper. 

b) Daun tomat hasil tumbukan diperas untuk diambil cairannya. 

Ekstrak daun tomat ditampung dalam gelas beker. 
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c) Ekstrak daun tomat diambil 10 ml, disimpan dalam elenmeyer. 

3) Periapan arang aktif

a) Arang dari limbah cangkang kelapa sawit ditumbuk hingga ukuran 

partikel agak kecil dan homogen, tidak terlalu halus. 

b) Arang dicuci dengan aquades sampai bersih. 

c) Arang direndam dalm NaOH 1M selama 4 jam. 

 d) Arang disaring dengan kertas saring. 

e) Arang dikeringkan pada suhu 2000 C dalam oven selama 1 jam. 

f) Arang dicuci dengan aquades. 

g) Arang dipanaskan dalam oven dengan suhu 2000C selama 2 jam. 

h) Arang didinginkan. 

b.Cara kerja

1) Adsorbsi limbah cair tekstil melalui arang aktif dari limbah kelapa sawit

a)   Arang aktif yang siap dipakai ditimbang 

b) Disiapkan buret ukuran 50 ml yang diguakan untuk menyaring 

limbah 

c) Diisikan kapas dibagian bawah buret untuk penahan arang supaya 

tidak keluar. Kapas tidak dipadatkan agar air mengalir dengan 

lancar 

 d) Diisikan arang  aktif ke dalam buret sebanyak 30 gram 

e) Arang aktif dibasahi dengan aquades sampai arang terendam, kran 

buret dibuka dan aquades dibiarkan turun perlahan lahan sampai 

tidak ada aquades yang menetes lagi. 

 

f) Setiap 15 menit dilakukan pengukuran hasil adsorbsi sampai arang 

aktif jenuh (tidak mampu melakukan adsorbsi yang ditandai dengan 

tidak adanya perubahan warna). 

g) Hasil adsorbsi ditampung dalam gelas beker 
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h) Arang aktif diganti dengan arang aktif baru jika arang aktif sudah 

jenuh. 

2) Adsorbsi limbah yang diolah dengan ekstrak daun tomat melalui arang      

aktif dari limbah kelapa sawit

a) Diambil 1 liter limbah ditambah 10 ml ekstrak daun tomat 

 b) Dibiarkan selama 48 jam sampai terjadi perubahan warna dan    

terbentuk  endapan.       

 c)  500 ml limbah diambil kemudian diukur tiap parameternya. 

d) 500 ml limbah yang tersisa disiapkan untuk disaring dengan 

menggunakan arang aktif. 

 

c.   Pengukuran parameter

1)    Pengukuran pH 

a) pH meter disiapkan. 

b) Elektroda dipasang sebagai rangkaian utuh. 

c) Ph meter dikalibrasi dengan cara elektroda dimasukan ke dalam buffer 

ph =4. angka yang ditunjukan ph meter disetel pada angka 4 dengan 

memutar knop standart dize control kemudian dilakukan ulangan pada 

Ph=7 

d) Setelah elektroda dicuci dengan aquades segera dimasukan ke dalam 

contoh air yang dianalisis ph nya. Nilai ph dapat secara langsung 

terbaca pada penunjuk pH. 

2) Pengukuran BOD 

a)  Larutan pengencer dibuat dengan komposisi 30 ml larutan Fecl3 + 30 

ml  larutan CaCl2 + 30 ml larutan MgSO4 + larutan Buffer  Phosphat 

+ 30 liter aquades, kemudian larutan pengencer diaresi sampai jenuh 

dengan oksigen, PH diatur antara 6,5 – 8,2 dengan penambahan asam 

atau basa. 

b) Larutan amilum dibuat dengan komposisi 2 gram amilum + 100 ml 

aquades panas. 

c) Sampel diambil sebanyak 3 ml, kemudian diencerkandengan 200 ml 

larutan pengencer sampai memenuhi botol (BOD). 
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d) DO diukur pada hari ke nol sebelum inkubasi dengan cara: 

Contoh uji + 1 mlo MnSO4 + 1 ml alkali iodida azida, ujung pipet 

tepat diatas permukaan larutan, ditutup segera dan dihomogenkan 

sehingga terbentuk gumpalans empurna, dibiarkan gumpalan 

mengendap hingga 5-10 menit + 1 ml H2SO4, ditutup dan 

dihomogenkan  hingga endpan larut sempurna, pipet 50 ml ke dalam 

elemnyer 150 ml, titrasi dengan Na2S2O3 dengan indikator 

amilum/kanji sampai warna biru cepat hilang. 

 Menghitung DO (mg/L) = 
50

8000)()( 322322 xFxOSNNaxOSmlNav

F = Volume botol

Volume Botol-(VolumeMnSO4 + Volume alkali iodida azida 

e)  Botol berisi sampel diinkubasi selama 5 hari pada suhu 20 C 

f)  DO setelah inkubasi diukur dengan cara yangs ama pada no 4 

g) Perhitungan: 

 BOD5 =
P

PBBXX )1)(()( 5050 −−−−

Keterangan : 

 X0 + DO sampel pada saat t = 0 

 X5 = DO sampel pada saat t = 5 hari 

 B0 = DO blangko pada saat t =0 

 B5 = DO blangko pada saat t =5 

 P = derajat pengenceran (SNI, 1991.a) 

3) Pengukuran Cu, Cr,, fenol, TSS dan COD

Pengukuran dikerjakan di laboratorium BPKL  Yogyakarta 

 

E. Analisis Data 
 

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang meliputi 

analisis warna, pH, fenol, TSS, BOD dan COD serta kandungan logam ( Cu dan 

Cr) yang terdapat dalam limbah cair tekstil setelah dilakukan pengolahan dengan 

menggunakan arang aktif dari limbah kelapa sawit, pengolahan dengan ekstrak 
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daun tomat dan pengolahan dengan kombinasi ekstrak daun tomat dan arang aktif. 

Analisis dilakukan dengan membandingkan hasil uji parameter yaitu warna, pH, 

fenol, TSS, kandungan logam (Cr dan Cu), BOD dan COD sebelum dan sesudah 

perlakuan berdasarkan Standar Baku Mutu Air Limbah Peraturan Daerah Propinsi 

Jawa Tengah No. 10 Tahun 2004. 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Data 

1. Penelitian Pendahuluan

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



34 

 Hasil Penelitian Pendahuluan 

a. 1 ml ekstrak daun + 100 ml Limbah 

1) Wortel : warna  hijau kekuningan, pH : 7,1 

2) Tomat : warna bening kecoklatan, pH : 7,05 

3) Waloh : warna hijau kekuningan, pH : 7,1 

4) Mimba : warna hijau tua, pH : 7,12 

5) Kelor : warna hijau tua, pH : 7,1 

6) Jagung muda : warna   bening kecoklatan, pH: 7,08 

7) Lobak : warna  hijau kekuningan, pH : 7,12 

 Dari hasil tersebut diambil daun tomat dengan pertimbangan warna dan  

pH yang paling baik. 

b. Variasi Konsentrasi ekstrak daun tomat 

Limbah + ekstrak daun tomat 1% : pH 6,87   warna  kuning kecoklatan bening 

 Limbah + ekstrak daun tomat 2% : pH 7,12 warna kuning kecoklatan 

 Limbah + ekstrak daun tomat 3% : pH 5,9 warna kuning kehijauan 

 Diambil konsentrasi 1% dengan alasan : 

- Meminimalkan penggunaan ekstrak daun tomat. 

-Warna lebih bening 

- pH paling baik 

 

2. Hasil analisis kulaitas limbah cair tekstil 

 Dari hasil pengamatan dan pengukuran tiap parameter diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 1. Hasil analisis kualitas limbah cair tekstil setelah dilakukan  

pengolahan dengan arang aktif dan ekstrak daun tomat 

34 
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Perlakuan No Parameter Satuan 

Limbah 

awal 

Perlakuan 

I

Perlakuan 

II 

Perlakuan 

III 

Baku 

mutu 

1

2

3

4

5

6

7

8

Warna 

 

pH 

TSS 

Fenol 

Cu 

Cr 

COD 

BOD 

 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

Merah 

pekat 

7,2 

40 

0,009 

2,46 

7,56 

384 

14,6 

Merah 

muda 

8,4 

22 

tt 

0,580 

4,47 

240 

13,9 

Coklat 

bening 

7,06 

30 

tt 

0,575 

4,37 

144 

13,3 

Kuning 

bening 

8,3 

14 

tt 

0,554 

4,60 

96 

9,3 

 

-

6-9 

100 

0,5 

2

0,5 

100 

50 

Baku mutu menurut Standar Baku Mutu Air Limbah Peraturan Daerah 

Propinsi Jawa Tengah No.10 Tahun 2004. 

Keterangan : tt :tidak terdeteksi 

 Data yang diperoleh berasal dari perlakuan yang berbeda. Pertama limbah 

awal diuji dahulu sebelum mengalami pengolahan. Limbah awal kemudian 

diadsorbsi dengan menggunakan arang aktif yang berasal dari limbah kelapa 

sawit. Hasil adsorbsi kemudian diukur tiap parameternya. Pada perlakuan II, 

limbah awal ditambah dengan ektrak daun tomat 1 %, dibiarkan selama 48 

jam sampai terjadi perubahan warna dan terbentuk endapan, kemudian 

endapan dipisahkan. Limbah yang telah dipisahkan dari endapan kemudian 

diukur tiap parameternya. Pada perlakuan III, merupakan lanjutan dari 

perlakuan II. Limbah hasil perlakuan II, diadsorbsi dengan arang aktif dari 

limbah kelapa sawit. Hasil adsorbsi kemudian diukur tiap parameternya 

3. Pengukuran tingkat kejenuhan arang aktif 

a. Adsorbsi limbah cair tekstil melalui arang aktif darilimbah kelapa sawit

Limbah yang diadsorbsi = 500 ml. 

Arang aktif yang digunakan= 30 gram 
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Tabel 2. Hasil adsorbsi limbah dengan menggunakan arang aktif dari    

limbah   kelapa sawit 

No  Waktu (menit) Jumlah tersaring(ml) Warna 

1

2

3

4

15 

30 

45 

60 

 

13 

17 

14 

14 

 

Bening 

Merah muda bening 

Merah muda  

Merah  

 

(a)            (b)              (c)            (d) 

 Gambar 5. Hasil adsorbsi limbah pada (a) 15 menit, (b) 30 menit, (c) 45 

menit, (d) 60 menit. 

 

b. Adsorbsi limbah + ekstrak daun tomat 1% melalui arang aktif dari limbah 

kelapa sawit

Arang aktif yang digunakan : 30 gram 

 Limbah yang diadsorbsi : 500 ml. 
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Tabel 3. Hasil adsorbsi limbah + ekstrak daun tomat 1 % dengan   

menggunakan arang aktif dari limbah kelapa sawit. 

No Waktu (menit) Jumlah Tersaring 

(mL) 

Warna 

1 15 14 Bening kekuningan 

2 30 17 Bening kekuningan 

3 45 14 Bening kekuningan 

4 60 15 Bening kekuningan 

5 75 14 Kuning muda 

6 90 13 Kuning muda 

7 105 13 Coklat bening 

Gambar 6. Hasil Adsorbsi pada (a) 15 menit (b) 30 menit  

 (c) 45 menit (d) 60 menit (e) 75 menit (f) 90 menit  

 (g) 105 menit 

 

Data yang diperoleh berasal dari adsorbsi limbah awal dengan menggunakan 

arang aktif dari limbah kelapa sawit. Limbah yang diadsorbsi sebanyak 500 mL, 

arang aktif yang digunakan 30 gram. Setiap 15 menit diukur jumlah limbah hasil 

adsorbsi. Proses adsorbsi limbah melalui arang aktif dilakukan sampai tidak 

terjadi perubahan warna dari sebelum dilakukan adsorbsi. Tidak terjadinya 

a b c d e f g
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perubahan warna menunjukan bahwa arang aktif sudah jenuh dan harus diganti 

dengan arang aktif yang baru. 

 

B.Pembahasan 

1. Analisis kualitas limbah cair tekstil dengan adsorbsi melalui arang aktif 

dan  penambahan ektrak daun tomat 1% 

a. Warna 

 Pengamatan warna dilakukan secara langsung sebelum dan setelah 

limbah diadsorbsi melalui arang aktif dari limbah kelapa sawit dan ditambah 

dengan ekstrak daun tomat 1%. Warna awal limbah sebelum diolah adalah 

merah pekat. Limbah cair tekstil diadsorbsi menggunakan arang aktif dari 

limbah kelapa sawit, setelah diadsorbsi warna limbah menjadi merah muda. 

Pada perlakuan kedua limbah cair tekstil ditambah dengan ektrak daun tomat 

1 %, setelah 48 jam menunjukan warna coklat bening dan terbentuk endapan. 

Setelah endapan dipisahkan kemudian dilanjutkan dengan adsorbsi melalui 

arang aktif dari limbah kelapa sawit menghasilkan warna kuning bening. 

 Pada perlakuan I, berubahnya warna dari merah pekat menjadi merah 

muda menunjukan bahwa terjadi penurunan kadar zat warna. Penurunan 

terhadap kadar zat warna karena adanya adsorbsi dari arang aktif terhadap zat 

warna. Arang aktif memiliki ruang pori sangat banyak dengan ukuran tertentu. 

Pori-pori ini dapat menangkap partikel-partikel  sangat halus (molekul) dan 

menjebaknya disana. Menurut Syarif (2002 : 45) arang aktif selain dapat 

mengadsorbsi logam juga dapat digunakan untuk menarik warna dari suatu 

larutan  menandakan bahwa arang aktif dapat mengadsorbsi warna. 

 Pada perlakuan kedua limbah ditambah dengan ekstrak daun tomat 1%, 

bertujuan untuk menurunkan tingkat kepekatan dari limbah awal, kemudian 

diadsorbsi dengan arang aktif dari limbah kelapa sawit menunjukan warna 

kuning bening. Perubahan warna ini menunjukan bahwa telah terjadi 

penurunan kadar zat warna, karena adanya absorbsi dari arang aktif. Arang 

aktif atau karbon aktif merupakan karbon dengan struktur amorphous atau 

mikrokristalin yang dengan perlakuan khusus dapat memiliki luas permukaan 
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dalam yang sangat besar antara 300-2000 m2 /gram . Luas permukaan yang 

besar dari arang aktif menyebabkan arang aktif memiliki luas kontak yang 

besar dengan larutan sehingga kemampuan untuk mengadsorbsi partikel-

partikel yang terlarut dalam larutan juga semakin besar. Menurut Pranoto 

(2002:10), berkurangnya intensitas warna dari suatu larutan menandakan 

bahwa karbon aktif dapat mengadsorbsi warna. 

 Limbah cair industri tekstil bewarna karena dalam pewarnaan kain tidak 

semua zat warna yang diberikan akan terserap oleh kain. Sehingga akan 

menimbulkan adanya sisa-sisa zat warna. Zat warna yang pekat dapat 

menghalangi sinar matahari, sehingga air dibagian dalam tidak memperoleh 

sinar matahari. Sinar matahari merupakan faktor penentu untuk terjadinya 

proses fotosintesis. Fotosintesis akan menghasilkan oksigen yang selanjutnya 

akan digunakan untuk penguraian zat-zt organik dalam limbah secara aerob. 

 Zat warna tesktil sebagian besar merupakan senyawa organik terdiri dari 

suatu struktur yang mengasilkan warna yang disebut chornophore dan suatu 

bagian yang mengatur kelarutan dan sifat warna yang disebut auxochrome 

(Bajpai et al dalam Okid Pramana, 2000:12) 

 Limbah cair tekstil yang bewarna jika dibuang ke perairan maka akan 

menimbulkan  warna dalam perairan, hal ini dapat menghambat penetrasi 

cahaya ke dalam air dan mengakibatkan terganggunya  proses fotosintesis. 

Untuk kepentingan keindahan, warna air sebaiknya tidak melebihi 15PtCo. 

Sumber air untuk kepentingan air  minum sebaiknya memiliki nilai warna 

antara 5-50 PtCo. (Effendi, 2003:62) 

 Menurut Sunu (2001:113), limbah cair dari kegiatan industri yang berupa 

bahan organik dan bahan anorganik seringkali dapat larut di dalam air 

sehingga air tidak lagi bening tetapi menjadi bewarna. Warna air pada 

dasarnya dibedakan menjadi warna sejati (true colour) yang disebabkan oleh 

bahan-bahan terlarut dan warna semu (ap-parent colour) yang selain 

disebabkan oleh bahan terlarut juga karena adanya bahan-bahan yang bersifat 

koloid. 
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 Industri tekstil banyak menggunakan zat warna agar produknya 

mempunyai daya tarik yang lebih baik dibandingkan dengan warna aslinya. 

Hampir  semua zat warna kimia bersifat racun dan apabila masuk ke dalam 

tubuh manusia akan ikut merangsang tumbuhnya kanker. (Sunu, 2001:128) 

 Salah satu jenis zat warna yang digunakan dalam industri tekstil adalah 

Resolin Red RL, struktur zat warnanya dapat dilihat pada gambar 

 

Gambar 7. Struktur zat warna Resolin Red RL 

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dengan menggunakan arang aktif 

mampu menurunkan kadar zat warna. 

 

b. PH 

Hubungan antara pH dan perbedaan perlakuan pengolahan 

ditunjukkan pada gambar 8. 

NN= N 

CN 

O2N
C2H4COOH3

C2H4CN 
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Gambar 8. Histogram perubahan pH limbah cair tekstil setelah 

mengalami adsorbsi melalui arang aktif dan 

penambahan ekstrak daun tomat 1%. 

 

Berdasarkan gambar 8 di atas dapat dilihat bahwa terjadi perubahan pH 

setelah limbah mengalami pengolahan. pH awal limbah 7,2 setelah dilakukan 

perlakuan 1 yaitu limbah diadsorbsi dengan arang aktif dari limbah kelapa sawit, 

terjadi kenaikan pH menjadi 8,4. Pada perlakuan II, limbah ditambah dengan 

ekstrak daun tomat 1 % mengalami penurunan pH mejadi 7,06 turun sebesar 0,14 

atau 1,9 %. Pada pengolahan gabungan, pH mengalami kenaikan menjadi 8,3 naik 

sebesar 1,1 atau 15,3 %. 

 Pada perlakuan 1, pH mengalami kenaikan dari pH awal. Kenaikan pH ini 

terjadi karena limbah awal diadsorbsi dengan arang aktif dari limbah kelapa sawit 

yang proses pengaktifannya menggunakan NaOH. NaOH bersifat basa sehingga  

menyebabkan limbah mengalami kenaikan pH. Pada perlakuan II, pH mengalami 

poenuruan sebesar 1,9% penurunan pH ini terjadi karena limbah awal ditambah 

dengan ekstrak daun tomat 1 %. Ekstrak daun tomat mengandung enzim 

peroksidase yang  bersifat asam. Pada pengolahan gabungan limbah yang sudah 

ditambah dengan ekstrak daun tomat 1%II diadsorbsi dengan arang aktif dari 

limbah kelapa sawit, mengalami kenaikan  pH sebesar 15,3 %. Terjadinya 
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kenaikan pH ini karena limbah dialirkan atau diadsorbsi melalui arang aktif. 

Arang aktif yang digunakan  diaktifasi dengan NaOH yang bersifat basa. Sifat 

basa dari NaOH menyebabkan limbah yang diadsorbsi mengalami  kenaikan pH. 

pH yang ditunjukan dari ketiga hasil pengolahan, menunjukan  bahwa pH tersebut 

masih berada pada rentangan  baku mutu limbah yaitu sebesar 6,0-9,0. 

 Menurut Pramudya Sunu (2001:113), air limbah industri yang belum 

terolah yang dibuang langsung ke sungai akan mengubah pH air yang dapat 

mengganggu kehidupan organisme di dalam sungai. Kondisi tersebut akan lebih 

parah jika daya dukung lingkungan rendah seperti debit air sungai yang kecil. 

Perubahan keasaman pada air buangan akan sangat mengganggu kehidupan ikan 

dan hewan air disekitarnya. Limbah yang mempunyai pH rendah bersifat korosif 

terhadap logam yang mengakibatkan karat. 

 Sebagian besar biota aquatic sensitif terhadap perubahan pH dan menyukai 

nilai pH sekitar 7-8,5 . Nilai pH sangat mempengaruhi proses biokimiawi 

perairan, misalnya proses nitrifikasi akan berakhir jika pH rendah. Toksitasi 

logam memeperlihatkan peningkatan pada pH rendah (Novonty dan olem dalam 

Effendy, 2003:73). Berdasarkan alasan – alasan tersebut maka diperlukan 

pengenalan pH secara maksimal sebelum limbah dibuang ke perairan secara 

langsung. Menurut Pramudya Sunu (2001:113), beberapa jenis industri yang 

mempunyai limbah cair dapat melakukan pengolahannya di IPAL antara lain 

dengan menambahkan kapur yang dimaksud untuk menaikan pH agar mencapai 

pH normal. 

 

c. TSS 

 Berdasarkan ahsil penelitian dapat dibuat histrogram perubahan kadar  TSS 

(Total Suspended Solid) seperti pada gambar 9: 
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Gambar 9. Histogram kadar TSS (Total Suspended Solid) setelah diadsorbsi 

melalui arang aktif dari limbah kelapa sawit dan penambahan 

esktrak daun tomat1% 

 Gambar 9 menunjukn bahwa terjadi perubahan kadar TSS (Total Suspended 

Solid). Berdasarkan histogram di atas dapat dilihat bahwa kadar zat tersuspensi 

pada awalnya adalah 40 mg/l kemudian setelah dilakukan pengolahan kadarnya 

menjadi turun. Pada parlakuan I, limbah diadsorbsi dengan arang aktif dari limbah 

kelapa sawit, kadar TSS turun menjadi 22 mg/l. turun sebesar 18 mg/l atau 45%. 

Pada perlakuan II, limbah ditambah dengan ekstrak daun tomat 1% , kadar TSS 

turun menjadi 30 mg/l, mengalami penurunan sebesar 10 mg/l atau 25%. Pada 

pengolahan gabungan , limbah ditambah dengan ekstrak daun tomat 1% kemudian 

diadsorbsi dengan arang aktif. Kadar TSS turun menjadi 14 mg/l. mengalami 

penurunan sebesar 26 mg/l atau 65 %. 

 Total Suspended Solid (TSS) adalah bahan padat yang terlarut dalam 

contoh air. Penurunan kadar TSS ini menunjukan bahwa jumlah bahan padat yang 

terlarut dalam limbah setelah mengalami pengolahan menjadi turun. Pada 

pengolahan 1, TSS turun sebesar 45 % dari konsentrasi awal, penurunan kadar 

TSS ini terjadi karena limbah disaring dengan arang aktif. Arang aktif dengan 

ukuran butir kecil mempunyai luas permukaan yang besar sehingga bidang 

kontaknya dengan limbah juga akan semakin besar  maka kemampuan akan 

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



44 

menyerap partikel-partikel dalam larutan juga akan semakin besar. Arang aktif 

merupakan arang yang telah mengalami proses aktivasi. Arang atau karbon aktif 

adalah suatu bentuk karbon yang sudah diktifkan  dengan menggunakan gas CO2,

uap air atau bahan- bahan kimia sehingga pori-porinya terbuka dengan demikian 

daya absorbsinya menjadi lebih tinggi terhadap zat warna dan bau (Jacob dalam 

Sutawati, 2000:10) dengan adanya pori-pori yang banyak dan terbuka yang 

dimiliki oleh arang aktif maka arang aktif mampu menangkap partikel–partikel 

yang sangat halus dan menjebaknya disana. Dengan diadsorbsinya partikel-

partikel kecil dalam limbah oleh arang aktif maka bahan –bahan/ partikel-partikel 

yang terlarut dalam limbah menjadi berkurang. 

 Pada perlakuan II, limbah cair tekstil ditambah dengan ekstrak daun tomat 

1%, TSS turun sebesar 25% dari konsentrasi awal. Menurut Pujiharti (1997:39). 

Tanaman tomat mengandung enzim peroksidase yang mampu mengolah limbah 

industri dan juga mengolah fenol yang terkandung dalam limbah. Turunnya kadar 

TSS dari konsentrasi awal dapat terjadi sebagai akibat dari kerja enzim 

peroksidase yang terkandung dalam ekstrak daun tomat. Enzim peroksidase 

mampu mengendapkan senyawa beracun pada limbah sebesar 85% (Suhartono, 

1996:116) Berdasarkan kemampuan dari enzim peroksidase tersebut maka zat-zat 

yang terlarut dalam limbah mampu diendapkan, dengan mengendapnya zat-zat 

tersebut maka kadar TSS menjadi turun, karena banyak zat-zat/partikel-partikel 

yang terendapkan. 

Pada perlakuan III, limbah yang sudah ditambah dengan ekstrak daun 

tomat 1% kemudian diadsorbsi dengan arang aktif dari limbah kelapa sawit,TSS 

turun sebesar 65% dari konsentrasi awal. Berdasarkan gambar 5 dapat dilihat 

bahwa penurunan TSS dengan perlakuan III merupakan yang paling besar. 

Besarnya penurunan kadar TSS ini dapat terjadi karena limbah sudah mengalami 

pengolahan dua kali. Pengolahan dengan ekstrak daun tomat sudah mampu 

menurunkan kadar TSS karena adanya kerja dari enzim peroksidase yang mampu 

mengendapkan zat-zat terlarut pada limbah. Limbah yang telah mengalami 

pengolahan tersebut kemudian diadsorbsi dengan arang aktif. Arang aktif 

memiliki ruang pori sangat banyak dengan ukuran tertentu. Dengan adanya pori-
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pori tersebut maka arang aktif dapat menangkap partikel-partikel yang sangat 

halus (molekul) dan menjabaknya disana. Dengan demikian zat-zat terlarut yang 

tidak terendapkan oleh enzim peroksidase dapat diabsorbsi oleh arang aktif 

melalui pori-porinya yang sangat banyak. Menurut Pohan (2006), arang aktif atau 

karbon aktif merupakan karbon dengan struktur amorphous atau mikrokristalin 

yang dengan perlakuan khusus dapat memiliki luas permukaan dalam yang sangat 

besar antara 300-2000m2/gram. Luas permukaan yang besar dari arang aktif 

menyebabkan arang aktif memiliki luas kontak yang besar dengan larutan 

sehingga kemampuan untuk mengadsorbsi partikel-partikel yang terlarut dalam 

larutan juga semakin besar. Dengan diadsorbsinya partikel-partikel kecil dalam 

limbah oleh arang aktif maka partikel/zat-zat terlarut dalam limbah menjadi 

berkurang sehingga kadar TSS juga menurun. 

Menurut Sunu (2001:101), TSS (Total Suspended Solid) diartikan sebagai 

zat padat yang mempunyai diameter 1 mm, yang dapat menyebabkan kekeruhan 

pada air. Kekeruhan mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap kehidupan 

organisme perairan sebab kekeruhan dapat menghambat penetrasi cahaya 

matahari. Cahaya matahari yang tidak dapat masuk ke perairan menyebabkan 

proses fotosintesis yang dilakukan oleh fitoplankton menjadi terhambat, sebab 

fitoplankton menggunakan cahaya matahari untuk menghasilkan oksigen. Reaksi 

fotosintesis yang terhambat menyebabkan kelarutan oksigen didalam perairan 

akan rendah dan produksi fitoplankton juga menurun. Hal ini akan menurunkan 

makanan alami bagi organisme tingkat berikutnya (zooplanktoon dan ikan) 

Menurut Effendi (2003:64), padatan tersuspensi total (total Suspended 

Solid atau TSS) adalah bahan-bahan tersuspensi (diameter> 1 µ m) yang tertahan 

pada saringan milipore dengan diameter pori 0,45 µ m. TSS terdiri atas lumpur 

dan pasir halus serta jasad-jasad renik yang terutama disebabkan oleh kikisan 

tanah atau erosi tanah yang terbawa ke badan air. Menurut Siregar (2005:22), TSS 

(Total Suspended Solid) dapat digunakan untuk menentukan kepekatan air 

limbah. 

Berdasar dari gambar 9, dapat dilihat bahwa ketiga pengolahan dapat 

menurunkan kadar TSS dari konsentrasi awal. Kadar TSS limbah hasil adsorbsi 
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dan penambahan ekstrak daun tomat 1% menunjukan kadar di bawah baku mutu 

yaitu sebesar 100 mg/L. Penurunan kadar TSS yang paling besar yaitu sebesar 

65% terjadi pada limbah yang ditambahp dengan ekstrak daun tomat 1% yang 

kemudian diadsorbsi dengan arang aktif dari limbah kelapa sawit. 

 

d. Fenol 

 Berdasarkan hasil penelitian, dapat dibuat histogram perubahan kadar 

fenol seperti pada gambar 10: 
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Gambar 10. Histogram perubahan kadar fenol limbah cair tekstil setelah 

dilakukan adsorbsi melalui arang aktif dari limbah kelapa sawit 

dan penambahan ekstrak daun tomat 1%.  

 

Gambar 10 menunjukan bahwa terjadi perubahan kadar fenol setelah 

dilakukan pengolahan. Berdasarkan histogram diatas dapat dilihat bahwa kadar 

fenol pada awalnya sebelum dilakukan pengolahan adalah 0,009 mg/l, kemudian 

setelah dilakukan pengolahan kadarnya menjadi turun bahkan hilang atau tidak 

terdeteksi. Pada limbah yang diadsorbsi dengan arang aktif, kadar fenol tidak 

terdeteksi, artinya terjadi penurunan, begitu pula pada limbah yang ditambah 

dengan ekstrak daun tomat 1% yang kemudian diadsorbsi dengan arang aktif, 

fenolnya menjadi tidak terdeteksi. 
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 Pada perlakuan I, limbah diadsorbsi dengan arang aktif dari limbah kelapa 

sawit, fenolnya menjadi tidak terdeteksi artinya telah terjadi penurunan. 

Penurunan kadar fenol dari konsentrasi awal ini dapat terjadi karena fenol 

diabsorbsi oleh arang aktif. Arang aktif karena sudah mengalami proses aktivasi 

maka memiliki pori-pori yang banyak dan terbuka sehingga mampu 

mengadsorbsorsi zat-zat yang kontak dengannya yang terlarut dalam larutan dan 

menjebaknya didalam pori-porinya. Arang aktif atau karbon aktif berfungsi untuk 

menghilangkan polutan mikro misalnya zat organik, deterjen, bau, senyawa fenol, 

serta untuk menyerap logam besar. Arang aktif dari cangkang kelapa sawit 

mampu menurunkan kadar fenol dari konsentrasi awal yang terdapat dalam 

limbah cair kayu lapis (Purwaningsih, 2006). Dengan sifat dari arang aktif 

tersebut maka kadar fenol dapat diturunkan dari konsentrasi awal karena terserap 

dalam pori-pori dari arang aktif. 

 Pada perlakuan II, limbah ditambah dengan ekstrak daun tomat 1% terjadi 

penurunan kadar fenol dari konsentrasi awal karena fenol menjadi tidak terdeteksi. 

Penurunan kadar fenol ini dapat terjadi karena adanya kerja dari enzim 

perioksidase yang terdapat dalam ekstrak daun tomat. Enzim perioksidase mampu 

menghilangkan sampai 99% senyawa racun dalam limbah pabrik, antara lain fenol 

dan amina aromatik (Suhartono, 1996 :116). Perioksidase mengkatalisis reaksi 

oksidasi berbagai fenol dan amina aromatik dengan hidrogen peroksida menjadi 

berbagai produk. 

 

+ H2O2 + H2O

Skema 1. Proses oksidasi senyawa fenol (Suhartono,1996:116) 

 Oksidasi enzimatik fenol atau molekul amina aromatik oleh peroksidase 

menghasilkan senyawa radikal bebas yang selanjutnya akan berdifusi dari sisi 

aktif enzim ke dalam larutan. Molekul radikal bebas akan saling bereaksi dengan 

sesamanya atau bereaksi dengan molekul fenol atau amina aromatik. Reaksi ini 

dapat terus berlangsung dalam jangka waktu cukup lama sampai terjadi molekul 

produk yang stabil. Produk reaksi berantai tersebut adalah serangkaian senyawa 

Produk 
teroksidasi 

 

Fenol 
Atau       

Amina aromatik 
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aromatik yang umumnya berberat molekul tinggi dan sulit larut. Enzim 

peroksidase mengubah senyawa fenol dan aromatik yag semula larut menjadi 

tidak larut, sehingga proses pemisahannya menjadi lebih mudah, senyawa polutan 

yang telah berubah ini akan mengendap dan dapat mudah dipisahkan (Suhartono, 

1996 :117). Dengan adanya kerja dari enzim peroksida yang mengendapkan fenol, 

maka setelah larutan dipisahkan dari endapan. Kandungan fenol dalam larutan 

menjadi turun. 

 Pada perlakuan gabungan yaitu limbah ditambah dengan ekstrak daun 

tomat 1% kemudian diadsorbsi dengan arang aktif dari limbah kelapa sawit. Hasil 

pengukuran menunjukan fenol tidak terdeteksi, artinya terjadi penurunan kadar 

fenol. Penurunan kadar fenol dapat terjadi karena pada awalnya sudah terjadi 

kerja dari enzim peroksidase yang mampu mengolah fenol yang semula larut 

menjadi tidak larut sehingga akan mengendap. Larutan kemudian dipisahkan dari 

endapannya sehingga kandungan fenol yang terlarut dalam larutan menjadi 

berkurang karena fenol sudah terbuang bersama endapan. Pengolahan dilanjutkan 

dengan adsorbsi limbah yang telah dipisahkan dari endapannya dengan 

menggunakan arang aktif dari limbah kelapa sawit. Fenol yang belum terendapkan 

oleh enzim peroksidase yang masih terlarut dalam limbah dapat diadsorbsi oleh 

arang aktif karena arang aktif memiliki kemampuan untuk mengadsobsi fenol. 

Menurut Kirk Othmer dalam Yulianto (2003:8) arang aktif atau karbon aktif 

adalah bentuk amorf atau mikrokristalin dari karbon yang dikenai perlakuan 

khusus sehingga mempunyai luas permukaan dalam yang sangat besar. Luas 

permukaan yang besar yang dimiliki oleh arang aktif menyebabkan arang aktif 

mempunyai kemampuan untuk mengabsorbsi substansi terdispersi atau terlarut 

dalam larutan. Dengan menggunakan pengolahan gabungan ini maka fenol yang 

terolah semakin banyak sehingga kadar fenolnya dapat diturunkan dari 

konsentrasi awal fenol yang terdapat dalam limbah.  

 Menurut Sunu (2001: 111) fenol merupakan penyebab timbulnya rasa pada 

air. Fenol dihasilkan dari industri dan bila konsentrasi mencapai 500 mg/L masih 

dapat dioksidasi melalui proses biologi, akan tetapi akan sulit penguraiannya 

apabila telah mencapai kadar yang melebihi 500 mg/L. 
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 Fenol merupakan senyawa beracun yang terdapat dalam limbah cair tekstil. 

Fenol termasuk salah satu limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) karena 

sifatnya yang dapat merusak susunan syaraf pusat dan merupakan pengikis 

jaringan tubuh. Fenol dan derivat-derivatnya merupakan polutan yang sangat 

berbahaya di lingkungan karena bersifat racun dan sangat sulit didegradasi oleh 

organisme pengurai. Fenol adalah senyawa kimia yang bersifat korosif yang dapat 

menyebabkan iritasi jaringan, kulit, mata dan mengganggu pernafasan manusia. 

Nilai ambang batas senyawa fenol untuk baku mutu air minum sebesar 0,001 

ppm, mutu buangan air industri sebesar 0,3 ppm (Masykuri, 2005 : 1) 

 Menurut Sembiring (1998 : 2), fenol termasuk senyawa aromatik yang 

dialam dapat terakumulasi dalam rantai makanan. Bahan organik aromatik 

sebagian besar akan ditranformasi oleh mikroorganisme dan akan mengalami 

degradasi pada kondisi aerob. Fenol bersifat toksik bagi ikan pada konsentrasi 

dibawah 5 ppm. Selanjutnya sejumlah senyawa fenol dan amina aromatik bersifat 

mutagenik dan karsinogenik. 

 Berdasarkan hasil dari pengolahan limbah baik dengan menggunakan 

arang aktif, ekstrak daun tomat maupun kombinasi keduanya, mampu 

menurunkan kadar fenol dari konsentrasi awal dan berada dibawah ambang baku 

mutu fenol yaitu sebesar 0,5 mg/L. 
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e. Tembaga (Cu) 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dibuat histogram perubahan kadar 

tembaga (Cu) seperti pada gambar 12: 
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Gambar 12. Histogram perubahan kadar tembaga (Cu) limbah cair tekstil  

setelah dilakukan adsorbsi melalui arang aktif dari limbah 

kelapa sawit dan penambahan ekstrak daun tomat 1%. 

 Gambar 12 menunjukan bahwa terjadi perubahan kadar Cu setelah 

dilakukan pengolahan. Berdasarkan histogram di atas dapat dilihat bahwa kadar 

Cu pada awalnya adalah sebesar 2,46 mg/L, kemudian setelah dilakukan 

pengolahan kadar Cu mengalami penurunan. Pada perlakuan I, limbah diadsorbsi 

dengan arang aktif terjadi penurunan kadar Cu menjadi 0,58 mg/L turun sebesar 

1,88 mg/L atau 76,4%. Pada perlakuan II, limbah ditambah dengan ekstrak daun 

tomat 1%, kadar Cu turun menjadi 0,0575 mg/L turun sebesar 1,885 mg/L atau 

76.6%. Pada perlakuan III, limbah ditambah dengan ekstrak daun tomat 1% 

kemudian diadsorbsi dengan arang aktif, kadar Cu turun menjadi 0,554 mg/L 

turun sebesar 1,906 mg/L atau 77,47%. 

 Berdasarkan gambar 12, dapat diketahui bahwa telah terjadi penurunan 

kadar Cu. Pada perlakuan I, kadar Cu turun sebesar 76,4% dari konsentrasi awal 

Cu. Penurunan kadar Cu dapat terjadi karena limbah diadsorbsi dengan arang aktif 
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dari limbah kelapa sawit. Arang aktif atau karbon aktif merupakan karbon dengan 

struktur amorphous atau mikrokristalin yang dengan perlakuan khusus dapat 

memiliki luas permukaan dalam yang sangat besar antara 300-2000m2/gram. Luas 

permukaan yang besar dari arang aktif menyebabkan arang aktif memiliki luas 

kontak yang besar dengan larutan sehingga kemampuan untuk mengadsorbsi 

partikel-partikel yang larut dalam larutan semakin besar. Dengan demikian arang 

aktif mampu mengadsorbsi logam Cu dalam limbah sehingga kadarnya menjadi 

turun. Menurut Syarif (2002:45) arang aktif memiliki ruang pori yang sangat 

banyak dengan ukuran tertentu. Pori-pori ini dapat menangkap partikel-partikel 

yang sangat halus (mlekul) dan menjebaknya disana, sehingga arang aktif dapat 

digunakan untuk mengadsorbsi logam dalam limbah. Nirmala (1999) dalam 

Pranoto (2003 :10) menyebutkan bahwa karbon aktif atau arang aktif yang berasal 

dari tongkol jagung yang mengandung selusosa dapat menyerap zat warna tekstil 

dan timbal dalam larutan, dengan demikian arang aktif dapat digunakan untuk 

mengadsorbsi kandungan logam dalam limbah. Dengan diadsorbsinya kandungan 

logam dalam limbah termasuk tembaga (Cu) maka kadar Cu menjadi turun. 

 Pada perlakuan  II, limbah ditambah dengan ekstrak daun tomat 1%, kadar 

Cu turun sebesar 76,6% dari konsentrasi awal Cu. Penurunan kadar Cu dalam 

limbah dapat terjadi karena adanya kerja dari enzim peroksidase yang terkandung 

dalam ekstrak daun tomat. Enzim peroksidase mampu membuang sampai 99% 

senyawa racun dalam limbah industri. Enzim peroksidase yang diperoleh dari 

lobak yang digerus mampu mengendapkan 85% senyawa racun dan sisanya 

ditangani oleh karbon aktif. Enzim peroksidase bekerja dengan cara mengubah 

senyawa fenol yang terdapat dalam limbah yang semula larut menjadi tidak larut 

sehingga senyawa fenol akan mengendap. (Suhartono , 1996 :117) 

 Menurut Suhartono (1996 :118) percampuran senyawa polutan yang lebih 

sulit diendapkan dengan senyawa polutan yang lebih mudah diendapkan akan 

mendorong/memudahkan pegendapan keseluruhan polutan. Senyawa radikal 

bebas yang dihasilkan dari proses oksidasi enzimatik senyawa yang satu dapat 

bereaksi bukan hanya dengan senyawa yang bersangkutan, tetapi dengan berbagai 

substrat, sehingga proses polimerisasi (pengendapan) keseluruhan campuran 
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molekul pun akan terjadi. Uji laboratorium selama ini menyatakan bawha 

pengendapan enzimatik senyawa organik non fenol jauh lebih efektif bila terdapat 

senyawa fenol didalam lingkungannya. Dengan terendapkannya senyawa fenol 

maka polutan lain yang sulit mengendap akan ikut mengendap termasuk juga 

logam Cu (tembaga), sehingga kadar Cu dalam limbah menjadi turun karena 

terjadi pengendapan. 

 Pada perlakuan III, limbah ditambah dengan ekstrak daun tomat 1% 

kemudian diadsorbsi dengan arang aktif dari limbah kelapa sawit, terjadi 

penurunan kadar Cu sebesar 77,47%. Penurunan kadar Cu dapat terjadi karena 

pada awalnya sudah terjadi kerja dari enzim peroksidase yang menyebabkan 

logam Cu mengendap. Limbah kemudian dipisahkan dari endapannya sehingga 

kandungan logam dalam limbah menjadi berkurang. Pengolahan dilanjutkan 

dengan adsorbsi limbah yang sudah dipisahkan dari endapannya dengan arang 

aktif. Logam Cu yang terkandung dalam limbah yang belum terendapkan oleh 

enzim peroksidase kemudian dapat diabsobsi oleh arang aktif karena arang aktif 

memiliki kemampuan untuk mengadsorbsi kandungan logam dalam limbah. 

Menurut Syarif (2002:45) arang aktif memiliki pori-pori yang banyak dengan 

ukuran tertentu sehingga dapat menangkap partikel-partikel yang sangat halus 

(molekul) dan menjebaknya disana. Dengan diabsobsinya logam Cu (Tembaga) 

oleh arang aktif maka kandungan Cu dalam limbah menjadi berkurang. 

 Tembaga atau copper (Cu) merupakan logam berat yang dijumpai pada 

perairan alami dan merupakan unsur yang esensial bagi tumbuh-tumbuhan dan 

hewan. Pada tumbuhan, termasuk algae, tembaga berperan sebagai penyusun 

plastocyanin yang berfungsi dalam transpor elektron dalam proses fotosintesis. 

(Boney dalam Effendi, 2003 : 187). Garam-garam tembaga divalen, misalnya 

tembaga Klorida, tembaga sulfat dan tembaga nitrat, bersifat sangat mudah larut 

dalam air, sedangkan tembaga karbonat hidroksida, dan tembaga sulfida bersifat 

tidak mudah larut dalam air. Apabila masuk kedalam perairan alami yang alkalis, 

ion tembaga akan mengalami presipalasi dan mengendap sebagai tembaga 

hidroksida dan tembaga karbonat. 
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 Kadar tembaga pada kerak bumi sekitar 50 mg/kg (Moore, 1991 dalam 
Effendi. 2003:187) sumber alami tembaga adalah chalcopyrite (CuFeS), Copper 
sulfida (CuS2), Malachite [Cu2(CO3)(OH)2] dan azurite [Cu3(CO3)2(OH)2]. 
(Novonty da Olem, 1994 dalam Effendi 2003 : 187). Tembaga banyak digunakan 
dalam industri metalurgi, tekstil, elektronika dan sebagai cat anti karat (anti 
fouling). Pada perairan alami, kadar tembaga biasanya < 0,02 mg/L. air tanah 
dapat mengandung tembaga sekitar 12 mg/L. Pada perairan laut, kadar tembaga 
berkisar antara 0,001-0,025 mg/L. Kadar tembaga maksimum pada air minum 
adalah 0,1 mg/L (Moore. 1991 dalam Effendi, 2003 :188). Defisiensi tembaga 
dapat mengakibatkan air menjadi berasa jika diminum dan dapat mengakibatkan 
kerusakan pada hati. Kadar tembaga yang tinggi juga dapat mengakibatkan korosi 
pada besi dan alumunium. 
 Berdasarkan hasil penelitian, ketiga jenis pengolahan yang dilakukan 
mampu menurunkan kadar Cu dari konsentrasi awal. Perlakuan III yang 
merupakan pengolahan gabungan yaitu limbah ditambah dengan ekstrak daun 
tomat 1% kemudian diadsorbsi dengan arang aktif dari limbah kelapa sawit, 
memiliki kemampuan yang paling besar dalam menurunkan kadar Cu dalam 
limbah yaitu sebesar 77,47%. Konsentrasi Cu yaitu sebesar 2 mg/L setelah 
dilakukan pengolahan kadarnya menjadi turun dan dibawah ambang baku mutu 
Cu. 
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f. Kromium (Cr) 
Berdasarkan hasil penelitian dapat dibuat histogram perubahan kadar 

kromium (Cr) seperti pada gambar 13 : 

 

7,56

4,47 4,37 4,6

0,5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

pengolahan

K
on

se
nt

ra
si

C
r(

m
g/

L)

limbah awal 

Adsorbsi oleh arang 
aktif 
Penambahan ekstrak 
daun tomat 1% 
Penambahan ekstrak 
daun tomat 1% +  
adsorbsi oleh arang  
aktif 

Baku mutu 

Gambar 13. Histogram perubahan kadar kromium (Cr) setelah dilakukan 
adsorbsi melalui arang aktif dari limbah kelapa sawit dan 
penambahan  ekstrak daun tomat 1%. 

 

Gambar 13 menunjukan bahwa terjadi perubahan kadar Cr setelah 

dilakukan pengolahan. Berdasarkan histogram diatas dapat dilihat bahwa kadar Cr 

pada awalnya adalah sebesar 7,56 mg/L, kemudian setelah dilakukan pengolahan 

kadar Cr mengalami penurunan. Pada perlakuan I, limbah diadsorbsi dengan 

arang aktif terjadi penurunan kadar Cr menjadi 4,47 mg/L turun sebesar 3,09 

mg/L atau 40,87%. Pada perlakuan II, limbah ditambah dengan ekstrak daun 

tomat 1%, kadar Cr turun menjadi 4,37 mg/L turun sebesar 3,19 mg/L atau 42,2%. 

Pada perlakuan  III, limbah ditambah dengan ekstrak daun tomat 1% kemudian 

diadsorbsi dengan arang aktif, kadar Cr turun menjadi 4,6 mg/L, turun sebesar 

2,96 mg/L atau 39,15% 

 Berdasarkan gambar 13, dapat diketahui bahwa telah terjadi penurunan 

kadar Cr. Pada perlakuan I, kadar Cr turun sebesar 40,87% dari konsentrasi awal 

Cr. Penurunan kadar Cr dapat terjadi karena limbah diadsorbsi dengan arang aktif. 

Arang aktif memiliki pori-pori yang banyak dan terbuka karena sudah mengalami 

proses aktivasi. Pori-pori tersebut mampu mengadsorbsi/menangkap partikel-

partikel yang sangat halus (molekul). Menurut Pohan (2006), arang aktif atau 
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karbon aktif merupakan karbon dengan struktur amorphous atau mikrokristalin 

yang dengan perlakuan khusus dapat memiliki luas permukaan dalam yang sangat 

besar antara 300-2000 m2/gram. Luas permukaan yang besar dari arang aktif 

menyebabkan arang aktif memiliki luas kontak yang besar dengan limbah 

sehingga kemampuan untuk mengadsorbsi partikel-partikel yang terlarut dalam 

limbah termasuk Cr juga semakin besar. Menurut Syarif (2002 : 45) karbon aktif 

dapat digunakan untuk mengadsorbsi logam berat yang terkandung dalam limbah. 

Dengan teradsorsinya kandungan logam pada arang aktif termasuk Cr maka kadar 

Cr dalam limbah akan turun. 

 Pada perlakuan II, limbah cair tekstil ditambah dengan ekstrak daun tomat 

1% kadar Cr turun sebesar 42,2% dari konsentrasi awal Cr. Penurunan kadar Cr 

dalam limbah dapat terjadi karena adanya kerja dari enzim peroksidase yang 

terkandung dalam ekstrak daun tomat. Enzim peroksidase mampu membuang 

sampai 99% senyawa racun dalam limbah industri. Enzim peroksidase yang 

diperoleh dari lobak yang digerus mampu mengendapkan 85% senyawa racun, 

menurut Suhartono (1996:117), enzim peroksidase bekerja dengan cara mengubah 

senyawa fenol yang terdapat dalam limbah yang semula larut menjadi tidak larut 

sehingga senyawa fenol akan mengendap. Percampuran senyawa polutan yang 

lebih sulit diendapkan dengan senyawa polutan yang lebih mudah diendapkan 

akan mendorong/memudahkan pengendapan keseluruhan polutan. Sehingga 

proses polimerisasi (pengendapan) keseluruhan campuran molekulpun akan 

terjadi. Uji laboratorium selama ini menyatakan bahwa pengendapan enzimatik 

senyawa organik non fenol jauh lebih efektif bila terdapat senyawa fenol didalam 

lingkungannya. Dengan terendapkanya senyawa fenol maka polutan lain yang 

sulit mengendap akan ikut mengendap termasuk juga logam Cr, sehingga kadar 

Cr. Dalam limbah menjadi turun karena terjadi pengendapan. Endapan tersebut 

kemudian dipisahkan dari limbah. 

 Pada perlakuan III, limbah yang telah ditambah dengan ekstrak daun tomat 

1% kemudian disaring dengan arang aktif dari limbah kelapa sawit, terjadi 

penurunan kadar Cr sebesar 39,15%. Penurunan kadar Cu dapat terjadi karena 

pada awalnya sudah terjadi kerja dari enzim peroksidase yang menyebabkan 
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logam Cr mengendap. Limbah kemudian dipisahkan dari endapannya sehingga 

kandungan logam dalam limbah menjadi berkurang. Pengolahan dilanjutkan 

dengan proses adsorbsi limbah dengan menggunakan arang aktif. Hasil dari 

adsorbsi dengan arang aktif ini menunjukkan terjadinya kenaikan kadar Cr dari 

kadar Cr sebelum diadsorbsi. Hal ini dapat terjadi karena arang aktif sudah jenuh 

sehingga tidak mampu mengadsorbsi logam Cr. 

 Dalam industri tekstil, senyawa krom banyak digunakan dalam proses 

pencelupan, baik sebagai zat warna maupun sebagai mordan (pengikat warna), 

sebagai zat warna antara lain : Nedilan Blue, CrCl3, K2Cr2O7, Palatin Fast Orange, 

RRS, Irfalon Brown Violet DI, dan lain-lain. Sebagai pengikat zat warna atau 

Mordan, antara lain : Cr(NO3)3, krom kuning, PbCrO4, krom kloroid, dan CrCl3.

sebagai logam berat krom termasuk logam yang mempunyai daya racun yang 

tinggi. Logam-logam dilingkungan perairan (hidrosfer) umumnya berada dalam 

bentuk ion (Suharty dalam Mardiyono, 2005 :12) 

 Kromium (Cr) merupakan logam berat yang dapat diserap biota melalui 

in-take langsung maupun rantai makanan. Logam berat merupakan bahan 

pencemar yang berbahaya karena bersifat toksik dan dapat mempengaruhi 

berbagai aspek ekologi dan biologi. Logam berat dapat menyebabkan kerusakan 

oksidatif, melalui peningkatan konsentrasi oksigen reaktif (radikal bebas) dalam 

sel, serta penurunan kapasitas antioksidasi sel (Pinto 2003 dalam Setyawan, 2004 

:46) 

 Logam berat termasuk kromium (Cr) sangat berbahaya bagi kehidupan, 

oleh karena itu diperlukan pengolahan untuk menurunkan kadar Cr. Dari hasil 

penelitian , ketiga cara pengolahan yang telah dilakukan mampu menurunkan 

kadar Cr dari konsentrasi awal, akan tetapi penurunan yang dilanjutkan belum 

memenuhi standar baku mutu untuk Cr karena kadar Cr hasil pengolahan masih 

diatas baku mutu untuk Cr yaitu sebesar 0,5 mg/L. untuk itu diperlukan 

pengolahan lebih lanjut untuk dapat menurunkan kadar Cr secara maksimal. 
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g. COD (Chemical Oxigen Demand) 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dibuat histogram perubahan kadar COD 

seperti pada gambar 14 : 
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Gambar 14. Histogram kadar COD (Chemical Oxygen Demand) setelah 
dilakukan adsorbsi melalui arang aktif dari limbah kelapa 
sawit dan penambahan ekstrak daun tomat 1%. 

 

Gambar 14 menunjukan bahwa terjadi perubahan kadar COD setelah 

dilakukan pengolahan. Berdasarkan histogram di atas dapat dilihat bahwa kadar 

COD pada awalnya adalah sebesar 384 mg/L, kemudian setelah dilakukan 

adsorbsi dengan arang aktif, kadar COD menjadi 240 mg/L turun sebesar 144 

mg/L atau 37,5%. Pada perlakuan II, limbah ditambah dengan ekstrak daun tomat 

1% terjadi penurunan kadar COD menjadi 144 mg/L turun sebesar 240 mg/L atau 

62,5%. Pada perlakuan III, limbah ditambah dengan ekstrak daun tomat 1% 

kemudian diadsorbsi dengan arang aktif, kadar COD turun menjadi 96 mg/L turun 

sebesar 288 mg/L atau 75%. 

Berdasarkan gambar 14 dapat diketahui bahwa telah terjadi penurunan 

kadar COD. Pada perlakuan 1, limbah diadsorbsi dengan arang aktif, kadar COD 

turun sebesar 37,5% dari konsentrasi awal COD. Penurunan kadar COD ini dapat 

terjadi karena limbah diadsorbsi dengan arang aktif. COD merupakan jumlah total 

oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan organik secara kimiawi, baik 
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yang dapat didegradasi secara biologis (biodegradable) maupun yang sukar 

didegradasi secara biologis (non biodegradable) menjadi CO2 dan H2O (Boyd 

dalam Effendi, 2003 : 126). Limbah yang diadsorbsi dengan arang aktif, kadar 

CODnya menjadi turun karena bahan-bahan yang terlarut dalam limbah telah 

diadsorbsi oleh arang aktif. Arang aktif memiliki pori-pori yang sangat banyak 

dan terbuka. Karena telah mengalami atktivasi. Dengan adanya pori-pori tersebut 

maka arang aktif, mampu menangkap partikel-partikel yang sangat halus dan 

menjebaknya disana. Dengan diserapnya partikel-partikel kecil dalam limbah oleh 

arang aktif maka bahan-bahan/partikel-partikel yang terlarut dalam limbah 

menjadi berkurang. Dengan sifat dari arang aktif yang mampu mengadsorbsi 

partikel-partikel kecil dalam limbah maka dapat menurunkan kadar TSS dalam 

limbah termasuk juga kandungan logam dan fenol dalam limbah. Dengan 

turunnya kadar TSS, logam berat dan fenol maka kebutuhan untuk melakukan 

oksidasi secara kimiawi juga sedikit atau menurun. Oleh karena itu kadar COD 

dalam limbah menjadi turun. Berdasarkan hasil penelitian Purwaningsih (2000), 

arang aktif yang terbuat dari cangkang kelapa sawit mampu menurunkan kadar 

COD limbah cair kayu lapis sebesar 54,28%. 

Pada perlakuan II, limbah ditambah dengan ekstrak daun tomat 1% kadar 

COD turun sebesar 62,5% dari konsentrasi awal. Menurut Pudjiraharti (1997 : 39) 

daun tomat mengandung enzim peroksidase yang mampu mengolah limbah 

industri dan juga mengolah fenol yang terkandung dalam limbah. Turunnya kadar 

COD dari konsentrasi awal dapat terjadi sebagai akibat dari kerja enzim 

peroksidase yang terkandung dalam ekstrak daun tomat. Enzim peroksidase 

bekerja dengan cara mengubah senyawa fenol yang semula larut menjadi tidak 

larut sehingga senyawa fenol akan mengendap. Percampuran senyawa polutan 

yang lebih sulit diendapkan dengan senyawa polutan yang lebih mudah 

diendapkan akan mendorong /memudahkan pengendapan keseluruhan polutan. 

Uji laboratorium selama ini menunjukan bahwa pengendapan enzimatik senyawa 

organik non fenol jauh lebih efektif bila terdapat senyawa fenol didalam 

lingkungannya (Suhartono, 1996 :117). Dengan terendapnya senyawa fenol maka 

bahan organik dan polutan lain yang sulit mengendap akan ikut mengendap. 
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Dengan terendapkannya bahan organik tersebut maka kebutuhan jumlah oksigen 

untuk mengoksidasi bahan organik menjadi menurun, hal ini menyebabkan 

turunya kadar COD dalam limbah. 

Pada perlakuan III, limbah yang telah ditambah dengan ekstrak daun tomat 

1% kemudian diadsorbsi dengan arang aktif dari limbah kelapa sawit, terjadi 

penurunan kadar COD sebesar 75%. Penurunan kadar COD ini dapat terjadi 

karena pada awalnya sudah terjadi kerja dari enzim peroksidase yang 

menyebabkan bahan-bahan organik mengendap bersama dengan fenol. Endapan 

kemudian dipisahkan dari limbah sehingga kandungan bahan organik dalam 

limbah dan zat-zat terlarut yang belum mengendap dapat diadsorbsi oleh arang 

aktif. Arang aktif dapat menyerap zat-zat organik dan zat yang terlarut dalam 

limbah karena arang aktif memiliki pori-pori yang terbuka karena telah diaktifkan 

dengan menggunakan CO2, uap air atau bahan-bahan kimia sehingga daya 

adsorbsinya menjadi lebih tinggi (Jacob dalam Sutawati, 2000 :10). Dengan 

diserapnya bahan-bahan organik dan zat-zat terlarut dalam limbah oleh arang aktif 

maka jumlah bahan organik menjadi turun akibatnya jumlah oksigen yang 

diperlukan untuk mengoksidasi bahan organik menurun sehingga kadar COD juga 

turun. 
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h. BOD (Biochemical Oxygen Demand) 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat dibuat histogram perubahan kadar BOD 

seperti pada gambar  15 : 
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Gambar 15. Histogram perubahan kadar BOD (Biochemical Oxygen 

Demand) setelah dilakukan adsorbsi melalui arang aktif dari 
limbah kelapa sawit dan penambahan ekstrak tomat 1%. 

 Gambar 15 menunjukan bahwa terjadi perubahan kadar BOD setelah 
dilakukan pengolahan. Berdasarkan histogram diatas dapat dilihat bahwa kadar 
BOD pada awalnya adalah sebesar 14,6 mg/L, kemudian setelah dilakukan 
pengolahan kadar BOD mengalami penurunan. Pada perlakuan I, limbah diadsorbsi 
dengan arang aktif terjadi penurunan kadar BOD menjadi 13,0 mg/L turun sebesar 
0,7 mg/L atau 4,8 %. Pada perlakuan II, limbah ditambah dengan ekstrak daun 
tomat 1% terjadi penurunan kadar BOD menjadi 13,3 mg/L turun sebesar 1,3 mg/L 
atau 8,9 %. Pada perlakuan III, limbah ditambah dengan ekstrak daun tomat 1% 
kemudian diadsorbsi dengan arang aktif, kadar BOD turun menjadi 9,3 mg/L turun 
sebesar 5,3 mg/L atau 36,3 %. 

Berdasarkan gambar 15 dapat diketahui bahwa telah terjadi penurunan kadar 
BOD. Pada perlakuan I, limbah diadsorbsi dengan arang aktif, kadar BOD turun 
sebesar 4,8% dari konsentrasi BOD awal. Arang aktif memiliki kemampuan untuk 
mengadsorbsi zat-zat yag terlarut dalam limbah, karena arang aktif memiliki pori-
pori yang banyak dan terbuka. Dengan teradsorbsinya partikel-partikel yang 
terdapat dalam limbah maka kandungan TSS, bahan organik, fenol                      
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dan juga logam berat menjadi berkurang, dengan demikian kebutuhan oksigen 
yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk mengoksidasi senyawa-senyawa 
kimia juga berkurang, akibatnya nilai BOD menjadi turun. 

Pada perlakuan II, limbah ditambah dengan ekstrak daun tomat 1%, kadar 

BOD turun 8,9% dari konsentrasi awal. Menurut Pudjiraharti (1997 :39), daun 

tomat mengandung enzim peroksidase yang mampu mengolah limbah industri dan 

juga mengolah fenol yang terkandung dalam limbah. Turunnya kadar COD dari 

konsentrasi awal dapat terjadi sebagai akibat dari kerja enzim peroksidase yang 

terkandung dalam ekstrak daun tomat. Enzim peroksidase bekerja dengan cara 

mengubah senyawa fenol yang semula larut menjadi tidak larut sehingga senyawa 

fenol akan mengendap. Percampuran senyawa polutan yang lebih sulit diendapkan 

dengan senyawa polutan yang lebih mudah mengendap akan 

mendorong/memudahkan pengendapan keseluruhan polutan (Suhartono, 1996 

:117). Dengan terendapkannya senyawa fenol maka polutan yang lain juga ikut 

mengendap termasuk bahan organik yang ada dalam limbah. Bahan organik dan 

senyawa polutan lain yang berkurang jumlahnya menyebabkan jumlah oksigen 

yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk mengoksidasi senyawa-senyawa 

kimia tersebut juga berkurang akibatnya nilai BOD menjadi turun. 

Pada perlakuan III, limbah ditambah dengan ekstrak daun tomat 1% 

kemudian diadsorbsi dengan arang aktif dari limbah kelapa sawit terjadi 

penurunan kadar BOD sebesar 36,3%. Penurunan kadar BOD ini dapat terjadi 

karena pada awalnya sudah terjadi kerja dari enzim peroksidase yang 

menyebabkan bahan-bahan organik mengendap bersama dengan fenol. Bahan-

bahan organik dan zat-zat lain yang belum mengendap kemudian dapat diadsorbsi 

oelh arang aktif. Dengan diadsorbsinya bahan-bahan organik dan zat-zat terlarut 

dalam limbah oleh arang aktif maka jumlah bahan organik akan turun, akibatnya 

jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk mengoksidasi 

senyawa-senyawa tersebut juga berkurang, sehingga nilai BOD menjadi turun. 

Berdasarkan hasil penelitian Purwaningsih (2000), arang aktif yang dibuat dari 

cangkang kelapa sawit mampu menurunkan kadar BOD limbah cair kayu lapis 

sebesar 24,6%. 
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BOD (Biochemical Oxygen Demand) adalah oksigen yang diperlukan oleh 

mikroorganisme untuk mengoksidassi senyawa-senyawa kimia (Siregar, 2005 

:22). BOD merupakan gambaran kadar bahan organik yaitu jumlah oksigen yang 

dibutuhkan oleh mikroba aerob untuk mengoksidasi bahan organik menjadi 

karbondioksida dan air. BOD hanya menggambarkan bahan organik yang dapat 

didekomposisi secara biologis (biodegradable). Bahan organik ini dapat berupa 

lemak, protein, kanji, glukosa, aldehide, ester dan sebagainya. Pada proses 

dekomposisi bahan organik, mikroba memanfaatkan bahan organik sebagai 

sumber makanan dari suatu rangkaian reaksi biokimia yang kompleks (Effendi, 

2003:121) 

Pada perairan alami, yang berperan sebagai sumber bahan organik adalah 

pembusukan tanaman. Perairan alami memiliki nilai BOD antara 0,5-7,0 mg/liter. 

Perairan yang memiliki nilai BOD lebih dari 10 mg/liter dianggap telah 

mengalami pencemaran. Nilai limbah industri dapat mencapai 25.000 mg/liter. 

Nilai BOD limbah industri makanan antara 500-4000 mg/liter, industri farmasi 

antara 400-10.000 mg/Liter, dan industri kertas sekitar 1500-25.000 mg/Liter 

(Rao, 1991 dalam Effendi, 2003 :125) 

Berdasarkan hasil penelitian, ketiga pengolahan yang telah dilakukan 

mampu menurunkan kadar BOD dari konsentrasi awal. Hasil pengolahan 

menunjukan nilai BOD berada dibawah baku mutu limbah untuk BOD yaitu 

sebesar 50 mg/L. Penurunan nilai BOD yang paling besar terdapat pada limbah 

yang ditambah dengan ekstrak daun tomat 1% kemudian diadsorbsi dengan arang 

aktif dari limbah kelapa sawit yaitu sebesar 36,3%. 
 

2. Tingkat kejenuhan arang aktif dari limbah kelapa sawit 

a. Adsorbsi limbah cair tekstil melalui arang aktif dari limbah kelapa  

sawit. 

Arang aktif dari limbah kelapa sawit digunakan untuk menyaring limbah 

awal sebelum dilakukan pengolahan. Limbah yang disaring sebanyak 500 ml 

dengan arang aktif yang digunakan sebanyak 30 gram. Setiap 15 menit 

dilakukan pengamatan terhadap hasil saringan meliputi pengamatan warna dan  
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pengukuran jumlah yang tersaring. Limbah yang disaring setiap 15 menit 

adalah 20 ml. Dari hasil penyaringan, pada 15 menit pertama limbah yang 

yang tersaring adalah 13 ml dengan warna bening. Kemudian 15 menit ke-2 

dan ke-3 limbah yag tersaring masing-masing adalah 17 ml dan 14 ml dengan 

warna merah muda bening dan merah muda. Pada 15 menit ke-4 limbah yang 

tersaring adalah 14 ml dengan warna merah . Pada 15 menit ke-4, tidak terjadi 

perubahan warna dari limbah awal. Hal ini menunjukan bahwa arang aktif 

sudah jenuh dan harus diganti yang baru. Dari hasil tersebut dapat diketahui 

tingkat kejenuhan arang aktif dalam mengolah limbah awal sebelum mendapat 

perlakuan yaitu sebesar 30 gr/80 ml atau 1 gr/ 2,6ml limbah. 

 

Gambar 16. (a) Limbah cair tekstil sebelum diadsorbsi (b) limbah cair tekstil 

setelah diadsorbsi dengan arang aktif dari limbah kelapa sawit. 
 

b. Adsorbsi limbah cair tekstil + ekstrak daun tomat 1% 

 Arang aktif dari limbah kelapa sawit digunakan untuk mengadsorbsi  

limbah yang sudah ditambah dengan ekstrak daun tomat 1%. Pengolahan 

dengan ekstrak daun tomat 1% bertujuan untuk mengurangi tingkat kepekatan 

dari limbah awal. Limbah yang diadsorbsi sebanyak 500 ml dengan arang 

aktif yang digunakan sebanyak 30 gram. Setiap 15 menit dilakukan 

pengamatan terhadap hasil adsorbsi meliputi pengamatan warna dan 

a b
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pengukuran jumlah yang teradsorbsi. Limbah yang diadsorbsi setiap 15 menit 

adalah 20 ml. Dari hasil adsorbsi pada 15 menit pertama  adalah 14 ml dengan 

warna bening kekuningan. Pada 15 menit ke-2,3,4 limbah hasil adsorbsi 

masing-masing adalah  17 ml, 14 ml, 15ml, dengan warna bening kekuningan. 

Pada 15 menit ke-5, limbah yang tersaring adalah 14 ml dengan warna kuning 

muda bening. Pada 15 menit ke-6 limbah yang tersaring adalah 13 ml dengan 

warna kuning muda bening. Pada 15 menit ke-7 limbah yang tersaring adalah 

13 ml dengan warna coklat muda bening, warna yang ditunjukan oleh limbah 

hasil saringan tidak menunjukan adanya perubahan warna dari limbah awal, 

hal ini menunjukan bahwa arang aktif sudah jenuh dan harus diganti dengan 

arang aktif baru. Dari hasil tersebut dapat diketahui tingkat kejenuhan arang 

aktif dalam mengolah limbah yang telah diberi dengan ekstrak daun tomat 1 % 

yaitu sebesar 30 gr/ 140 ml atau 1 gr/4,6 ml limbah. 

Gambar 17. (a) Limbah sebelum diadsorbsi, (b) limbah setelah diadsorbsi 

dengan arang aktif dari limbah kelapa sawit. 

 

Dari hasil diatas dapat dibandingkan bahwa tingkat kejenuhan arang 

aktif lebih tinggi pada proses adsorbsi limbah yang telah diolah dengan 

ekstrak daun tomat 1%. Hal ini terjadi karena tingkat kepekatannya lebih 

rendah dari limbah cair tekstil  awal yang belum diolah. 

 

a b
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C.  Pemahaman Konsep Perubahan dan Pencemaran Lingkungan 

 

Pendidikan berbasis kompetensi adalah pendidikan yang menekankan 

pada kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan suatu jenjang pendidikan. 

Kompetensi yang disesuaikan dengan tujuan pendidikan nasional mencangkup 

komponen pengetahuan, keterampilan, kecakapan, kemandirian, kreativitas, 

kesehatan akhlak, ketakwaan dan kewarganegaraan. Sistem pengajaran tersebut  

telah diberlakukan dan dikenal dengan Kurikulam Berbasis Kompetensi (KBK). 

Dalam pengajaran Biologi siswa SMA, kemampuan guru dalam membuat variasi 

metode penagjaran sangat diutamakan, baik secara teoritis maupun konseptual 

guna mendukung pelaksanaan kurikulum tersebut. 

Perubahan dan pencemaran lingkungan merupakan materi pokok yang 

tercantum dalam Garis Besar Program Pengajaran (GBPP) Biologi Siswa SMA 

Kelas X Semester 2. Banyak terdapat contoh kasus tentang pencemaran 

lingkungan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, namun kajian tentang 

perbaikan lingkungan bagi siswa SMA kelas X masih sangat minim.  

Mengingat terbatasnya sumber bahan belajar bagi siswa SMA kelas X 

mengenai pokok bahasan perubahan dan pencemaran lingkungan, hasil penelitian 

ini dapat digunakan sebagai ilustrasi dan pengkayaan materi dalam membantu 

siswa untuk memperoleh gambaran mengenai pencemaran lingkungan dan usaha 

penanggulangannya. Hasil penelitian tersebut dapat menambah pemahaman siswa 

mengenai pokok bahasan perubahan dan pencemaran lingkungan, selain itu dapat 

memudahkan memahami sub pokok bahasan tentang pencemaran lingkungan dan 

penanganan limbah, sehingga diharapkan siswa dapat memahami pentingnya 

pengolahan limbah dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan. 

 

1. Organisasi Materi

Penelitian ini memberikan gambaran tentang usaha untuk mengatasi 

masalah lingkungan yaitu pengolahan limbah cair industri tekstil dengan 
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pemanfaatan enzim peroksidase pada daun tomat dan arang aktif yang berasal dari 

limbah kelapa sawit. Penelitian ini merupakan contoh usaha untuk  mengatasi 

masalah pencemaran lingkungan yang termasuk materi pokok bagi siswa SMA 

kelas X semester 2, pada sub pokok bahasan pencemaran lingkungan dan usaha 

untuk mengatasi masalah lingkungan. Alur pemahaman konsep pada kedua sub 

pokok bahasan di atas dapat dijelaskan melalui gambar sebagai berikut: 

 

Gambar 18.   Alur Pemahaman Konsep Perubahan dan Pencemaran 
Lingkungan Siswa SMA Kelas X 

 

2. Ilustrasi Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa limbah cair industri tekstil 

dapat diolah dengan pemanfaatan enzim peroksidase pada daun tomat dan arang 

Contoh kasus 

Pemahaman tentang konsep: 
Pencemaran lingkungan 

Penanganan limbah 

Interpretasi melalui observasi lapangan 
maupun studi kasus

Pemahaman atas materi Perubahan 
dan Pencemaran Lingkungan 

Evaluasi hasil belajar 

Konsep dan teori tentang  
Perubahan dan pencemaran lingkungan 

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



67 

aktif yang berasal dari limbah kelapa sawit, dengan beberapa parameter pencemar 

meliputi: warna, TSS, pH, BOD, COD, kandungan logam berat (Cu, Cr) dan fenol 

dapat diturunkan, sehingga air limbah hasil olahan dapat dibuang ke lingkungan 

atau ke badan air dengan aman dan dapat mengurangi polusi perairan. Hasil 

penelitian yang terbaik adalah pada perlakuan dengan pengolahan gabungan yaitu 

limbah diberi penambahan ekstrak daun tomat kemudian diadsorbsi dengan arang 

aktif dari limbah kelapa sawit, seperti yang tercantum dalam tabel 4. 

 

Tabel 4. Hasil Pengolahan Limbah dengan Penambahan Ekstrak Daun 

Tomat 1% kemudian diadsorbsi dengan Arang Aktif dari Limbah 

Kelapa Swit 

No Parameter  Satuan Inlet Penambahan 
ekstrak daun 

tomat+adsorbsi 
dengan arang 

aktif 

Baku Mutu 

1 Warna - merah pekat kuning muda - 
2. TSS mg/L 40 14 100 
3. pH - 7,2 8,3 6-9 
4. COD mg/L 384 96 100 
5. BOD mg/L 14,6 9,3 50 
6. Cu mg/L Cu 2,46 0,554 2 
7. Cr mg/L Cr 7,56 4,60 0,5 
8. Fenol mg/L Fe 0,009 tt 0,5 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperangkat alat 

untuk adsorbsi (buret dapat digunakan sebagai alat adsorbsi) dan gelas beker 

untuk menampung hasil adsorbsi. 
 

3. Charta Pengajaran Materi Pokok Perubahan dan Pencemaran

Lingkungan di SMA Kelas X

Berdasarkan penjelasan hasil penelitian di atas, pemahaman tentang konsep 

perubahan dan pencemaran lingkungan khususnya pada sub pokok bahasan  

pencemaran lingkungan dan penanganan limbah dapat diberikan. Kegiatan belajar 

yang akan dilaksanakan selain menggunakan hasil penelitian sebagai bahan ajar 

secara teori, siswa juga akan melakukan observasi di lapangan                     
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tentang pencemaran lingkungan dan upaya untuk mengurangi pencemaran 

lingkungan misalnya memperkenalkan model dan peran IPAL dalam pengolahan 

air limbah. Rencana Pembelajaran (RP) yang akan dilakukan dan lembar tugas 

portofolio sebagai salah satu jenis tagihan terlampir pada Lampiran 3 dan 4. 

Secara sistematis, pemahaman tersebut dapat dibuat dalam charta, sebagai berikut: 
 

Gambar 19.  Charta Pengajaran Materi Pokok Perubahan dan Pencemaran       
Lingkungan 
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Pemahaman konsep tentang  sub pokok bahasan pencemaran lingkungan 

dan penanganan limbah terutama pada materi tentang pencemaran air dapat 

dijelaskan berdasarkan kajian logis dari hasil penelitian ini. Upaya perbaikan 

kualitas air limbah, biasanya dilakukan dalam IPAL. Dalam penelitian ini untuk 

menurunkan tingkat pencemar dalam limbah cair digunakan ekstrak daun tomat 

yang mengandung enzim peroksidase dan adsorbsi dengan arang aktif dari limbah 

kelapa sawit sehingga warna, COD, kandungan logam berat (Cr, Cu) dan fenol 

dapat berkurang. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu kajian tentang 

perbaikan lingkungan yang menggunakan enzim peroksidase yang terdapat pada 

tanaman dan arang aktif untuk mengurangi tingkat polusi terhadap lingkungan 

yang mengacu pada proses bioremidiasi. 
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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh simpulan sebagai berikut : 

1. Senyawa aktif tanaman yang berupa enzim peroksidase yang terdapat dalam 

ekstrak daun tomat mampu menurunkan tingkat pencemaran limbah cair 

tekstil, dapat dilihat dari turunnya kadar tiap parameter yaitu pH turun 1,9%, 

TSS turun 25%, fenol menjadi tidak terdeteksi, Cu turun 76,6%, Cr turun 

42,2%, COD turun 62,5% dan BOD turun 8,9%. 

2. Tingkat kejenuhan arang aktif lebih besar pada pengolahan limbah yang telah 

direndam terlebih dahulu dengan ekstrak daun tomat yaitu sebesar 1 gr/4,6  

ml, untuk tingkat kejenuhan arang aktif dalam mengolah limbah cair tekstil  

awal sebesar 1 gr/2,6 ml. 

3. Pengolahan limbah dengan menggunakan kombinasi senyawa aktif tanaman 

dan arang aktif lebih efektif dalam menurunkan kadar pencemar dalam 

limbah, kecuali untuk parameter pH kadar tiap parameter menjadi turun yaitu 

TSS turun 65%, fenol menjadi tidak terdeteksi, Cu turun 77,47%, Cr turun 

39,15%, COD turun 75%, dan BOD turun 36,3 %. 

 

B. IMPLIKASI 

1. Implikasi Teoritis

Implikasi teoritis dari hasil penelitian ini adalah dapat digunakan sebagai 

wacana tentang teknik pengolahan limbah cair tekstil dan sebagai referensi untuk 

pengembangan penelitian sejenis. 

2. Implikasi Praktis

Implikasi praktis dari hasil penelitian ini adalah dapat digunakan sebagai 

acuan bagi sistem pengolahan industri tekstil dalam mengolah limbah cair tekstil 

sebelum dibuang ke lingkungan.  

 

70 
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3. Implikasi dalam Dunia Pendidikan

Implikasi pendidikan dari hasil penelitian ini adalah dapat digunakan 

sebagai bahan acuan pada pokok bahasan Pencemaran dan Perubahan Lingkungan 

pada mata pelajaran Biologi Siswa Sekolah Menengah Umum kelas X Semester 2. 

 

C. SARAN 

1. Pengolahan limbah cair tekstil lebih efektif dengan menggunakan kombinasi 

senyawa aktif tanaman dan arang aktif. 

2. Perlu dilakukan pengolahan lebih lanjut untuk menurunkan pH dan kadar Cu 

agar memenuhi standar baku mutu limbah. 

3. Perlu dilakukan uji laboratorium pada endapan yang terbentuk setelah 

dilakukan pengolahan dengan ekstrak daun tomat.. 

4. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan konsentrasi 

ekstrak daun tomat yang bervariasi. 
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