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Abstrak 
 
 

 Tanah gambut merupakan salah satu jenis padatan yang dapat digunakan sebagai adsorben 
dalam proses adsorpsi pada penanggulangan limbah, khususnya limbah fenol. Penelitian ini bertujuan 
untuk menentukan jumlah fenol yang terserap pada  tanah gambut dengan variasi suhu  30oC, 50oC   
dan kecepatan pengadukan dengan variasi 200 rpm, 300 rpm dan 500 rpm. Penelitian ini dilakukan 
dengan menggunakan proses adsorpsi secara batch. Fenol dengan konsentrasi tertentu dan tanah 
gambut yang sudah diaktifkan dimasukkan ke dalam beker gelas, pada waktu tertentu sample diambil 
untuk dianalisa dengan menggunakan Spektrophotometer. Hasil penelitian diperoleh penyerapan fenol 
yang paling maksimum pada suhu 30oC dengan persentase penyerapan 33,1 %, dan  kecepatan 
pengadukan pada 500 rpm dengan persentase penyerapan 35,8%.     
 
 
Kata Kunci : Adsorpsi, Fenol, Tanah gambut  

 

1. Pendahuluan 

Salah satu senyawa organik yang menjadi pencemar di perairan adalah fenol. Limbah senyawa 
ini berasal dari beberapa sumber antara lain: karbonasi batu bara, tekstil, farmasi, industri gas, pabrik 
penghasil minyak, pabrik kimia dan peptisida, pabrik kertas, pabrik penghasil tinta, limbah rumah 
tangga dan senyawa humat yang berasal dari tanah gambut. Fenol (C6H5OH) merupakan senyawa 
berbentuk kristal jernih dan memiliki bau yang khas, sangat beracun jika terserap oleh kulit karena 
mampu membuat tangan terbakar dan menyebabkan kematian, meskipun kulit yang terkena tidak luas. 
Batas konsentrasi yang masih bisa diterima manusia adalah 20 mg/m3 dengan waktu kontak sepuluh 
jam per hari. Fenol juga dapat mencemari rasa ikan jika kadarnya di air mencapai 0,1 – 1,0 ppm [Kirk 
dan Othmer, 1982]. 

Ahmeed dan Hameed (1997) melaporkan bahwa fenol terakumulasi secara tetap pada 
lingkungan. Pembuangan limbah bahan ini secara terus menerus memungkinkan adanya akumulasi 
limbah, sehingga kadarnya potensial melampaui nilai ambang batas dan dapat membahayakan mahluk 
hidup. Dari data Bapedalda Propinsi Riau (2005) diperoleh kadar fenol di sungai Siak 0.0003 mg/L. 
Kemungkinan angka ini akan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, akumulasi limbah fenol 
dan pertambahan jumlah industri di sekitar aliran sungai siak. Fenol yang dibuang ke sungai dapat 
diuraikan oleh mikroorganisme. Namun penguraian tersebut membutuhkan oksigen terlarut yang lebih 
besar daripada jumlah oksigen yang dihasilkan dari proses fotosintesis [Arisandi, 2002]. Hal ini 
menyebabkan keracunan bagi ikan dan biota yang mengkonsumsinya dan mengurangi jumlah oksigen 
di air [Romimohtarto, 1985]. 

Nilai ambang batas fenol untuk baku mutu air minum sebesar 0.001 ppm, mutu buangan 
industri sebesar 0,3 ppm. Senyawa ini di alam  mengalami transformasi kimia, biokimia dan fisika, 
tetapi proses alami tidak cukup untuk menuntaskan permasalahan yang timbul  
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. Menurut O’Keeffe et al (1987), fenol bersifat mematikan pada tanaman jika mengandung 
berat 1 sampai 3 gram (berat kering) atau sekitar 200 mg/l. Tanaman yang berkontak dengan 
konsentrasi ini atau lebih besar tidak akan bertahan lebih dari empat hari setelah kontak. Namun, 
tanaman dapat mengurangi jumlah fenol dalam larutan dan fenol yang diambil tidak akan kembali 
kelarutan setelah tanaman mati.  

Akumulasi limbah fenol yang sangat berbahaya bagi kehidupan perlu penanganan limbah yang 
tepat. Proses yang dapat digunakan untuk menangani masalah tersebut adalah proses adsorpsi dengan 
tanah gambut sebagai adsorben. selain gambut berbagai penelitian telah dilakukan untuk menyerap 
fenol dengan penyerap yang berbeda-beda. Diantaranya dengan carbonized beet pulp [Cicek, 
A,Dursun,A.Y dan Dursun, G, 2005], karbon aktif, abu ringan, bentonite [Viraraghavan, T dan 
Alvaro,F.M,,1998] dan secara biologi dengan menggunakan eceng gondok [Wanda dan Yusmanelly, 
2007] sebagai tanaman penyerap fenol di perairan. Penggunaan gambut sebagai adsorben pernah 
diteliti oleh Viraraghavan dan Alvaro, penelitian dengan varian adsorben ini menunjukkan bahwa 
gambut mampu menyerap fenol lebih baik dibanding dengan abu ringan dan bentonite. 

Di Wilayah Asia Tenggara, luas areal gambut mencapai lebih dari 25 juta ha atau  69 % dari 
lahan gambut tropis di Dunia [Asean and Global Environment Centre-GEC].Secara Nasional, luas 
lahan gambut lebih dari 20 juta ha, sebesar 6,2 juta ha terdapat di Sumatera, sementara 4,044 juta ha 
diantaranya terdapat di Provinsi Riau (sekitar 45 % dari luas total Provinsi Riau). Di Asia Tenggara 
terdapat 70% dari total gambut tropik dunia, terutama di Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia gambut 
tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya. Tidak seluruh lahan ini bisa 
dikembangkan, tetapi diperkirakan seluas 5,6 juta hektar masih bisa untuk dimanfaatkan [Subagyo dkk, 
1996]. 

Gambut adalah material organik alam yang dapat digunakan sebagai adsorben, dengan  
karakteristik memiliki kapasitas tukar ion yang cukup tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
gambut memiliki kemampuan menyerap empat kali lebih baik dibanding dengan zirconium maupun 
titanium [ Parkash dan Brown, 1976 ] 

Penggunaan gambut sebagai adsorben pada proses adsorpsi dapat dilakukan, karena disamping 
alatnya sederhana juga mudah dilakukan. Melihat kondisi diatas maka penelitian perlu dilakukan yaitu 
adsorpsi dengan menggunakan tanah gambut sehingga dapat mengetahui kecepatan penyerapan tanah 
gambut sebagai adsorben terhadap bahan pencemar fenol. Pada Tabel 1 terdapat empat bentuk 
adsorben yang dilihat berdasarkan karakteristik, aplikasi dan kelemahannya. 

 
Tabel 1.   Karakteristik dari berbagai Adsorben 

Tipe  Karakteristik  Manfaat  Kelemahan  

Karbon aktif Hidrofobik, favor 
organic over 
water 

Menghilangkan 
polutan organic 

Sulit diregenerasi 

Zeolite  Hidrofilik, polar, 
regular channel 

Pemisahan gas, 
dehidrasi 

Kapasitas total 
rendah 

Silica gel Kapasitas besar, 
hidrofilik 

Pengeringan 
aliran gas 

Penyerapannya 
tidak efektif 

Alumina aktif Kapasitas besar, 
hidrofilik 

Pengeringan 
aliran gas 

Penyerapannya 
tidak efektif 

Sumber : http://www.eco-web.com/editorial/040201.html, 2006 

Pada penelitian ini gambut yang dipakai adalah gambut yang diaktifkan dengan senyawa Asam 
Sulfat (H2SO4)[Deri dan Novalia, 2007] sebagai adsorben. Faktor-faktor yang mempengaruhi adsorpsi 
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diantaranya adalah konsentrasi adsorben, suhu, konsentrasi adsorbat, waktu ontak, luas permukaan 
adsorben, jenis adsorbat. Variabel yang dipakai dalam penelitian ini adalah kecepatan pengadukan dan 
suhu. 

Penelitian ini bertujuan untuk menghitung jumlah fenol yang terserap oleh tanah gambut sebagai 
adsorben serta menentukan pengaruh suhu  dan menentukan pengaruh kecepatan pengadukan terhadap 
penyerapan fenol.  
   

2.  Metode Penelitian 

Metode penelitian adsorpsi fenol dengan tanah gambut dapat dilihat pada gambar di bawah ini : 

 
Gambar 1.  Diagram metode penelitian  

Prosedur Penelitian  

Penelitian ini dapat dibagi 2 bagian yaitu : 
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1.  Penelitian pendahuluan 
Gambut diambil dari jalan Srikandi-Panam Pekanbaru, lalu dicuci kemudian dikeringkan dengan 

panas matahari sampai gambut kering. Pengolahan dan persiapan adsorben gambut dilakukan secara 
fisika dan kimia. Gambut dicampur dengan asam sulfat, diaduk dan didiamkan selama 2 jam, dengan 
perbandingan 10 g gambut untuk 100 ml asam sulfat 1 M. Campuran kemudian dicuci dengan 
aquadest.Langkah selanjutnya, gambut dikeringkan pada suhu 1050C  di dalam oven. Setelah itu 
gambut didinginkan, kemudian dihancurkan dengan ball mill. Untuk mendapatkan ukuran mesh 
tertentu gambut aktif kemudian diayak. Setelah itu gambut aktif sebagai adsorben yang diperoleh 
disimpan didalam kantong plastik. 

 
2. Pelaksanaan penelitian 
 Gambut aktif dimasukkan ke dalam reaktor yang dilengkapi pengaduk dan alat pengatur suhu 
yang berisi larutan fenol dengan konsentrasi tertentu. Penelitian ini akan dilakukan dengan 3 varibel 
penelitian yang berbeda. 500 ml fenol dengan konsentrasi 30 mg/l dimasukkan ke reaktor  yang 
dilengkapi dengan pengaduk pada kecepatan 200 rpm selama 30 menit.  Kemudian tambahkan gambut 
aktif sebanyak 25 g. Percobaan akan diulangi pada variabel waktu, suhu dan kecepatan pengadukan 
yang berbeda. Pada interval waktu tertentu, sampel cairan diambil kemudian dianalisa dengan alat 
spektrophotometer UV. 
 

 

 
Gambar 2.  Rangkaian Alat Adsorpsi 

 

 
 

3. Hasil dan Pembahasan 
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1. Pengaruh Suhu dan Kecepatan Pengadukan pada Penyerapan Fenol  terhadap Waktu   

Pengaruh suhu   
 Dari Gambar 3 dapat dilihat perbandingan antara peningkatan jumlah fenol yang terserap oleh 
gambut pada suhu , 300C dan  suhu 500C. Pada adsorpsi fenol pada suhu 30 0C peningkatan jumlah 
fenol yang terserap oleh tanah gambut lebih konstan dibanding dengan perubahan jumlah fenol yang 
terserap oleh gambut. Pada adsorpsi fenol pada suhu 50 0C jumlah fenol yang terserap tidak stabil. Hal 
ini diakibatkan fenol mudah teroksidasi pada suhu tinggi, sehingga untuk analisa fenol untuk suhu ini 
tidak bisa menggunakan panjang gelombang fenol yang sama. Pengukuran jumlah fenol yang terserap 
oleh gambut harus dilakukan pada panjang gelombang yang berbeda agar menunjukkan hasil yang 
benar. Proses adsorpsi merupakan proses eksoterm dengan peningkatan suhu akan menyebabkan 
terjadinya proses desorpsi, sehingga fenol yang telah terserap dapat terlepas kembali dari gambut. Pada 
penelitian ini jumlah fenol yang terserap oleh gambut pada suhu 30 0C lebih besar dibanding pada suhu 
50 0C  yaitu mencapai ������ (mg fenol/g gambut). Dalam rentang waktu 60 menit persentase 
penyerapan fenol pada penelitian ini mencapai 33,11% pada suhu 30 0C . 
 

Gambar 3. Pengaruh Suhu terhadap Penyerapan Fenol 
terhadap waktu
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Pengaruh Kecepatan Pengadukan   

  Pada adsorpsi fenol dengan tanpa pengadukan terlihat bahwa pada awal dikontakkan hanya 
sedikit fenol yang terserap oleh gambut yaitu 0,0638 (mg fenol/g gambut) dan banyaknya fenol yang 
terserap terus meningkat dengan semakin bertambahnya waktu kontak. Hal ini berbeda dengan 
banyaknya fenol yang terserap oleh gambut pada kondisi awal dikontakkan dengan kecepatan 
pengadukan 200 rpm, 300 rpm, dan 500 rpm, banyaknya fenol yang terserap lebih banyak dibanding 
dengan tanpa pengadukan yaitu 0.1529, 0.1444, dan 0.1958 (mg fenol/g gambut). Hasil ini 
menunjukkan dengan adannya pengadukan dapat mempercepat proses adsorpsi fenol [Allen, S.J dkk]. 
Hasil ini diperoleh dari penelitian dengan menggunakan 25 gram gambut yang dimasukkan ke dalam 
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500 mL fenol 30 mg/l dengan waktu pengadukan selama 30 menit, dengan persentase penyerapan 
gambut terhadap fenol mencapai 35,8 %. 
 Pada Gambar 4 juga bisa dilihat bahwa dengan konsentrasi awal yang sama  adsorpsi maksimum 
terjadi pada adsorpsi fenol dengan kecepatan pengadukan 500 rpm yaitu 0.2148 (mg fenol/g gambut). 
Dari data hasil penelitian dapat diketahui bahwa semakin besar kecepatan pengadukan semakin banyak 
fenol yang terserap. Hal ini terjadi karena pengadukan dapat mempercepat kontak adsorben dengan 
fenol.  
 

Gambar 4. Pengaruh Kecepatan Pengadukan Terhadap 
Penyerapan Fenol terhadap waktu
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Penyerapan Fenol oleh Tanah Gambut terhadap Perubahan Suhu dan Kecepatan Pengadukan 
1. Pengaruh Perubahan Suhu pada Waktu yang Sama 
  

Gambar 5.  Penyerapan fenol oleh tanah gambut terhadap 
perubahan suhu
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  Dari gambar .5 dapat dilihat bahwa dengan peningkatan suhu jumlah fenol yang terserap pada 
waktu 60 menit pendiaman (Qe) semakin menurun. Qe (mg fenol/gram gambut) berjumlah 0,241 pada 
suhu 250C dan  menurun 0,198 pada suhu 300C  dan kembali menurun pada Suhu 500C yaitu 0,153. 
Hal ini terjadi karena proses adsorpsi merupakan proses eksoterm yang meghasilkan panas. Dengan 
adanya penambahan panas akan memicu peristiwa desorpsi yang merupakan proses endoterm. Dari 
hasil penelitian ini didapat bahwa peningkatan suhu dapat menurunkan proses adsorpsi. 
 
2. Pengaruh Perubahan Kecepatan Pengadukan pada Waktu yang Sama 
  Dari gambar 6 dapat dilihat bahwa dengan peningkatan kecepatan pengadukan, jumlah fenol 
yang terserap pada waktu 60 menit pendiaman (Qe) semakin meningkat. Dari gambar 6 ini juga dapat 
kita lihat bahwa perbedaan banyaknya jumlah fenol yang terserap oleh tanah gambut (Qe) dari masing 
masing variabel kecepatan pengadukan yaitu tanpa pengadukan(0,172), kecepatan pengadukan 200 
rpm (0,163), kecepatan pengadukan 300 rpm (0,173), dan kecepatan pengadukan 500 rpm (0,199)  
tidak berbeda jauh. Hal ini karena dengan waktu pendiaman 60 menit jumlah fenol yang terserap oleh 
tanah gambut mulai mencapai kesetimbangan.  
  

Gambar 6. Penyerapan Fenol Oleh Tanah Gambut 
terhadap Peningkatan Kecepatan Pengadukan
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4. Kesimpulan 
Pada penelitian adsorpsi fenol dengan tanah gambut, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai 

berikut :  
1. Pada penelitian ini gambut mampu menyerap hingga 35,8 % konsentrasi fenol yaitu pada 

kecepatan pengadukan 500 rpm selama 30 menit dengan lama waktu pendiaman 30 menit pada 
suhu kamar. 

2. Peningkatan suhu dapat menurunkan proses adsorpsi. Pada penelitian ini diperoleh nilai Qe(mg 
fenol/g gambut) yang semakin menurun pada waktu yang sama. Untuk waktu kontak 60 menit, Qe 
yang didapat 0,198 pada suhu 300C dan 0,153 pada suhu 500C. 
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3. Peningkatan kecepatan pengadukan dapat mempercepat proses adsorpsi. Pada penelitian ini Qe 
(mg fenol/g gambut) pada waktu yang sama meningkat dengan bertambahnya kecepatan 
pengadukan yaitu : 0,172 (tanpa pengadukan), 0,173 (kecepatan 300 rpm), 0,199 (kecepatan 500 
rpm). 
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