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ABSTRACT 

Palm fruit fiber is one of the solid waste which is derived from the processing of palm 

oil industry. Palm fruit fiber is also a plentiful waste but has not been used optimally. 

The ability of the palm fruit fiber and palm fruit fiber charcoal  in removing Fe, Ca, 

Cl and organic compounds was investigated from leachate in TPA Muara Fajar 

Pekanbaru. Palm fruit fiber can be applied as adsorben because it contains 28.28% 

cellulose and 27.86% lignin. The concentration of iron was analyzed by AAS. 

calcium and organic compounds were analyzed with titrimetry method, and chloride 

was analyzed by argentometry method. The result showed that adsorption capacity of 

the palm fruit fiber for iron was 0.1035 mg/g, calcium 23.5427 mg/g, chloride    

0.3402 mg/g and organic compounds 0.8848 mg/g. The adsorption capacity of the 

palm fruit fiber charcoal for iron was 0.0429 mg/g, calcium 36.2011 mg/g, chloride 

0.5108 mg/g, and organic compounds 0.9500 mg/g. The efficiency percentage of the 

palm fruit fiber were found to be 29.36% to iron, 35.22% to calcium, 24.99% 

chloride and 56.00% to organic compounds. Whereas the efficiency percentage of the 

palm fruit fiber charcoal were 12.16% to iron, 54.15% to calcium, 37.52% to chloride 

and 60.13% to organic compounds. The result showed that the adsorption capacity 

and efficiency percentage of palm fruit fiber charcoal were greater than the palm fruit 

fiber. Based on statistical method (paired t test), it is found that palm fruit fiber and 

palm fruit fiber charcoal were effective to remove iron, calcium, and organic 

compounds but not for chloride. 

 

Keywords: adsorption capacity, efficiency percentage of adsorption, leachate, palm 

fruit fiber. 

ABSTRAK 

 

Sabut kelapa sawit merupakan salah satu bentuk limbah padat kelapa sawit yang 

dihasilkan dari pengolahan industri minyak sawit. Sabut kelapa sawit ini juga 

merupakan salah satu limbah yang cukup besar tapi belum dimanfaatkan secara 

optimal. Sabut kelapa sawit dapat dimanfaatkan sebagai adsorben karena 
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mengandung 28,28% selulosa dan 27,86% lignin yang dimilikinya. Pemanfaatan 

sabut kelapa sawit dan arang sabut kelapa sawit sebagai adsorben dapat digunakan 

untuk mengurangi besi, kalsium, klorida dan zat organik pada air lindi TPA Muara 

Fajar Pekanbaru. Penentuan kandungan besi menggunakan SSA, kalsium dan zat 

organik dengan cara titrimetri dan klorida dengan cara argentometri.Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa daya serap sabut kelapa sawit terhadap besi yaitu 0,1035 mg/g, 

kalsium 23,5427 mg/g, klorida 0,3402 mg/g dan zat organik 0,8848 mg/g. Daya serap 

arang sabut kelapa sawit terhadap besi yaitu 0,0429 mg/g, kalsium 36,2011 mg/g, 

klorida 0,5108 mg/g dan zat organik yaitu 0,9500 mg/g. Efisiensi penyerapan oleh 

sabut kelapa sawit yang diperoleh untuk besi yaitu 29,36%, kalsium 35,22%, klorida 

24,99% dan  zat organik 56,00%. Efisiensi penyerapan oleh arang sabut kelapa sawit 

untuk besi yaitu 12,16%,  kalsium 54,15%, klorida 37,52% dan zat organik 60,13%.  

Dari hasil analisis tersebut daya serap arang kelapa sawit lebih besar dibandingkan 

sabut kelapa sawit. Berdasarkan uji t berpasangan   (p = 0,05) sabut kelapa sawit dan 

arang sabut kelapa sawit efektif mengurangi besi, kalsium dan zat organik tetapi tidak 

efektif mengurangi klorida. 

 

Kata kunci: air lindi, kapasitas adsorpsi, persen efisiensi adsorpsi, sabut kelapa    

sawit. 

PENDAHULUAN 

 

Kelapa sawit (Elaeis guineensisJacq) merupakan salah satu komoditas 

perkebunan yang mempunyai peranan penting di Indonesia. Luas perkebunan kelapa 

sawit di Indonesia pada tahun 2011 diperkirakan 8.992.824 ha dan di Riau berkisar 

antara 1.912.009 ha (Deptan,2012). Dalam proses pengolahan tandan buah segar 

(TBS) menjadi minyak kelapa sawit akan menghasilkan sisa produksi berupa limbah 

padat dan cair (Sastrosaryono, 2003). 

Sabut kelapa sawit merupakan salah satu limbah padat terbesar yang 

dihasilkan dalam proses pengolahan minyak sawit. Sabut kelapa sawit mengandung 

selulosa 28,28%. lignin 27,86% dan hemiselulosa 34,78% dimana semuanya dapat 

digunakan sebagai bahan alternatif untuk membuat arang aktif. Selain itu sabut 

kelapa sawit juga mengandung silika (SiO2) sebesar 59,1% Silika ini dapat digunakan 

untuk menyerap gas organik, ion logam berat, dan gas polutan pada pengolahan 

limbah. Menurut Muthia (1998), sabut kelapa sawit yang telah diaktivasi mampu 

menyerap besi dan seng dari konsentrasi awal masing-masing yaitu sebesar         

4,919 mg/L dan seng 0,031 mg/L menjadi hilang (tidak terdeteksi). 

Tempat  pembuangan akhir (TPA) sampah Kota Pekanbaru berlokasi di 

Muara Fajar, Kecamatan Rumbai. TPA menerima semua buangan sampah baik 

sampah organik maupun sampah anorganik. Sampah-sampah organik akan 

mengalami dekomposisi secara biologis yang menghasilkan gas-gas dan cairan yang 

disebut dengan air lindi (leachate) (Widyamoko dan Moerdjoko, 2002). Air lindi 

sampah mengandung komponen organik terlarut, komponen anorganik dan logam 

berat (Maramis dkk, 2006). Adanya kandungan senyawa-senyawa tersebut 

menyebabkan air lindi berpotensi menimbulkan pencemaran air yang merusak 

keseimbangan lingkungan apabila air lindi dibuang kelingkungan tanpa pengolahan 
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terlebih dahulu. Berdasarkan penelitian (Susanto, 2012) kolam lindi keempat 

mengandung besi 2,0932 mg/L ini telah melebihi nilai ambang batas (NAB) PP No 

82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air 

yaitu 0,3 mg/L, dan mengandung klorida 355,4 mg/L yang masih memenuhi NAB PP 

No 82 Tahun 2001 yaitu 600 mg/L. Pada penelitian ini akan di análisis penggunaan 

sabut kelapa sawit tanpa aktivasi untuk menyerap ion-ion besi, kalsium, klorida dan 

zat organik pada air lindi TPA Muara Fajar. 

 

 

METODE PENELITIAN 

a. Pengumpulan Sabut dan Pembuatan Arang Sabut Kelapa Sawit 
Sabut kelapa sawit dikumpulkan dari limbah pabrik PTPN V kebun Terantam. 

Sabut kelapa sawit diperoleh dengan cara memisahkan kotoran berupa cangkang, 

serabut pelepah sawit dan kotoran lain secara manual. Selanjutnya sabut kelapa sawit 

dicuci dan dikeringkan dengan air ledeng untuk menghilangkan kotoran dan debu 

yang tersisa. Setelah bersih sabut kelapa sawit dikeringkan dibawah sinar matahari 

hingga kering. Sabut kelapa sawit kemudian dibagi menjadi dua bagian yaitu bagian 

pertama dihaluskan sebagai adsorben sabut kelapa sawit dan bagian kedua 

dikarbonisasi dalam tanur hingga menjadi arang sebagai adsorben arang sabut kelapa 

sawit. Kedua adsorben ini kemudian di ayak hingga lolos ayakan 100 mesh. 

Adsorben yang lolos pada ayakan 100 mesh kemudian dicuci dengan akuades, lalu di 

panaskan dalam oven pada suhu 105
0
C. kemudian disimpan dalam desikator dan 

ditimbang hingga berat konstan (Ash et al, 2006). 

 

b. Karakterisasi Sabut dan Arang Sabut Kelapa Sawit 

1. Penentuan Kadar Abu  

Cawan porselin kosong dikonstankan dengan pemanasan pada suhu        

100
0
C - 105

o
C selama 2 jam kemudian didinginkan dalam desikator. Setelah dingin 

ditimbang hingga berat konstan. Cawan yang telah diketahui beratnya diisi dengan 

0,1 gram sampel dan ditutup. Kemudian dibakar dalam furnace dengan suhu 700
o
C 

selama 6 jam. Setelah sampel menjadi abu, dinginkan dalam desikator, lalu ditimbang 

hingga berat konstan. 

 

 

2. Penentuan Luas Permukaan Sabut Kelapa Sawit dan Arang Kelapa Sawit 
Sampel sebanyak 0,1 gram dimasukkan ke dalam erlenmeyer. Kemudian 

ditambahkan 25 mL larutan metilen biru 3 mg/L kedalam setiap sampel. Campuran 

tersebut diaduk dengan pengaduk magnetik selama 15 menit lalu didiamkan selama 

30 menit kemudian disaring. Filtrat diukur absorbansinya pada panjang gelombang 

640 nm. 

3. Adsorpsi Iodium Oleh Sabut dan Arang Sabut Kelapa Sawit 

Sampel arang sabut kelapa sawit sebanyak 0,5 gram diambil selanjutnya 

ditambahkan 25 mL larutan iodium 0,1 N dan diaduk selama 15 menit dan didiamkan 
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selama15 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. Titrasi kembali dengan teratur sampai warna biru hilang.  

 

   Iodium yang teradsorpsi (mg/g) =      (V1N1- V2N2) x 126,9 x 5 

 

                                                                           W 

 Keterangan : 

V1 =  Larutan iodium yang dianalisa (mL) 

V2 =  Larutan natrium tiosulfat yang diperlukan (mL) 

N1 =  Normalitas iodium 

N2 =  Normalitas larutan natrium tiosulfat 

W =  Berat sampel (gram) 

 

c. Pengambilan Sampel Air Lindi 
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 ke 4 yang diambil sebagai sampel, dengan ketinggian 

kolam 1,25 m, lebar 5 m, panjang 7 m serta kedalaman air lindi 0,5 m. Pada kolam air 

lindi 8 titik pengambilan sampel kemudian sampel dari titik-titik tersebut 

dikompositkan menjadi satu sampel, Kemudian dilakukan analisis in-situ dengan 

mengukur suhu air lindi, suhu udara, pH, TSS dan TDS. 

 

d. Analisis Konsentrasi besi, kalsium, klorida dan zat organik pada air lindi 

TPA Muara Fajar Pekanbaru 

Sampel air lindi dari TPA Muara Fajar disaring dengan menggunakan kertas 

Wathman 42.Setelah warna air lindi lebih jernih dilakukan analisis besi dengan SSA, 

kalsium dan zat organik dengan titrasi titrimetri dan klorida dengan argentometri.Dari 

analisis tersebut diperoleh konsentrasi besi, kalsium, klorida dan zat organik pada air 

lindi TPA Muara Fajar. 

 

e. Adsorpsi Sabut Kelapa Sawit dan Arang Sabut Kelapa Sawit Terhadap Besi, 

Kalsium, Klorida dan Zat Organik Pada Air Lindi  

Adsorben sabut kelapa sawit dan arang sabut kelapa sawit diambil sebanyak  

2 gram kemudian masing-masing dimasukkan ke dalam beker gelas 250 mL. 

Tambahkan sebanyak 100 mL sampel air lindi yang telah diawetkan kedalam masing-

masing beker gelas kemudian diaduk.Campuran kemudian didiamkan selama            

± 12 jam.Campuran disaring dan filtratnya diambil untuk analisis.Daya serap besi, 

kalsium, klorida dan zat organik oleh sabut kelapa sawit dan arang sabut kelapa sawit 

dihitung dari perbedaan konsentrasi awal dan konsentrasi setelah penyerapan oleh 

sabut dan arang sabut kelapa sawit. 

Daya serap tersebut dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut (Lelifajri, 2010): 

                  Q = V
W

CeCo )( −
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Keterangan : 

              Q    =   Kadar logam yang teradsorpsi (mg/g) 

              Co   =    Konsentrasi awal logam (mg/L) 

              Ce    =  Konsentrasi akhir logam (mg/L) 

              V   =    Volume larutan (L) 

              W     =  Berat adsorben yang digunakan (g) 

 

f. Analisis Data 

Data kandungan Fe, Ca, Cldan zat organik yang diperoleh dari hasil analisis 

contoh uji sesudah dan sebelum penambahan adsorben sabut kelapa sawit dibuat 

dalam bentuk tabel dan grafik. Untuk uji hipotesis dilakukan dengan uji statistik 

menggunakan uji t berpasangan karena pada sampel yang sama dilakukan dua 

perlakuan yang berbeda.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil analisis yang dilakukan untuk parameter in-situ pada Tabel 1 yaitu 

diperoleh pH yang cenderung asam yaitu pH 6, hal ini disebabkan adanya aktivitas 

mikroorganisme acetobacter dalam proses dekomposisi sampah yang menghasilkan 

asam laktat dan melepas H
+
 yang menyebabkan penurunan pH, namun adanya 

perombakan protein dari sampah-sampah akan menyebabkan terjadinya proses 

amonifikasi yang menghasilkan amoniak sehingga pH menjadi naik pada fase-fase 

awal yang menyebabkan pH mendekati netral. Nilai TSS yang diperoleh adalah     

324 mg/L dan TDS yang diperoleh yaitu 655 mg/L.Nilai TSS tersebut rendah bila 

dibandingkan dengan baku mutu PP No.82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas 

air dan pengendalian pencemaran air kelas III dan IV (400 mg/L) dan memenuhi baku 

mutu kelas I dan II (50 mg/L) hal ini disebabkan kepekatan partikel yang tersuspensi 

menjadi rendah akibat adanya air hujan yang masuk pada kolam lindi karena 

pengamatan dilakukan pada musim hujan. Sedangkan nilai TDS menunjukkan 

banyaknya padatan yang terlarut dalam air lindi, hal ini masih memenuhi baku mutu  

PP No.82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran 

air (1000 mg/L). Adapun suhu air lindi yang diperoleh pada saat pengambilan sampel 

sebesar 29
o
C dan suhu udara disekitar kolam pengambilan air lindi yaitu 30

o
C. 

 

Tabel 1: Hasil Analisis Parameter in-situ Air Lindi TPA Muara Fajar. 

Parameter Hasil Analisis

 

pH                               6 

Suhu udara                             30
0
C 

Suhu air lindi                             29
0
C 

Total Suspended Solid (TSS)

 
324 mg/L

 

Total Dissolve Solid (TDS)

 
655 mg/L

 

 

 Pada penelitian ini, penyerapan dilakukan dengan menggunakan sabut kelapa 

sawit tanpa perlakuan dan sabut kelapa sawit yang dijadikan arang dengan proses 
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karbonisasi. Karakterisasi adsorben juga dilakukan untuk mengetahui kemampuan 

adsorben tersebut dalam menyerap zat anorganik seperti besi, kalsium, klorida dan 

kemampuan adsorben dalam menyerap zat organik yang terdapat pada air lindi TPA 

Muara Fajar. Hasil karakterisasi yang dilakukan disajikan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2.: Hasil Karakterisasi Arang Sabut Kelapa Sawit. 

 

Parameter 

Arang Sabut 

Kelapa Sawit 

Arang Aktif 

(SNI 06-3730-1995) 

Kadar abu (%)       19,91 Maks 10 

Daya serap terhadap metilen biru (mg/g)   0,6935             Min 60 

Daya serap terhadap iodium  (mg/g)     278,9262             Min 720 

Luas permukaan (m
2
/g)   2,5723             400-1400 

 

Dari hasil karakterisasi diperoleh kadar abu sebesar 19,91%. Kadar abu yang 

dihasilkan pada penelitian ini tidak memenuhi standar kualitas arang aktif menurut 

SNI No. 06-3730-1995 karena melebihi batas maksimal 10%. Adanya kadar abu yang 

tinggi disebabkan karena terjadinya oksidasi lebih lanjut terutama dari partikel yang 

lebih halus (Muthia, 1998). Daya serap terhadap metilen biru yaitu 0,6935 mg/g dan 

daya serap terhadap iodium yaitu 278,9262 mg/g. Daya serap ini jauh di bawah 

standar arang aktif karena pada permukaan arang masih terdapat senyawa 

hidrokarbon yang tidak keluar pada saat karbonisasi sehingga molekul larutan yang 

terserap berkurang (Muthia, 1998).  

Luas permukaan arang sabut kelapa sawit yaitu 2,5723 m
2
/g. Penetapan luas 

permukaan arang sabut kelapa sawit bertujuan untuk mengetahui banyaknya pori 

dalam setiap meter persegi arang aktif. Luas permukaan ini masih jauh dibawah 

standar, hal ini berkaitan dengan kandungan kadar abu yang cukup tinggi yang 

menyebabkan pori-pori permukaan arang yang terbentuk tertutup atau sebagian terisi 

oleh mineral-mineral seperti kalium, natrium, kalsium ataupun magnesium. Selain itu 

juga disebabkan karena terjadinya erosi pada dinding pori oleh celah diantara pori 

yang terbentuk selama proses karbonisasi (Heng dkk, 1985).  

Hasil karakterisasi terhadap arang sabut kelapa sawit tersebut masih jauh 

dibawah standar arang aktif, hal ini disebabkan karena arang sabut kelapa sawit yang 

digunakan pada penelitian ini tidak ditambahkan bahan pengaktif.Bahan pengaktif ini 

ditambahkan dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas penyerapan dari arang itu 

sendiri. Bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan pengaktif adalah HNO3, 

H3PO4, Ca(OH)2, CaCl2, NaOH, Ca3(PO4)2, Na2SO4, SO2, ZnCl2, Na2CO3 dan uap air 

pada suhu tinggi (Ketaren, 1986). Unsur-unsur mineral dari persenyawaan kimia yang 

ditambahkan akan meresap kedalam arang dan membuka permukaan yang mula-mula 

tertutup oleh komponen kimia sehingga luas permukaan yang aktif bertambah besar 

(Ketaren, 1986).   

 



 

 

 

Tabel 3: Konsentrasi besi, kalsium, klorida dan zat

            sebelum 

 

Sampel Besi

Air lindi I 7,0840

Air lindi II 4,8774

Air lindi III 

Baku mutu I 

Baku mutu II 

6,2626

 0,3

 
Keterangan : 

Air Lindi I : Konsentrasi terukur pada air lindi tanpa perlakuan

Air Lindi II : Air lindi setelah perlakuan dengan sabut kelapa sawit

Air Lindi III : Air lindi setelah perlakuan dengan arang sabut kelapa sawit

Baku mutu I : PP No 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendaliaan 

pencemaran air kelas I

Baku mutu II : Peraturan Menteri Kesehatan RI No 416/MENKES/PER/1990 tentang persyaratan 

kualitas air bersih

 

Adapun hasil analisis 

sebesar 27,2239 mg/L, konsentrasi ini tidak melebihi nilai ambang batas sesuai 

PP No.82 Tahun 2001 yaitu 600 mg/L.

 

Gambar 1. Konsentrasi klorida pada air lindi, air lindi setelah perlakuan sabut

                         dan arang 

 

Untuk parameter kalsium diperoleh konsentrasi sebesar 1.337,0376 mg/L dan 

melebihi nilai ambang batas sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI 

NO. 416/MENKES/PER/1990 yaitu 500 mg/L, tingginya kadar kalsium yang 
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Konsentrasi besi, kalsium, klorida dan zat organik pada air lindi

sebelum dan sesudah perlakuan. 

 Konsentrasi 

(mg/L) 

 

Besi Kalsium Klorida Zat organik

7,0840 1337,0376 27,2239 31,6000

4,8774   866,1838 20,4192 13,9040

6,2626 

0,3 

- 

  613,0160 

- 

     500 

17,0092 

   600 

- 

12,6000

          10

Konsentrasi terukur pada air lindi tanpa perlakuan 

Air lindi setelah perlakuan dengan sabut kelapa sawit 

Air lindi setelah perlakuan dengan arang sabut kelapa sawit 

PP No 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendaliaan 

pencemaran air kelas I 

Peraturan Menteri Kesehatan RI No 416/MENKES/PER/1990 tentang persyaratan 

kualitas air bersih 

Adapun hasil analisis ex-situ, diperoleh konsentrasi untuk parameter klorida 

mg/L, konsentrasi ini tidak melebihi nilai ambang batas sesuai 

No.82 Tahun 2001 yaitu 600 mg/L. 

Konsentrasi klorida pada air lindi, air lindi setelah perlakuan sabut

arang sabut kelapa sawit 

ntuk parameter kalsium diperoleh konsentrasi sebesar 1.337,0376 mg/L dan 

melebihi nilai ambang batas sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI 

NO. 416/MENKES/PER/1990 yaitu 500 mg/L, tingginya kadar kalsium yang 

Air lindi I Air lindi II Air lindi III

27.2239 
 

 

organik pada air lindi 

 

Zat organik 

31,6000 

13,9040 

12,6000 

- 

10 

PP No 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendaliaan 

Peraturan Menteri Kesehatan RI No 416/MENKES/PER/1990 tentang persyaratan 

, diperoleh konsentrasi untuk parameter klorida 

mg/L, konsentrasi ini tidak melebihi nilai ambang batas sesuai       

 

Konsentrasi klorida pada air lindi, air lindi setelah perlakuan sabut 

ntuk parameter kalsium diperoleh konsentrasi sebesar 1.337,0376 mg/L dan 

melebihi nilai ambang batas sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI                       

NO. 416/MENKES/PER/1990 yaitu 500 mg/L, tingginya kadar kalsium yang 

Air lindi III



 

 

 

diperoleh berasal dari pengikisan batuan kapur disekitar air lindi, sampah

organik seperti tulang-tulang hewan, sayur

membusuk. Apabila kalsium terakumulasi dalam tubuh dapat menyebabkan penyakit 

hiperkalsemia. Selain itu, konsentr

kualitas air menjadi tidak bersih dan sehat, karena akan menyebabkan tingginya nilai 

kesadahan pada air, kesadahan ini akan menyebabkan karat pada ketel, peralatan 

rumah tangga dan menyebabkan sabun tidak berbusa 

 

Gambar 2. Konsentrasi kalsium

                       dan arang 

Untuk parameter besi, konsentrasi yang dianalisis dalam air lindi yaitu 

7,0500 mg/L melebihi nilai ambang batas PP No.82 Tahun 2001 tentang pengelolaan 

kualitas air dan pengendalian pencemaran air (0,3 mg/L). Tingginya konsentrasi besi 

disebabkan oleh zat pengotor dalam timbunan yang berasal dari limbah rumah tangga 

yang berbahaya atau dari dekomposisi yang normal terjadi pada sampah 

(Tchobanoglous, 1993). Selain itu, tingginya konsentrasi besi juga disebabkan 

sumber sampah berupa logam

dengan air hujan dan masuk kedalam kola

terakumulasi dalam tubuh dapat menyebabkan penyakit hipernemia. 
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dari pengikisan batuan kapur disekitar air lindi, sampah

tulang hewan, sayur-sayuran dan buah-buahan yang telah 

membusuk. Apabila kalsium terakumulasi dalam tubuh dapat menyebabkan penyakit 

hiperkalsemia. Selain itu, konsentrasi kalsium yang tinggi akan mengakibatkan 

kualitas air menjadi tidak bersih dan sehat, karena akan menyebabkan tingginya nilai 

kesadahan pada air, kesadahan ini akan menyebabkan karat pada ketel, peralatan 

rumah tangga dan menyebabkan sabun tidak berbusa (Suherman, 2008).

Konsentrasi kalsium pada air lindi, air lindi setelah perlakuan sabut 

dan arang sabut kelapa sawit 

 

Untuk parameter besi, konsentrasi yang dianalisis dalam air lindi yaitu 

7,0500 mg/L melebihi nilai ambang batas PP No.82 Tahun 2001 tentang pengelolaan 

kualitas air dan pengendalian pencemaran air (0,3 mg/L). Tingginya konsentrasi besi 

disebabkan oleh zat pengotor dalam timbunan yang berasal dari limbah rumah tangga 

haya atau dari dekomposisi yang normal terjadi pada sampah 

(Tchobanoglous, 1993). Selain itu, tingginya konsentrasi besi juga disebabkan 

sumber sampah berupa logam-logam yang teroksidasi dan mengalami korosi terlarut 

dengan air hujan dan masuk kedalam kolam penampungan lindi, apabila besi 

terakumulasi dalam tubuh dapat menyebabkan penyakit hipernemia.  

Air lindi I Air lindi II Air lindi III

1337.0376 

613,0160

dari pengikisan batuan kapur disekitar air lindi, sampah-sampah 

buahan yang telah 

membusuk. Apabila kalsium terakumulasi dalam tubuh dapat menyebabkan penyakit 

asi kalsium yang tinggi akan mengakibatkan 

kualitas air menjadi tidak bersih dan sehat, karena akan menyebabkan tingginya nilai 

kesadahan pada air, kesadahan ini akan menyebabkan karat pada ketel, peralatan 

(Suherman, 2008). 

 

elah perlakuan sabut  

Untuk parameter besi, konsentrasi yang dianalisis dalam air lindi yaitu  

7,0500 mg/L melebihi nilai ambang batas PP No.82 Tahun 2001 tentang pengelolaan 

kualitas air dan pengendalian pencemaran air (0,3 mg/L). Tingginya konsentrasi besi 

disebabkan oleh zat pengotor dalam timbunan yang berasal dari limbah rumah tangga 

haya atau dari dekomposisi yang normal terjadi pada sampah 

(Tchobanoglous, 1993). Selain itu, tingginya konsentrasi besi juga disebabkan 

logam yang teroksidasi dan mengalami korosi terlarut 

m penampungan lindi, apabila besi 

Air lindi III

613,0160 



 

 

 

Gambar 3. Konsentrasi besi

                           dan arang 

 

Untuk parameter zat organik pada air lindi (31 mg/L) melebihi nilai ambang 

batas persyaratan kualitas air bersih (10 mg/L) berdasarkan Peraturan Menteri 

Kesehatan RI No.416 / MENKES / PER / IX / 1990 tentang kualitas air bersih. Zat 

organik merupakan makan

pertumbuhan mikroorganisme tersebut, sehingga membahayakan masyarakat yang 

menggunakannya. Zat organik dapat pula mengganggu proses pengolahan air, 

disamping menyebabkan air menjadi berwarna, memberikan rasa, dan

sedap. Tinggginya konsentrasi zat organik dalam air lindi dikarenakan air tanah 

banyak mengandung senyawa organik baik yang berasal dari proses alami maupun 

dari pembuangan limbah masyarakat pada permukaan.

 
       Gambar 4. Konsentrasi 

                         dan arang sabut kelapa sawit

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Air lindi I

K
o
n
se
n
tr
a
si
 b
es
i 
(m
g
/L
) 

0

5

10

15

20

25

30

35

Air lindi I

K
o
n
se
n
tr
a
si
 z
a
t 
o
rg
a
n
ik
 (
m
g
/L
) 

9 

Konsentrasi besi pada air lindi, air lindi setelah perlakuan sabut 

dan arang sabut kelapa sawit 

Untuk parameter zat organik pada air lindi (31 mg/L) melebihi nilai ambang 

batas persyaratan kualitas air bersih (10 mg/L) berdasarkan Peraturan Menteri 

Kesehatan RI No.416 / MENKES / PER / IX / 1990 tentang kualitas air bersih. Zat 

organik merupakan makanan mikroorganisme yang menyebabkan pesatnya 

pertumbuhan mikroorganisme tersebut, sehingga membahayakan masyarakat yang 

menggunakannya. Zat organik dapat pula mengganggu proses pengolahan air, 

disamping menyebabkan air menjadi berwarna, memberikan rasa, dan bau yang tidak 

sedap. Tinggginya konsentrasi zat organik dalam air lindi dikarenakan air tanah 

banyak mengandung senyawa organik baik yang berasal dari proses alami maupun 

dari pembuangan limbah masyarakat pada permukaan. 

 
Konsentrasi zat organik pada air lindi, air lindi setelah perlakuan sabut

dan arang sabut kelapa sawit 

 

Air lindi I Air lindi II Air lindi III

Air lindi I Air lindi II Air lindi III

 

elah perlakuan sabut  

Untuk parameter zat organik pada air lindi (31 mg/L) melebihi nilai ambang 

batas persyaratan kualitas air bersih (10 mg/L) berdasarkan Peraturan Menteri 

Kesehatan RI No.416 / MENKES / PER / IX / 1990 tentang kualitas air bersih. Zat 

an mikroorganisme yang menyebabkan pesatnya 

pertumbuhan mikroorganisme tersebut, sehingga membahayakan masyarakat yang 

menggunakannya. Zat organik dapat pula mengganggu proses pengolahan air, 

bau yang tidak 

sedap. Tinggginya konsentrasi zat organik dalam air lindi dikarenakan air tanah 

banyak mengandung senyawa organik baik yang berasal dari proses alami maupun 

zat organik pada air lindi, air lindi setelah perlakuan sabut 

Air lindi III

Air lindi III
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Arang-Analitik

       Tabel 4: Daya serap besi, kalsium, klorida dan zat organik oleh sabut                                 

dan arang sabut kelapa sawit pada air lindi TPA Muara Fajar 

  Daya Serap 

(mg/g) 

  

Sampel Besi Kalsium Klorida Zat organik 

Sabut 0,1035 23,5427 0,3402 0,8848 

Arang sabut 0,0429 36,2447 0,5108 0,9500 

 

Berdasarkan penelitian, data daya serap (Tabel 2) besi yaitu 0,1035 mg/g oleh 

sabut kelapa sawit dan 0,0429 mg/g oleh arang sabut kelapa sawit, daya serap 

kalsium 23,5427 mg/g oleh sabut kelapa sawit dan 36,2447 mg/g oleh arang sabut 

kelapa sawit, daya serap klorida 0,3402 mg/g oleh sabut kelapa sawit dan          

0,5108 mg/g oleh arang sabut kelapa sawit, daya serap zat organik 0,8848 mg/g oleh 

sabut kelapa sawit dan 0,9500 mg/g oleh arang sabut kelapa sawit. 

Hasil analisis menunjukkan daya serap sabut kelapa sawit maupun arang sabut 

kelapa sawit  tertinggi yaitu pada kalsium dan terendah pada besi. Tingginya daya 

serap terhadap kalsium disebabkan tingginya kadar kalsium yang terdapat dalam 

sabut kelapa sawit yaitu 4,90% dan banyaknya kandungan kalsium yang terdapat di 

dalam air lindi tersebut. Rendahnya daya serap terhadap besi disebabkan oleh masih 

adanya pengotor-pengotor yang terdapat pada adsorben, begitu juga dengan klorida 

dan zat organik. Hal ini dapat dilihat pada spektrum IR dari arang sabut kelapa sawit 

(lampiran 11) yang masih mengandung gugus O-H pada bilangan gelombang        

3336 cm
-1
, C-H aromatik pada bilangan gelombang 3075 dan 3045 cm

-1
, C-H alifatik 

pada bilangan gelombang   2908 cm
-1
, 2863 cm

-1
, 2836 cm

-1
 dan C=C aromatik pada 

bilangan gelombang 1586 cm
-1
(Supratman, 2010). Menurut anjelia (2010), 

Banyaknya gugus fungsi yang terdapat pada adsorben sangat berpengaruh terhadap 

daya serapnya karena pori-pori arang tertutup oleh gugus fungsi tersebut sehingga 

mengurangi kemampuan adsorben dalam penyerapan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Spektrum IR Arang Sabut Kelapa Sawit 
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Dari data analisis (Tabel 2) daya serap sabut kelapa sawit masih jauh dibawah 

daya serap arang sabut kelapa sawit.Hal ini disebabkan karena arang yang sudah 

dikarbonisasi permukaannya lebih luas dibandingkan dengan sabut kelapa 

sawit.Adanya pembakaran akan menyebabkan permukaan arang lebih terbuka karena 

pengotornya berkurang dan permukaannya semakin luas. Semakin luas permukaan 

suatu adsorben maka daya serapnya juga semakin tinggi. Selain itu, daya serap juga 

dipengaruhi oleh kadar abu dari suatu adorben. Kadar abu yang terlalu tinggi ini tidak 

bagus untuk adsorben, karena menurut (Wijayanti, 2009) kadar abu yang terlalu 

tinggi dapat mengurangi kemampuan adsorben dalam mengadsorpsi larutan. Adanya 

kadar abu yang tinggi ini  disebabkan terjadinya proses oksidasi lebih lanjut terutama 

dari partikel yang lebih halus. 

 

Tabel 5: Efisiensi penyerapan besi, kalsium, klorida dan zat organik oleh sabut 

      dan arang sabut kelapa sawit. 

  Efisiensi   

Sampel Besi Kalsium Klorida Zat organik 

Air lindi I 29,36% 35,22% 24,99% 56,00% 

Air lindi II 12,16% 54,15% 37,52% 60,13% 

 
Keterangan : 

Air Lindi I  : Air lindi setelah perlakuan dengan sabut kelapa sawit 

Air Lindi II : Air lindi setelah perlakuan dengan arang sabut kelapa sawit 

 

Efisiensi penyerapan oleh sabut kelapa sawit yang diperoleh untuk besi yaitu 

29,36%, kalsium 35,22%, klorida 24,99% dan  zat organik 56,00%. Efisiensi 

penyerapan oleh arang sabut kelapa sawit untuk besi yaitu 12,16%, kalsium 54,15%, 

klorida 37,52% dan zat organik 60,13%. Efisiensi penyerapan dihitung dengan 

membandingkan konsentrasi awal air lindi dengan konsentrasi setelah penyerapan 

menggunakan sabut dan arang sabut kelapa sawit.Berdasarkan persen efisiensi 

penyerapan, maka arang sabut kelapa sawit dan arang sabut kelapa sawit cukup 

efisien bila digunakan untuk penyerapan zat organik.Penyerapan kalsium efisien 

dengan menggunakan arang sabut kelapa sawit sedangkan untuk besi dan klorida 

penggunaan sabut kelapa sawit maupun arang sabut kelapa sawit kurang efisien 

karena penyerapan tidak mencapai 50% penyerapan. 

Untuk uji hipotesis dilakukan dengan uji t berpasangan pada (P = 0,05) karena 

dalam hal ini dilakukan dua perlakuan yang berbeda terhadap air lindi.                    

Uji t berpasangan yang pertama yaitu antara air lindi dan air lindi setelah perlakuan 

dengan sabut kelapa sawit  dan yang kedua yaitu antara air lindi dan air lindi setelah 

perlakuan dengan arang sabut kelapa sawit.Dari hasil uji hipotesis tersebut dapat 

diambil kesimpulan bahwa sabut dan arang sabut kelapa sawit memiliki perbedaan 
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keefektifan untuk penyerapan besi, kalsium dan zat oraganik pada air lindi TPA 

Muara Fajar.Sedangkan untuk penyerapan klorida, sabut kelapa sawit dan arang sabut 

kelapa sawit tidak memiliki perbedaan keefektifan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Konsentrasi yang diperoleh dari analisis masing-masing logam dalam air lindi 

TPA Muara Fajar pada kolam keempat adalah besi 7,0500 mg/L, kalsium   

1.337,0376 mg/L, klorida 27,2239 mg/L dan zat organik 31,6000 mg/L. Daya serap 

sabut kelapa sawit terhadap besi yaitu 0,1035 mg/g, kalsium 23,5427 mg/g, klorida 

0,3402 mg/g dan zat organik 0,8848 mg/g. Daya serap arang sabut kelapa sawit 

terhadap besi yaitu 0,0429 mg/g, kalsium 36,2447 mg/g, klorida 0,5108 mg/g dan zat 

organik 0,9500 mg/g. Efisiensi penyerapan oleh sabut kelapa sawit yang diperoleh 

untuk besi yaitu 29,36%, kalsium 35,22%, klorida 24,99% dan  zat organik 56,00%. 

Efisiensi penyerapan oleh arang sabut kelapa sawit untuk besi yaitu 12,16%,kalsium 

54,15%, klorida 37,52% dan zat organik 60,13%. Melalui uji hipotesis dengan         

uji t berpasangan diketahui bahwa sabut kelapa sawit dan arang sabut kelapa sawit 

memiliki perbedaan keefektifan untuk penyerapan besi, kalsium dan zat organik pada 

air lindi TPA Muara Fajar, sedangkan untuk penyerapan klorida, sabut kelapa sawit 

dan arang sabut kelapa sawit tidak memiliki perbedaan keefektifan. 

Air lindi TPA Muara Fajar harus dilakukan penanganan terlebih dahulu sebelum 

dibuang kelingkungan, karena tingginya konsentrasi besi, kalsium, klorida dan zat 

organik dapat mencemari lingkungan di sekitarnya.Perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut terhadap sabut dan arang sabut kelapa sawit dengan penambahan bahan 

pengaktif pada adsorben seperti HNO3, H3PO4, Ca(OH)2, CaCl2, NaOH, Ca3(PO4)2, 

Na2SO4, SO2, ZnCl2, Na2CO3 dan uap air pada suhu tinggi untuk mendapatkan 

adsorben yang lebih baik. 
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