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ABSTRACT 

 

Sugar-cane bagasse an agricultural product, contains of cellulose 37,65%. Cellulose 

represent a compound which can be applied as adsorben. The effectiveness of sugarcane 

bagasse was applied to remove magnesium (Mg), manganese (Mn), zinc (Zn) and 

nitrate (NO3
-
) ions from leachate in TPA Muara Fajar Pekanbaru, in comparison of 

bagasse and bagasse charcoal. The adsorption of batch system was investigated to 

remove Mg, Mn, Zn and nitrate ions from leachate. The Results of this research 

indicated that bagasse and bagasse charcoal have adsorption capacity maximum of 

magnesium 0,159 mg/g and 0,201 mg/g, manganese 0,096 mg/g and 0,128 mg/g, zinc 

0,082 mg/g and 0,116 mg/g, nitrate ions 0,003 mg/g and 0,023 mg/g. Using statistical 

method (paired samples test t) itnshows that bagasse and bagasse charcoal have 

significant capacity to remove of Mg, Mn, and Zn from leachate but does not have 

significant capacity to remove NO3
-
 ions

  
from leachate in TPA Muara Fajar Pekanbaru.  

Keywords : Adsorption, bagasse, leachate, and metal. 

 

PENDAHULUAN 

 

Tebu (Saccharum officinarum) adalah tanaman yang termasuk jenis rumput-rumputan, 

batang tanaman tebu memiliki anakan tunas dari pangkal batang yang membentuk 

rumpun. Tebu merupakan tanaman yang digunakan sebagai bahan baku gula, dalam 

produksi gula ini batang-batang tebu digiling dan dihasilkan sisa berupa ampas tebu. 

Biasanya dihasilkan ampas tebu sekitar 35-40% dari berat tebu yang digiling. Ampas 

tebu ini biasanya hanya dimanfaatkan sebagai bahan bakar industri bahkan dibuang 

sehingga akan menjadi limbah (Indriyani dan Sumiarsih, 2000).  

Pada musim giling 2006 lalu, data yang diperoleh dari Ikatan Ahli Gula Indonesia 

(Ikagi) menunjukkan bahwa jumlah tebu yang digiling oleh 57 pabrik gula di Indonesia 

mencapai sekitar 30 juta ton, sehingga ampas tebu yang dihasilkan diperkirakan 

mencapai 9.640.000 ton. Ampas tebu tersebut hanya 60% yang dimanfaatkan oleh 

pabrik gula sebagai bahan bakar, bahan baku untuk kertas dan industri jamur. Oleh 
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karena itu diperkirakan sebanyak 40% dari ampas tebu tersebut belum dimanfaatkan 

(Husin, 2007).  

Ampas tebu mengandung selulosa sekitar 37,65%, pentosan 27,97%, lignin 22,09%, abu 

3,82%, SiO2 3,01% dan sari 1,81% (Husin, 2007). Kandungan karbon yang cukup besar 

dalam ampas tebu tersebut membuat ampas tebu dapat dijadikan adsorben. Adsorben 

adalah suatu zat yang mempunyai sifat mengikat molekul pada permukaan dan sifat ini 

sangat menonjol pada padatan berpori. Berdasarkan penelitian Ricardo (2009) abu 

ampas tebu mampu menyerap logam berat timbal 85,716%. Darni dan Vitasari (2006) 

mengemukakan bahwa arang aktif dari ampas tebu mampu mengurangi logam berat 

tembaga dalam 12 jam hingga 95,6%, berdasarkan daya adsorpsinya tersebut Darni dan 

Vitasari (2006) menyarankan bahwa arang ampas tebu diduga dapat juga digunakan 

untuk penyerapan logam lain oleh karena itu dilakukan uji penyerapan arang ampas tebu 

terhadap magnesium, mangan, seng dan nitrat yang terdapat pada air lindi.  

Sampah merupakan bahan buangan akibat kegiatan masyarakat perkotaan yang harus 

dikelola dengan sistem pengolahan sampah yang sesuai dan tepat sehingga tidak 

mencemari lingkungan sekitarnya (Martono, 1996), baik sampah yang berasal dari 

sampah organik dan sampah anorganik. Salah satu cara pengelolaan yang dilakukan 

adalah dengan membuangnya ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). TPA sampah Kota 

Pekanbaru berlokasi di Muara Fajar, kecamatan Rumbai. TPA ini didirikan pada tahun 

1982 di atas lahan seluas sekitar sembilan hektar. TPA Muara Fajar menampung seluruh 

sampah yang berada di dalam kota dan sekitarnya. Tahun 2009 setiap harinya menerima 

sampah sebanyak 126,011 m
3
. Tahun 2010 meningkat menjadi sebanyak 179,344 m

3
 

dan pada februari 2011 sebanyak 265,586 m
3
 yang berasal dari 12 Kecamatan di Kota 

Pekanbaru (Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru, 2011). 

Sampah-sampah organik dan anorganik akan mengalami dekomposisi secara biologis 

yang menghasilkan gas-gas dan cairan yang disebut dengan air lindi (leachate) 

(Widyamoko dan Moerdjoko, 2002). Air hujan yang masuk kedalam timbunan sampah 

akan mempercepat terjadinya proses dekomposisi sehingga air lindi mengandung 

komponen organik terlarut, komponen anorganik dan logam berat seperti magnesium, 

mangan, seng dan nitrat (Maramis dkk, 2006).  

Magnesium biasanya berasal dari sampah-sampah organik seperti pembusukan sisa-sisa 

tanaman. Magnesium merupakan logam yang bersifat essensial dan dapat juga bersifat 

sebagai racun apabila terdapat dalam jumlah yang banyak, kelebihan magnesium pada 

manusia dapat menyebabkan sakit perut. Berlebihnya kandungan magnesium dalam air 

juga dapat menimbulkan kesadahan sehingga dapat menimbulkan karatan/korosi pada 

alat-alat yang terbuat dari besi. Sumber mangan terdapat pada batrai bekas dan kaleng 

bekas yang dibuang di TPA. Mangan dalam jumlah yang berlebih akan menyebabkan 

toksik pada saluran pernafasan (Darmono, 1995). Seng banyak ditemukan pada cat, 

lampu, gelas dan pestisida. Seng juga digunakan pada pelapisan logam seperti besi. 

Kelebihan seng akan mengganggu sistem metabolisme tubuh. Nitrat yang terdapat 

dalam air berasal dari pembuangan dari berbagai aktivitas rumah tangga, pertanian, dan 

senyawa organik. Zat organik tersebut dengan bantuan bakteri akan menghasilkan 

amoniak dan selanjutnya menjadi nitrat. Nitrat pada konsentrasi tinggi dapat 

menstimulasi pertumbuhan ganggang yang tak terbatas, sehingga menyebabkan 

kematian mikroorganisme di perairan. Kandungan nitrat yang tinggi dalam air minum 
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akan mengganggu sistem peredaran darah sehingga dikenal dengan penyakit bayi biru 

pada bayi. 

Adanya senyawa-senyawa anorganik yang terlarut menyebabkan air lindi berpotensi 

sebagai pencemaran lingkungan, sehingga diperlukan pengawasan terhadap cemaran 

limbah lindi dengan mengetahui kandungan beberapa logam seperti magnesium (Mg), 

mangan (Mn), seng (Zn) dan nitrat  (NO3
-
) serta perlu dicari solusi untuk remediasi 

logam tersebut dengan menggunakan ampas tebu dan arang ampas tebu sebagai 

adsorben karena adanya kandungan selulosa pada ampas tebu. Pengukuran dilakukan 

dengan menggunakan Spektroskopi Serapan Atom (SSA) dan Spektrofotometer UV-

Vis. 

 

BAHAN DAN METODE PENELITIAN 

 

BAHAN DAN ALAT 

 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ampas tebu, asam nitrat (HNO3) 

pekat, air bebas mineral, kertas saring berukuran pori 0,45µm, HClp, NaCl 30%, 

H2SO4p, brusin sulfat, asam sulfanilat, KI, Iodium, Na2S2O3 dan metilen biru. Alat yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)-nyala 

AA-6800-SHIMADZU, Hollow Cathode Lamp (HCL), spektrofotometer 

(Thermoscientific Genesys 20), IR Prestige 21 Shimadzu, pH meter, statip dan klem, 

timbangan analitik, pemanas listrik (502 Series), spatula, kertas Wathman 42, botol 

semprot dan peralatan gelas standar laboratorium. 

 

TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL 

 

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah limbah ampas tebu pasar-pasar 

tradisional di Pekanbaru yang diambil secara acak dari pedagang air tebu. Ampas tebu 

kemudian dicuci, setelah kering ampas tebu dikompositkan. Sampel air lindi yang 

digunakan adalah air lindi TPA Muara Fajar Rumbai. Pengambilan sampel air lindi 

dilakukan secara random sampling. Sampel yang digunakan adalah sampel air lindi 

yang terdapat dalam kolam penampungan air lindi. Dari 4 kolam lindi, kolam keempat 

yang diambil sebagai pengambilan sampel, dengan lebar kolam 5 m dan panjang 7 m 

serta kedalaman air lindi 0,5 m.  Ditentukan 8 titik pengambilan sampel kemudian 

sampel, dari titik-titik tersebut dikompositkan menjadi satu sampel Kemudian dilakukan 

analisis in-situ dengan mengukur suhu, dan pH. 

PEMBUATAN ADSORBEN AMPAS TEBU 

  

Ampas tebu dicuci dan dikeringkan, kemudian dipotong-potong. Ampas tebu yang 

sudah dipotong-potong lalu dihaluskan. Ampas tebu yang lolos pada ayakan 100 mesh 

siap dikumpulkan, disimpan dalam desikator dan ditimbang sampai berat konstan.  
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PEMBUATAN ADSORBEN ARANG AMPAS TEBU 

 

Ampas tebu dicuci dan dikeringkan, kemudian dipotong-potong. Ampas tebu yang 

sudah dipotong-potong dikarbonisasi dalam tanur kemudian didinginkan. Arang yang 

lolos pada ayakan 100 mesh siap dikumpulkan, disimpan dalam desikator  dan 

ditimbang sampai berat konstan. 

 

KARAKTERISASI ADSORBEN  

 

Karakterisasi adsorben meliputi adsorpsi terhadap iodium, adsorpsi terhadap metilen 

biru dan penentuan kadar abu. Adsorpsi terhadap iodium dilakukan dengan metode 

adsorpsi, sebanyak 0,5g arang ampas tebu diambil dan ditambahkan 25  mL larutan 

iodium 0,1 N kemudian diaduk selama 15 menit dan disentrifugal selama 15 menit. 

Kemudian diambil 5 mL larutan filtrat dan dititrasi dengan natrium tiosulfat 0,1 N. Jika 

warna kuning telah samar ditambahkan larutan kanji 1% sebagai indikator. Titar 

kembali dengan teratur sampai warna biru hilang.  

Iodium yang teradsorpsi (mg/g) = =  

Keterangan : 

V1  = Larutan iodium yang dianalisa (mL) 

V2  = Larutan natrium tiosulafat yang diperlukan (mL) 

N1  = Normalitas iodium 

N2  = Normalitas larutan natrium tiosulfat 

w = Berat sampel (gram) 
 

Adsorpsi terhadap metilen biru dilakukan dengan metode titrasi, Sampel sebanyak 0,1 g 

dimasukkan kedalam Erlenmeyer kemudian ditambahkan 25 mL larutan metilen biru 3 

ppm kedalam setiap sampel, kemudian diaduk dengan pengaduk magnetik selama 15 

menit, lalu didiamkan selama 30  menit kemudian disaring. Filtrat diukur absorbansinya 

pada panjang gelombang yang telah ditentukan sebelumnya.  

Luas permukaan (S)  =       

Keterangan : 

S : Luas permukaan (m
2
/g) 

Xm : Jumlah metilen biru yang terserap tiap gram adsorben 

N : Bilangan Avogadro (6.02 x 10
23

 molekul/mol) 

A : Luas permukaan metilen biru permolekul (197 x 10
-2

 m
2
/mol)  

BM : Berat molekul metilen biru (319.86 g/mol) 

 

Penentuan kadar abu, Cawan porselen kosong dikonstankan dengan pemanasan pada 

suhu 100-105
o
C selama dua jam kemudian didinginkan dalam desikator. Setelah dingin 

lalu ditimbang. Cawan yang telah diketahui beratnya diisi dengan 1 gram sampel dan 

ditutup. Kemudian dibakar dalam furnace dengan suhu 700
o
C selama 6 jam. Setelah 

sampel menjadi abu, kemudian didinginkan dalam desikator, lalu ditimbang hingga 

konstan. 
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ANALISIS TOTAL SUSPENDED SOLIDS (TSS) DAN TOTAL DISSOLVED 

SOLIDS (TDS) PADA AIR LINDI TPA MUARA FAJAR 

Dua buah erlenmeyer 100 mL dipanaskan dalam oven pada suhu 105
o
C , dinginkan 

dalam desikator kemudian timbang hingga berat konstan. Erlenmeyer yang pertama 

diisi dengan 50 mL air lindi kemudian panaskan dengan hotplate hngga hampir kering, 

masukkan ke dalam oven pada suhu 105
o
C selama 30 menit. Dinginkan dalam desikator 

kemudian ditimbang hingga berat konstan. 

Erlenmeyer yang kedua diisi dengan air lindi yang telah disaring menggunakan kertas 

saring whatman 42 kemudian dipanaskan dengan hotplate hingga hampir kering. 

Panaskan kembali dalam oven pada suhu 105
o
C selama 30 menit. Dinginkan dalam 

desikator hingga berat konstan. Dari data yang diperoleh dihitung nilai TSS dan TDS. 

 

ADSORPSI MAGNESIUM, MANGAN, SENG DAN NITRAT PADA AIR LINDI 

TPA MUARA FAJAR PEKANBARU 

 

Sampel air lindi diawetkan terlebih dahulu, untuk logam magnesium, mangan dan seng 

ditambahkan HNO3p hingga pH kecil ≥ 2 sedangkan sampel nitrat ditambahkan H2SO4p 

hingga pH ≥ 2. Sampel kemudian disaring menggunakan kertas saring Wathman 42, 

setelah air lindi lebih jernih dilakukan analisis magnesium, mangan dan seng 

menggunakan SSA serta nitrat menggunakan UV-VIS.  

Adsorpsi adsorben terhadap logam dalam air lindi dilakukan dengan mengkontakkan 

sampel dengan adsorben. Adsorben ampas tebu dan arang ampas tebu masing-masing 

diambil sebanyak 2 g, kemudian dimasukkan ke dalam beaker gelas 250 mL. Sampel air 

lindi ditambahkan sebanyak 100 mL ke dalam beaker tersebut kemudian diaduk. 

Campuran kemudian dibiarkan selama 12 jam. Campuran disaring dan filtratnya 

diambil untuk analisis magnesium, mangan dan seng dengan SSA, nitrat dengan 

Spektrofotometer UV-Vis. Nilai adsorban yang diperoleh, dimasukan ke dalam 

persamaan regresi linier untuk masing-masing parameter analisis sehingga  diperoleh 

konsentrasi dari magnesium, mangan, seng dan nitrat pada air lindi TPA Muara Fajar 

setelah adsorpsi oleh ampas tebu.   

ANALISIS DATA 

 

Data dari hasil penentuan kandungan magnesium (Mg), mangan (Mn), seng (Zn) dan 

nitrat  (NO3
-
) pada air lindi di TPA Muara Fajar  yang diperoleh dianalisis secara 

statistik dengan menggunakan uji t berpasangan dan data disajikan dalam bentuk tabel 

dan gambar.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil analisis parameter insitu pada air lindi  TPA Muara Fajar yang diambil pada 

kolam yang ke empat yaitu suhu udara 26
o
C, suhu air lindi 29

o
C dan pH 6. Total 

Suspended Solids (TSS) dan Total Dissolved Solids (TDS) yang dianalisis secara 

gravimetri diperoleh nilai TSS 470 mg/L dan TDS 620 mg/L.  
Air lindi sampah (leachate) adalah limbah cair yang dihasilkan oleh tempat 

pembuangan Akhir (TPA) sampah yang mengandung berbagai komponen organik 
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terlarut, komponen anorganik dan logam berat. Air lindi dapat menimbulkan 

pencemaran lingkungan apabila tidak diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke 

lingkungan. Metoda untuk mengurangi pencemaran dapat dilakukan secara fisika 

maupun kimia, salah satu cara pengurangannya adalah dengan adsorpsi (Swantomo, 

2009).  

Nilai pH pada air lindi cenderung asam (pH 6) karena ketika pengambilan sampel 

musim hujan sehingga air hujan yang masuk ke dalam air lindi mengandung senyawa-

senyawa asam (berasal dari gas yang dihasilkan oleh sampah, limbah industri dan 

kebakaran). Tingkat keasaman pH juga dipengaruhi kondisi tanah, tanah di Kecamatan 

Rumbai merupakan tanah gambut dan rawa. Nilai TSS adalah 470 mg/L, hal ini 

disebabkan pada musim hujan endapan naik ke permukaan sehingga nilai TSS cukup 

tinggi. Nilai TDS adalah 620 mg/L menunjukkan banyaknya padatan yang terlarut 

dalam air lindi.  

Tabel 1. Hasil Karakterisasi Arang Ampas Tebu 

Parameter Arang Ampas 

Tebu 

Arang Aktif 

Standar 

Kadar abu (%) 2.099 Maks 10% 

Daya serap terhadap metilen biru (mg/g) 6.86 Min 60 

Luas permukaan (m
2
/g) 25.5 400-1400 

Daya serap iodium (mg/g) 293.87 Min 720 

 

 
Gambar 1. Spektrum IR Arang Ampas Tebu 

Adsorben yang digunakan pada penelitian ini yaitu ampas tebu tanpa aktivasi dan ampas 

tebu yang diaktivasi dengan karbonisasi. Berdasarkan hasil karakterisasi arang ampas 

tebu terhadap arang aktif menurut SNI, kemampuan adsorpsi arang ampas tebu masih 

jauh dibawah arang aktif. Hal ini disebabkan arang aktif yang sudah diaktivasi secara 

kimia permukaanya lebih luas, arang aktif juga memiliki ukuran partikel yang lebih 

kecil yaitu 350 mesh sedangkan arang ampas tebu yang digunakan 100 mesh. Akan 

tetapi adsorben ampas tebu dan arang ampas tebu juga mampu menyerap magnesium, 

mangan, seng dan nitrat walaupun dalam jumlah sedikit.  
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Tabel  2. Hasil Analisis Sebelum dan Penyerapan menggunakan Ampas Tebu pada Air 

Lindi TPA Muara Fajar 

 

No. 

 

Parameter 

Konsentrasi (mg/L) Kapasitas 

Adsorpsi 

(mg/g) 
Sebelum 

Penyerapan 

Penyerapan oleh 

Ampas Tebu 

1 Magnesium 4,662 1,473 0,159 

2 Mangan 3,189 1,264 0,096 

3 Seng 3,159 1,523 0,082 

4 Nitrat 2,170 2,130 0,003 

 

 

Gambar 2. Hasil Analisis Air Lindi Sebelum dan Sesudah menggunakan Ampas Tebu  

Tabel  3. Hasil Analisis Sebelum dan Penyerapan menggunakan Arang Ampas Tebu 

pada Air Lindi TPA Muara Fajar 

 

No. 

 

Parameter 

Konsentrasi (mg/L) Kapasitas 

Adsorpsi 

(mg/g) 
Sebelum 

Penyerapan 

Penyerapan oleh 

Arang  Ampas Tebu 

1 Magnesium 4,662 0,635 0,201 

2 Mangan 3,189 0,623 0,128 

3 Seng 3,159 0,841 0,116 

4 Nitrat 2,17 1,70 0,023 
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Gambar 4. Hasil Analisis Sebelum dan Sesudah menggunakan Arang Ampas Tebu 

Tabel 4. Perbandingan Daya Serap Ampas Tebu dan Arang Ampas Tebu 

 

No. 

 

Parameter 

Konsentrasi (mg/L)  

Sebelum 

Penyerapan 

Penyerapan oleh 

Ampas Tebu 

Penyerapan oleh arang 

ampas tebu 

 

1 Magnesium 4,662 1,473 0,201  

2 Mangan 3,189 1,264 0,128  

3 Seng 3,159 1,523 0,116  

4 Nitrat 2,170 2,130 1,700  

 

 

Gambar 5. Perbandingan Daya  Serap Ampas Tebu dan Arang Ampas Tebu 

Daya serap yang paling besar adalah terhadap magnesium, mangan, seng  dan yang 

terendah terhadap nitrat. Hal ini disebabkan perbedaan ukuran jari-jari ion dari masing-

masing logam, jari-jari ion yang kecil akan menyebabkan gaya tarikan inti atom 

terhadap elektron yang terdapat pada ion tersebut semakin kuat, walaupun Mg, Mn dan 

Zn memiliki muatan yang sama namun Mg memilki charge density yang paling besar 
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dari pada Mn dan Zn (charge density adalah perbandingan antara muatan dan jari-jari 

ion). Nilai charge density yang besar akan menyebabkan kemampuan mempolarkan 

yang lebih besar sehingga ion-ionnya akan lebih mudah berikatan dengan gugus aktif 

dari adsorben (Anjelia, 2010). 

Penyerapan nitrat yang kecil disebabkan oleh kemungkinan adanya bakteri yang 

terdapat dalam air lindi yang mengoksidasi nitrogen organik menjadi nitrat dan disebut 

proses nitrifikasi. Nitrat yang merupakan nutrien tanaman agak sukar untuk diremediasi 

menggunakan adsorben karena kebanyakan nitrat larut dalam air (Fardiaz, 1992).  

Kecilnya kemampuan serapan dari adsorben juga dipengaruhi oleh adanya gugus-gugus 

fungsi yang masih menutupi permukaan adsorben. Hal ini dapat dilihat pada spektrum 

IR dari arang ampas tebu yang masih mengandung gugus C=O pada bilangan 

gelombang 1758,19 cm
-1

 dan 1745,65 cm
-1

, C-H pada bilangan gelombang sekitar 

3000cm
-1

 dan O-H pada bilangan gelombang 2000-3600 cm
-1

.  

Penyerapan oleh ampas tebu lebih kecil dibandingkan dengan arang ampas tebu. Arang 

ampas tebu merupakan ampas tebu yang telah dikarbonisasi, adanya pemanasan akan 

menyebabkan permukaannya lebih terbuka karena kadar pengotor berkurang. Semakin 

luasnya permukaan arang ampas tebu maka penyerapan juga semakin tinggi. Ampas 

tebu dan arang ampas tebu yang digunakan merupakan adsorben yang lolos pada ayakan 

100 mesh sehingga tidak menutup kemungkinan masih adanya adsorben yang berukuran 

lebih kecil dari 100 mesh. Semakin kecil ukuran partikel maka luas permukannya lebih 

besar. 

Hasil analisis kandungan magnesium, mangan, seng dan nitrat pada air lindi TPA Muara 

Fajar diperoleh secara statistik dengan menggunakan uji t berpasangan. Berdasarkan 

hasil analisis pada P = 0,05 ampas tebu efektif mengurangi magnesium, mangan dan 

seng pada air lindi, sedangkan untuk nitrat ampas tebu tidak efektif. Dari perhitungan 

terlihat bahwa nilai thitung untuk magnesium sebesar 238,369 sedangkan ttabel sebesar 

12,706, dengan besarnya nilai thitung dibandingkan ttabel maka Ho ditolak sehingga ampas 

tebu efektif mengurangi magnesium dalam air lindi. Hasil perhitungan untuk mangan 

juga diperoleh nilai thitung yang lebih tinggi dari ttabel, begitu juga dengan logam seng 

sehingga ampas tebu efektif mengurangi mangan dan seng pada air lindi.  

Pada perhitungan untuk nitrat diperoleh nilai thitung sebesar 5,0 sedangkan nilai ttabel 

12,706 sehingga Ho diterima dan ampas tebu tidak efektif mengurangi nitrat dalam air 

lindi. Arang ampas tebu efektif mengurangi magnesium, mangan, seng dan nitrat pada 

air lindi tetapi tidak efektif mengurangi nitrat dalam air lindi, berdasarkan hasil 

perhitungan nilai thitung lebih besar dibandingkan dengan nilai ttabel sehingga Ho ditolak, 

tetapi pada perhitungan nitrat thitung sebesar 8,48 sedangkan nilai ttabel 12,706 sehingga 

Ho diterima dan arang ampas tebu tidak efektif mengurangi nitrat dalam air lindi.  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa : 

1. Kandungan masing-masing logam dalam air lindi TPA Muara Fajar pada kolam ke 

empat adalah magnesium 4,662 mg/L , mangan 3,189 mg/L, seng 3,159 mg/L dan 

nitrat 2,170 mg/L. 

2. Kapasitas adsorpsi yang paling besar oleh ampas tebu maupun arang ampas tebu  

adalah terhadap magnesium, mangan, seng dan nitrat secra berturut-turut adalah 
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0,159 mg/g dan 0,201 mg/g, 0,096 mg/g dan 0,128 mg/g, 0,082 mg/g dan 0,116 

mg/g, 0,003 mg/g dan 0,023 mg/g. Penyerapan ampas tebu lebih kecil dibandingkan 

arang ampas tebu karena pada ampas tebu yang dikarbonisasi pori-pori adsorben 

lebih terbuka. 

 

SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menyarankan: 

1. Pencemaran lingkungan oleh limbah merupakan hal yang harus diperhatikan 

sehingga perlu dilakukan pengawasan dan penanganan terhadap limbah. Air lindi 

merupakan limbah cair hasil dekomposisi sampah yang membutuhkan penanganan, 

salah satunya dengan menggunakan adsorben. Arang aktif yang diperdagangkan 

harganya mahal sehingga dicari adsorben alternatif yaitu. ampas tebu dan arang 

ampas tebu. 

2. Adsorpsi terhadap nitrat cukup kecil sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

dengan melakukan aktivasi adsorben yang efisien untuk mendapatkan adsorben 

yang lebih baik dan murah. 
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