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ABSTRACT 

Liquid waste produced by palm oil factory which has a high content organic material giving 

rise to pollution burden getting bigger, because it required the degradation of organic matter. 

One of the methods of processing of the adsorption of active charcoal adsorbent using banana 

peel kepok. This research aims to analyze the ability of banana peel kepok as adsorbent palm 

oil mill liquid waste, analyzing the concentration of BOD5, COD and nitrate before and after 

the addition of adsorbent to palm oil mill liquid waste. Determination of BOD5 with winkler 

method, COD was analyzed by closed reflux method and nitrate with brucine sulfate method. 

COD concentration was higher than BOD and nitrate concentration. The percentage of 

adsorption of adsorbent for decreasing concentration of BOD5 (27.73 %), COD (50.03 %) 

and nitrate (30.13 %). The consentrations of BOD5, COD and nitrate from the palm oil mill 

effluent before addition of adsorbent were 30.65 mg/L, 566.3 mg/L dan 7.3 mg/L while the 

decrease concentrations of BOD5, COD and nitrate after addition of adsorbent were 28.65 

mg/L, 271.6 mg/L dan 5.1 mg/L.  
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ABSTRAK 

Pabrik kelapa sawit menghasilkan limbah cair yang mempunyai kandungan bahan organik 

tinggi sehingga menimbulkan beban pencemaran semakin besar, karena diperlukan degradasi 

bahan organik yang lebih besar. Salah satu pengolahannya yaitu dengan metode adsorpsi 

menggunakan adsorben dari arang aktif kulit pisang kepok. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis kemampuan kulit pisang kepok sebagai adsorben limbah cair pabrik kelapa 

sawit, menganalisis konsentrasi BOD5, COD dan nitrat sebelum dan setelah penambahan 

adsorben pada limbah cair pabrik kelapa sawit. Penentuan BOD5 dengan metode winkler, 

COD dianalisis dengan metode refluks tertutup, dan nitrat dengan metode brusin sulfat. 

Persentase penyerapan adsorben untuk penurunan konsentrasi BOD5 (27,73%), COD 

(50,03%), dan nitrat (30,13). Konsentrasi BOD5, COD dan nitrat dari limbah cair pabrik 

kelapa sawit sebelum penambahan adsorben adalah 30,65 mg/L, 566,3 mg/L dan 7,3 mg/L 

sedangkan penurunan konsentrasi BOD5, COD dan nitrat setelah penambahan adsorben 

adalah 28,65 mg/L, 271,6 mg/L dan 5,1 mg/L. 

 

Kata kunci: Adsorben, BOD5, COD,  limbah cair pabrik kelapa sawit, nitrat.  
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PENDAHULUAN 

Pabrik kelapa sawit membawa 

pengaruh yang baik terhadap konsumen, 

distributor, dan produsen serta pemasukan 

devisa negara yang tinggi, namun industri 

kelapa sawit menyisakan limbah yang jika 

tidak diantisipasi akan mengakibatkan 

pencemaran terhadap lingkungan (Putra, 

2016). Pabrik kelapa sawit menghasilkan 

limbah cair yang mempunyai kandungan 

bahan organik yang tinggi yang 

mengakibatkan beban pencemaran semakin 

besar, karena diperlukan degradasi bahan 

organik yang lebih besar. Bahan organik 

terlarut dapat menghabiskan oksigen dalam 

limbah serta menimbulkan rasa dan bau 

yang tidak sedap (Nurhasanah, 2009).  

Limbah cair pabrik kelapa sawit 

mengandung bahan organik yang tinggi 

sehingga potensial mencemari air tanah dan 

badan air. Apabila limbah tidak diolah 

terlebih dahulu maka akan mencemari badan 

air dan lingkungan. Banyak teknologi yang 

telah dipelajari dan diaplikasikan untuk 

pengolahan limbah pabrik kelapa sawit 

seperti teknologi membran, koagulasi dan 

flokulasi serta adsorpsi. Teknologi membran 

memiliki efisiensi yang bagus untuk 

pengolahan tersebut, namun pengolahan ini 

sangat mahal. Sedangkan pengolahan 

dengan metode adsorpsi telah banyak juga 

dilakukan. 

Adsorpsi merupakan metode yang 

paling umum dipakai karena memiliki 

konsep yang lebih sederhana, tidak 

menimbulkan efek samping yang beracun, 

dapat diregenerasi serta ekonomis 

(Darmayanti et al., 2012). Teknik adsorpsi 

telah banyak dilakukan dengan 

menggunakan berbagai macam adsorben, 

yakni pemanfaatan jerami padi, kulit batang 

jambu biji, karbon aktif, abu tanaman 

bambu, dan karbon aktif (Darmayanti et al., 

2012), di samping bahan adsorben tersebut 

di atas terdapat alternatif lain untuk 

digunakan sebagai adsorben yaitu berbahan 

kulit pisang (Sutrasno et al., 2008). Bahan 

adsorben yang sering digunakan adalah 

arang aktif. 

Arang aktif merupakan adsorben yang 

umum digunakan untuk menghilangkan 

kontaminan organik dari udara karena pori-

pori yang sangat banyak dan luas permukaan 

internal yang besar. Setiap bahan yang 

digunakan akan menghasilkan karbon aktif 

dengan karakteristik yang berbeda (Chandra 

et al., 2009). Sifat adsorpsi ini tergantung 

pada besar atau volume pori-pori dan luas 

permukaan karbon tersebut.  

Salah satu bahan organik yang 

digunakan sebagai adsorben adalah kulit 

pisang. Beberapa penelitian yang telah 

dilakukan yaitu kulit pisang sebagai 

adsorben penjernih limbah logam Cr 

(Darmadinata, 2015), studi adsorpsi ion 

logam Cr (III) menggunakan kulit pisang 

kepok (Musa normalis L.) (Wattimury, 

2012). Menurut Castro (2011), kulit pisang 

memiliki kemampuan dalam mengikat ion 

logam berat, dikarenakan dalam kulit pisang 

terdapat berbagai gugus fungsi yang 

berperan sebagai gugus aktif seperti gugus 

hidroksil (-OH), gugus karboksilat (-COOH) 

dan gugus amina (-NH2).  

Menurut Kasyfita (2007), kulit pisang 

kepok dapat digunakan untuk mengadsorpsi 

zat pengotor dalam minyak goreng. Kulit 

pisang memiliki kemampuan untuk 

mengurangi konsentrasi biologis limbah cair 

pabrik kelapa sawit yang diolah untuk 

memenuhi standar pembuangan limbah cair 

pabrik kelapa sawit (Mohammed dan 

Chong, 2014). Kulit pisang kepok juga 

mengandung selulosa sebesar 18,71% (Koni 

et al., 2013). Selulosa adalah polimer linear 

yang terdiri dari 300-15.000 D-glukosa 

dihubungkan oleh ikatan β-(1,4) glikosidik. 

Selulosa memiliki permukaan yang seragam 

dan bentuk lapisan struktur fiber-like pore. 

Berpori padat memiliki kemampuan sebagai 

adsorben yang dapat digunakan sebagai 

adsorpsi polutan di lingkungan (Wilbraham 

dan Michael, 1992). Selain itu, gugus 

fungsional -OH di kulit pisang dapat 

dimanfaatkan menjadi pengadsorpsi polutan. 

Penelitian Mohammed dan Chong 

(2014), menyatakan bahwa kulit pisang 
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memiliki kemampuan untuk mengurangi 

konsentrasi biologis limbah cair kelapa 

sawit yang diolah untuk memenuhi standar 

pembuangan limbah kelapa sawit. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik 

untuk meneliti kulit pisang kepok sebagai 

adsorben limbah cair pabrik kelapa sawit. 

METODE PENELITIAN 

a. Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan pada 

penelitian ini adalah alat refluks, ayakan 

100 mesh, buret, botol gelas gelap, cawan 

porselen, desikator, Erlenmeyer, furnace, 

gelas Beaker, kertas saring Whatman 

No.42, kuvet, labu ukur, lumpang dan alu, 

magnetik stirrer, neraca analitik, oven, pH 

meter, pipet volume, sentrifugal, 

Spektrofotometer UV-Vis (Thermoscientific 

genesys 10), stopwatch, termometer, 

turbidimeter, wadah polietilen, dan 

peralatan gelas laboratorium standar 

lainnya sesuai dengan prosedur. 

Bahan-bahan yang digunakan pada 

penelitian ini adalah sampel limbah kulit 

pisang kepok, limbah cair pabrik kelapa 

sawit, air kran, akuades, batu didih, 

elektroda, KHC8H4O4, KH2PO4, NaHPO4, 

Na2B2O7.10H2O, NH2)H2SO4, (CH2)6N4, 

MnSO4.H2O, NaOH 0,5 N, KI, NaN3, 

Na2S2O3.5H2O, bubuk amilum, C7H6O3, 

MgSO4, CaCl2, FeCl3, larutan buffer fosfat, 

K2Cr2O7, Fe(SO)4(NH4)2.6H2O, H2SO4(p), 

Ag2SO4, NaCl 30%, HCl(p), KNO3, brusin 

sulfanilat dan indikator feroin. 

b. Prosedur kerja 

1. Pembuatan arang kulit pisang 

kepok (adsorben) (Lestari, 2011) 

Kulit pisang dibersihkan dari sisa-sisa 

kotoran dengan air bersih. Kulit pisang 

dipotong kecil ±3 cm. Kulit pisang yang 

telah bersih kemudian dikeringkan dengan 

memanfaatkan sinar matahari. Selanjutnya 

kulit pisang dimasukkan ke dalam furnace 

selama 1 jam pada suhu 400 °C, sampai 

kulit pisang menjadi arang. Setelah menjadi 

arang, dibiarkan dingin dan dimasukkan ke 

desikator.  

2. Aktivasi arang aktif (adsorben) kulit 

pisang kepok (Suryani, 2009) 

Arang kulit pisang dikeringkan dalam 

oven pada suhu 105 °C untuk mengurangi 

kadar airnya. Kemudian arang dihaluskan 

dan diayak menggunakan ayakan 100 

mesh. Selanjutnya arang diaktivasi dengan 

larutan NaOH 0,5 N sebanyak dan di stirrer 

selama 2 jam. Kemudian disaring dan 

dicuci dengan akuades hingga netral, lalu 

dipanaskan kembali dalam oven pada suhu 

105°C. Setelah itu, didinginkan dalam 

desikator, kemudian ditimbang dan 

dikeringkan berulang kali hingga diperoleh 

berat konstan. 

Penentuan kadar air (SNI 06-3730-1995) 

Sampel ditimbang sebanyak 1 g dan 

dimasukkan dalam cawan porselen yang 

telah diketahui bobotnya. Selanjutnya, 

sampel tersebut dipanaskan pada suhu    

105 °C selama 3 jam, disimpan dalam 

desikator, dan ditimbang sampai bobot 

konstan. 

Kadar air (%) = 
     

 
 x 100% 

Keterangan :  

  : berat sampel awal (g) 

b : berat sampel setelah pemanasan (g) 

Penentuan kadar zat mudah menguap 

(SNI 06-3730-1995) 

Sampel ditimbang sebanyak 1 g dan 

dimasukkan dalam cawan porselen yang 

telah diketahui bobotnya. Cawan ditutup 

rapat dan dikencangkan dengan kawat, 

kemudian dipanaskan dalam furnace 

selama 10 menit pada suhu 900 °C. Sampel 

dibiarkan mendingin pada suhu ruang lalu 

dimasukkan dalam desikator dan ditimbang 

bobotnya. 

Kadar zat mudah menguap = 
     

 
 x 100% 

Keterangan :  

  : berat sampel sebelum pemanasan (g) 
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b  : berat sampel setelah pemanasan (g) 

Penentuan kadar abu (SNI 06-3730-

1995) 

Sampel ditimbang sebanyak 1 g dan 

dimasukkan dalam cawan porselen yang 

telah diketahui bobotnya. Cawan berisi 

contoh lalu dipanaskan dalam furnace 

selama 3 jam pada suhu 700 °C. Setelah 

agak mendingin, cawan tersebut lalu 

dimasukkan dalam desikator dan ditimbang 

bobotnya. 

Kadar abu (%) = 
b

a
 x 100% 

Keterangan :  

   : berat sampel awal (g) 
b  : berat abu (g) 

Penentuan kadar karbon terikat (SNI 

06-3730-1995) 

Kadar karbon terikat diperoleh dari 

100 % dikurangi jumlah total kadar abu 

dengan kadar zat mudah menguap. 

3. Proses adsorpsi pada limbah cair 

pabrik kelapa sawit 

Adsorben kulit pisang kepok (arang 

aktif) diambil sebanyak 5 g lalu 

dimasukkan ke dalam gelas beaker yang 

berisi larutan limbah cair sebanyak 500 mL 

yang telah diencerkan. Kemudian larutan 

campuran diaduk selama 1 jam 

menggunakan magnetik stirrer dan 

disaring. Setelah 1 jam, dilakukan 

pemisahan menggunakan alat sentrifugal 

pada 3000 rpm selama 5 menit. Kemudian 

larutan disaring menggunakan kertas 

Whatman No. 42 lalu filtrat yang dihasilkan 

diukur konsentrasi BOD, COD, dan nitrat 

yang tersisa setelah pengadukan selama 1 

jam dengan masing-masing metode. 

Analisis dilakukan sebelum dan setelah 

penyerapan adsorben kulit pisang kepok. 

 

 

4. Penentuan suhu (SNI 06-6989.23-

2005) 

Sampel limbah cair pabrik kelapa 

sawit diambil dan ditempatkan dalam 

wadah polietilen. Termometer dicelupkan 

ke dalam limbah cair pabrik kelapa sawit, 

dan dibiarkan selama ±3 menit hingga skala 

termometer menunjukkan angka yang 

stabil, dicatat nilai suhu yang didapat.  

5. Penentuan pH (SNI 06-6989.11-

2004) 

pH meter dikalibrasi dengan larutan 

buffer standar pH 4, 7 dan 10. Elektroda 

dibilas dengan akuades dan dikeringkan. 

Kemudian elektroda dicelupkan ke dalam 

sampel hingga menunjukkan nilai yang 

stabil. Dicatat nilai pH yang didapat.  

6. Penentuan kekeruhan (SNI 06-

6989.25.2005) 

Alat turbidimeter dikalibrasi sesuai 

petunjuk penggunaan. Kuvet diisi sampai 

tanda batas. Kemudian kuvet dimasukkan 

ke dalam turbidimeter. Ditentukan berapa 

besar pembacaan alat dengan menekan 

tombol read. Selanjutnya diukur kisaran 

kekeruhan sampel, dicatat nilai kekeruhan 

yang didapat. 

7. Penentuan Biologycal Oxygen 

Demand (BOD) (SNI-06-2503-1991) 

Standarisasi natrium tiosulfat 

Larutan kalium dikromat (K2Cr2O7) 

0,025 N dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 

dan ditambahkan 0,5 g kalium iodida (KI) 

dan asam sulfat (H2SO4) pekat. Larutan 

dititrasi dengan Na-tiosulfat (Na2S2O3) 

0,025 N dengan indikator amilum sampai 

tidak berwarna. Volume Na-tiosulfat yang 

terpakai dicatat, lalu konsentrasi Na-

tiosulfat ditentukan sebagai Nt. 
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Persiapan sampel 

Sampel sebanyak 100 mL disiapkan 

dan diencerkan dengan larutan pengencer 

BOD sampai 1000 mL, kemudian diaerasi 

selama 15 menit. Selanjutnya dimasukkan 

ke dalam botol BOD 250 mL (Vb) sampai 

penuh dan ditutup. Penutupan botol 

diusahakan tidak ada gelembung udara. 

Titrasi sampel 

Larutan MnSO4 sebanyak 1 mL 

ditambahkan dan 1 mL larutan alkali iodida 

azida ke dalam botol BOD melalui dinding 

botol, kemudian botol ditutup dengan hati-

hati dan dikocok dengan cara membolak-

balikkan botol beberapa kali. Campuran 

dibiarkan sampai terbentuk endapan. 

Setelah itu, tutup botol dibuka dan 

ditambahkan dengan 1 mL larutan H2SO4 

pekat melalui dinding botol, kemudian 

dinding botol ditutup kembali. Larutan 

dikocok sampai semua endapan larut. 

Larutan sebanyak 50 mL (Vc) dimasukkan 

ke dalam Erlenmeyer dan dititrasi dengan 

Na-tiosulfat yang telah distandarisasi 

sampai warna kuning muda. Amilum 

sebanyak 3 tetes ditambahkan ke dalam 

larutan, kemudian  titrasi dilanjutkan 

sampai warna biru hilang pertama kali. 

Dicatat volume Na-tiosulfat yang terpakai 

sebagai Vt. Blanko larutan pengencer BOD 

dibuat dengan perlakuan yang sama seperti 

prosedur contoh. Titrasi contoh dilakukan 

pula pada hari ke lima. Pembuatan larutan 

untuk pengukuran BOD5. 

Perhitungan oksigen terlarut (OT) pada 

hari ke-t : 

OTt 
 t Nt Be O2  b  1000

 c  ( b 2)
 

BOD    OTC0  OTC5   k OTB0  OTB5]  fp 

Keterangan: N : Normalitas titran  

OTC : Oksigen terlarut contoh 

OTB : Oksigen terlarut blanko 

fp  : faktor pengenceran 

k  : (fp-1)/fp 

 

 

8. Penentuan Chemical Oxygen 

Demand (COD) dengan Metode 

Refluks Tertutup (SNI 06-6989.15-

2004) 

Standarisasi larutan Ferro Ammonium 

Sulfat (FAS) 

Larutan kalium dikromat (K2Cr2O7) 

0,025 N dipipet sebanyak 10 mL, 

dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. 

Ditambahkan 2 mL H2SO4 pekat dan 3 

tetes indikator ferroin, kemudian larutan 

dititrasi dengan larutan FAS 0,1 N dengan 

perubahan warna dari biru kehijauan 

menjadi merah kecoklatan. Volume FAS 

yang terpakai dicatat. 

Persiapan sampel 

Sampel uji disediakan sebanyak 100 

mL yang telah diencerkan. Dimasukkan 

sebanyak 10 mL filtrat hasil pengenceran 

ke dalam labu didih, kemudian 

ditambahkan 0,2 g HgSO4, 10 mL K2Cr2O7 

0,25 N, dan beberapa batu didih, lalu 

dikocok supaya tercampur. Larutan H2SO4-

Ag2SO4 ditambahkan sebanyak 15 mL ke 

dalam campuran tersebut dengan hati-hati, 

dikocok kembali, dan dididihkan (refluks) 

selama 120 menit, lalu didinginkan. 

Ditambahkan dengan indikator ferroin 

sebanyak 2-5 tetes ke dalam larutan uji, 

kemudian dititrasi dengan larutan FAS 

yang telah distandarisasi dengan perubahan 

warna dari biru kehijauan menjadi merah 

kecoklatan. Dicatat volume larutan FAS 

yang terpakai. Blanko akuades dibuat 

dengan perlakuan yang sama seperti 

sampel.  

Rumus untuk perhitungan COD adalah 

sebagai berikut: 

COD = 
                                

    
     

 

Keterangan:  Vtb : Volume FAS untuk 

        titrasi blanko  

Vtc : Volume FAS untuk titrasi 

      contoh  

fp : faktor pengenceran 
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9. Penentuan nitrat dengan metode 

brusin sulfat (SNI 06-2480-1991) 

Masing-masing sampel uji dimasukkan 

sebanyak 25 mL. Ditambahkan 2 mL 

larutan NaCl 30 % dan 10 mL larutan 

H2SO4 (4:1) aduk perlahan-lahan dan 

dibiarkan dingin. Ditambahkan 0,5 mL 

larutan campuran brusin-asam sulfanilat, 

aduk perlahan-lahan dan panaskan di atas 

penangas air pada suhu 95 °C selama 20 

menit, kemudian dinginkan. Dimasukkan 

ke dalam kuvet pada alat Spektrofotometer, 

baca dan catat serapannya pada panjang 

gelombang 410 nm. Dihitung kadar nitrat 

dalam sampel dengan menggunakan kurva 

kalibrasi yang sudah dibuat dalam satuan 

mg/L. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil analisis arang aktif kulit 

pisang kepok 

Hasil analisis dari arang aktif kulit 

pisang kepok dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1: Hasil analisis arang aktif kulit 

pisang kepok 

Parameter 
Hasil 

(%) 

Syarat mutu 

(%) 

Kadar air 7,79 Maks 15 

Kadar zat mudah 

menguap 
0,43 Maks 25 

Kadar abu 33,9 Maks 10 

Kadar karbon terikat 65,67 >65 

Berdasarkan hasil analisis terutama 

dilihat dari kadar karbonnya menunjukkan 

bahwa arang yang diperoleh mempunyai 

kemampuan untuk dapat dikembangkan 

menjadi arang aktif. Penyebabnya yaitu 

akibat terjadi peningkatan permukaan arang 

aktif pada arang akibat suhu karbonisasi. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Concheso 

et al., (2005), dimana pergeseran pelat-

pelat karbon akibat suhu tinggi mendorong 

senyawa hidrokarbon, ter, dan senyawa 

organik lainnya untuk keluar pada saat 

pirolisis. Hal ini juga dapat dilihat dari nilai 

dari beberapa parameter tersebut. Dimana 

nilai tersebut sesuai dengan standar arang 

teknis SNI 06-3730-1995. Kecuali nilai 

kadar abu melebihi nilai maksimal dari 

standar arang teknis SNI 06-3730-1995. 

2. Hasil analisis dari penerapan arang 

aktif (adsorben) kulit pisang kapok 

terhadap limbah cair pabrik kelapa 

sawit 

a. Hasil penentuan suhu 

Suhu limbah cair pabrik kelapa sawit 

yang telah diukur dengan termometer di 

lapangan diperoleh  suhu 70 °C. Hasil 

penentuan suhu menunjukkan bahwa 

limbah tersebut terlalu panas. Hal ini 

karena air limbah tersebut baru keluar dari 

mesin pengolahan sehingga limbah ini 

masih kental dan kadar oksigen terlarutnya 

rendah. 

b. Hasil penentuan pH  

pH dari limbah cair pabrik kelapa 

sawit yang telah diukur dengan pH meter di 

lapangan diperoleh pH 2,8 sedangkan pH 

sampel yang diukur di laboratorium 

diperoleh pH untuk sampel sebelum 

penambahan adsorben yaitu 5 dan setelah 

penambahan adsorben yaitu 9. 

Nilai pH dari limbah cair pabrik kelapa 

sawit yang telah diukur di lapangan 

diperoleh nilai pH 2,8. Nilai pH sampel ini 

terlalu asam, hal ini karena banyaknya 

senyawa asam-asam organik. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Sunu (2001) yaitu limbah 

cair mempunyai pH yang rendah yaitu       

≤ 4,3 yang menunjukkan bahwa limbah 

tersebut mengandung asam-asam mineral 

atau asam organik yang tinggi. 

Nilai pH sampel limbah yang diukur di 

laboratorium sebelum dan setelah 

penambahan adsorben berbeda secara 

signifikan. Nilai pH sampel limbah 

sebelum penambahan adsorben diperoleh 

pH 5, sedangkan setelah penambahan 

adsorben diperoleh pH 9. Nilai pH sampel 

setelah penambahan adsorben menjadi basa 

hal ini dikarenakan sudah terjerapnya 

adsorbat pada permukaan adsorben. Hal ini 
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juga dikarenakan banyaknya ion-ion H
+
 

pada partikel dengan perlakuan arang aktif 

kulit pisang kepok. Hal ini dibuktikan 

dengan penelitian Suharliana et al (2016) 

yang menyatakan bahwa Kenaikan nilai pH 

yang ditunjukkan oleh angka yang lebih 

besar dikarenakan banyaknya terdapat ion-

ion H
+
 pada partikel perlakuan kulit pisang 

kepok bubuk. 

c. Hasil penentuan kekeruhan 

Hasil penentuan kekeruhan dari limbah 

cair pabrik kelapa sawit yang dilakukan 

dengan dua perlakuan yaitu sebelum dan 

setelah penambahan adsorben dapat dilihat 

pada Tabel 2. 

Tabel 2: Hasil kekeruhan limbah cair 

pabrik kelapa sawit 

Kekeruhan 

sampel 

Hasil Rata-

rata 
Satuan 

P1 P2 P3 

Sebelum 

adsorpsi 
53,7 42,4 43,0 46,37 NTU 

Setelah 

adsorpsi  
44,5 51,8 30,6 42,30 NTU 

Keterangan : P = Pengulangan 

Kekeruhan dinyatakan dalam satuan 

unit turbiditas yang setara dengan 1 mg/L 

SiO3. Nilai kekeruhan dari sampel limbah 

cair pabrik kelapa sawit sebelum dan 

setelah penambahan adsorben yang terdapat 

pada Tabel 2 hasilnya berbeda. Sampel 

sebelum penambahan adsorben, nilai 

kekeruhannya lebih tinggi dan warna nya 

juga coklat sedangkan sampel setelah 

penambahan adsorben sampel nilai 

kekeruhannya berkurang begitu juga 

dengan warna sampel tersebut. Kekeruhan 

disebabkan oleh adanya bahan organik dan 

anorganik yang tersuspensi dan terlarut 

(misalnya lumpur dan pasir halus), maupun 

bahan anorganik dan organik yang berupa 

plankton dan organisme lain. Semakin 

tinggi nilai padatan tersuspensi nilai 

kekeruhan juga semakin tinggi akan tetapi 

tingginya padatan terlarut tidak selalu 

diikuti dengan tingginya kekeruhan 

(Effendi, 2003). Nilai kekeruhan sampel 

setelah penambahan adsorben berkurang 

karena bahan organik dan anorganik yang 

tersuspensi dan terlarut sudah terjerap pada 

permukaan adsorben sehingga kekeruhan 

limbah mengalami penurunan. 

d. Hasil penentuan nilai BOD5, COD 

dan nitrat 

Hasil penentuan nilai BOD5 dari 

limbah cair pabrik kelapa sawit sebelum 

dan setelah penambahan adsorben dapat 

dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3: Hasil data analisis BOD5, COD 

dan nitrat 

Parameter 

Sebelum 

penambahan 

adsorben (mg/L) 

Setelah 

penambahan 

adsorben 

(mg/L) 

BOD5 30,65 28,65 

COD 566,3 271,6 

Nitrat 7,3 5,1 

BOD5 yang dimaksud adalah 

banyaknya oksigen yang dibutuhkan oleh 

mikroorganisme untuk menguraikan bahan-

bahan organik yang mudah terurai. Kadar 

BOD yang terdapat pada Tabel 3 

merupakan nilai konsentrasi BOD limbah 

cair pabrik kelapa sawit sebelum dan 

setelah diaplikasikan dengan adsorben. 

Konsentrasi BOD limbah sebelum dan 

setelah diadsorpsi berbeda secara 

signifikan. Dimana konsentrasi BOD 

sebelum penambahan adsorben sebesar 

30,65 mg/L, sedangkan setelah 

penambahan adsorben terjadi penurunan 

nilai konsentrasi BOD sebesar 28,65 mg/L. 

Perbedaan yang signifikan tersebut 

menunjukkan bahwa penambahan adsorben 

dapat menurunkan kandungan BOD yang 

terdapat dalam limbah cair pabrik kelapa 

sawit tersebut.  

Adsorben kulit pisang ini bisa 

diaplikasikan terhadap limbah cair pabrik 

kelapa sawit karena arang dari kulit pisang 

ini memiliki situs aktif yang bisa menyerap 

limbah cair tersebut. Situs aktif yang 

terdapat pada arang aktif tersebut seperti 

gugus karboksil (-COO), gugus –OH dan 
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amina (NH2). Selain gugus tersebut, 

selulosa serta pektin juga berperan dalam 

proses adsorpsi. Persentase penyerapan 

oleh adsorben terhadap nilai BOD sebesar 

27,73 %. 

Nilai COD menggambarkan jumlah 

total oksigen yang dibutuhkan untuk 

mengoksidasi bahan organik secara kimia, 

baik yang dapat didegradasi secara biologis 

(biodegradable) maupun yang sukar 

didegradasi secara biologis (non 

biodegradable) menjadi karbon dioksida 

dan air. Nilai COD yang terdapat pada 

Tabel 3 merupakan nilai COD limbah cair 

pabrik kelapa sawit sebelum dan setelah 

diaplikasikan dengan adsorben. Nilai COD 

limbah sebelum dan setelah penambahan 

adsorben, hasilnya berbeda secara 

signifikan. Nilai COD sebelum 

penambahan adsorben sebesar 566,3 mg/L 

dan setelah penambahan adsorben sebesar 

271,6 mg/L. Hal ini menunjukkan 

pengaplikasian adsorben kulit pisang kepok 

bisa digunakan sebagai penurun angka 

COD pada limbah cair pabrik kelapa sawit. 

Persentase penyerapan oleh adsorben 

terhadap nilai COD sebesar 52,03 %. 

Penentuan nitrat dengan metode brusin 

sulfat diamati menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis diperoleh panjang 

gelombang optimum pada panjang 

gelombang 410 nm dengan absorbansi 

0,4652 pada konsentrasi 2,0 ppm. 

Kestabilan warna diperoleh pada rentang 7 

sampai 11 menit dengan absorbansi 0,4209 

sedangkan kurva kalibrasi diperoleh 

persamaan regresi linier yaitu                   

y= 0,2621x. 

Hasil analisis adsorpsi limbah cair 

pabrik kelapa sawit area inlet menggunakan 

adsorben terlihat bahwa konsentrasi nitrat 

tidak terlalu tinggi dengan konsentrasi awal 

sebesar 1,46 mg/L, setelah diserap 

menggunakan adsorben berkurang menjadi 

1,02 mg/L. Berdasarkan perhitungan 

konsentrasi nitrat setelah 5 kali 

pengenceran diperoleh konsentrasi nitrat 

sebelum penambahan adsorben sebesar 7,3 

ppm, sedangkan konsentrasi nitrat setelah 

penambahan adsorben sebesar 5,1 ppm. 

Persentase penyerapan oleh adsorben 

terhadap kandungan nitrat sebesar 30,13 %. 

Proses penyerapan nitrat kemungkinan 

terjadinya pertukaran muatan antar 

permukaan dari muatan negatif nitrat ke 

muatan positif pada adsorben. Muatan 

positif pada adsorben ini bersifat tidak 

permanen, sebelum proses adsorpsi, ion H
+
 

di permukaan berikatan dengan anion-anion 

lain. Nitrat yang bermuatan negatif (NO3
-
) 

memungkinkan terjadinya ikatan dengan 

adsorben yang bermuatan positif (ion H
+
), 

muatan positif pada adsorben ini 

kemungkinan disebabkan oleh kondisi 

limbah yang berada pada pH asam. Ion H
+
 

dapat berikatan pada permukaan adsorben 

membentuk ikatan hidrogen yang 

menyebabkan adsorben bermuatan positif.  

KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa 

pemanfaatan kulit pisang kepok (Musa 

paradisiaca L) sebagai adsorben limbah 

cair pabrik kelapa sawit dapat digunakan 

untuk menurunkan nilai BOD, COD dan 

nitrat dalam limbah cair pabrik kelapa 

sawit. Nilai penyerapan adsorben terhadap 

penurunan nilai COD lebih tinggi 

dibandingkan dengan terhadap penurunan 

nilai BOD dan nitrat. Hal ini dapat dilihat 

dari persentase penyerapannya yaitu untuk 

nilai COD (50,03%), BOD (27,73%) dan 

nitrat (30,13). Konsentrasi nilai COD, BOD 

dan nitrat dari limbah cair pabrik kelapa 

sawit sebelum penambahan adsorben 

adalah 566,3 (COD), 29,2 (BOD) dan 7,3 

(nitrat) sedangkan penurunan konsentrasi 

nilai COD, BOD dan nitrat setelah 

penambahan adsorben adalah 271,6 (COD), 

21,1 (BOD) dan 5,1 (nitrat). 
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