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ABSTRACT 

  

The purpose of this study was to test the ability of activated carbon from oil palm fronds 

to adsorb mercury ions in Batang Kuantan River. Oil palm fronds were carbonized by 

furnace at a temperature of 500
o
C for 1 hour and activated using NaOH in a ratio of 1:0, 

1:1, 1:2, 1:3 and 1:4 (w/w). Carbon from oil palm frond activated by NaOH 1:4 showed 

the best characterization results. The concentration of mercury ion in Batang Kuantan 

River in the upstream, middle and downstream parts were 0.635 μg/L, 1.410 μg/L and 

1.937 μg/L, respectively. NaOH 1:4 activated oil palm fronds carbon was contacted 

with river water for 40 minutes, the mercury ion concentration measured in Batang 

Kuantan River water was 0.173 μg/L (upstream), 0.382 μg/L (middle) and 0.527 μg/L 

(downstream). The mercury ion adsorption efficiency at each uptake point was 72.76%, 

72.81% and 72.94%. Based on the data obtained, the activated carbon from the oil palm 

fronds was potentially used as mercury ions adsorbent in the water of the Batang 

Kuantan River. 

 

Keywords : Palm frond, mercury ion, adsorption efficiency 

 

ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini adalah menguji kemampuan arang aktif dari pelepah kelapa sawit 

dalam mengadsorpsi ion merkuri dalam air Sungai Batang Kuantan. Pelepah kelapa 

sawit dikarbonisasi menggunakan furnace pada suhu 500
o
C selama 1 jam dan diaktivasi 

menggunakan NaOH dengan perbandingan 1:0, 1:1, 1:2, 1:3 dan 1:4 (b/b). Arang 

pelepah kelapa sawit teraktivasi NaOH 1:4 menunjukkan hasil karakterisasi terbaik. 

Konsentrasi ion merkuri dalam air Sungai Batang Kuantan pada bagian hulu, tengah dan 

hilir berturut-turut 0,635 μg/L, 1,410 μg/L dan 1,937 μg/L. Arang aktif pelepah kelapa 

sawit teraktivasi NaOH 1:4 dikontakkan dengan air sungai selama 40 menit, konsentrasi 

ion merkuri yang terukur dalam air Sungai Batang Kuantan adalah 0,173 μg/L (hulu), 
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0,382 μg/L (tengah) dan 0,527 μg/L (hilir). Efisiensi adsorpsi ion merkuri pada masing- 

masing titik pengambilan adalah 72,76%, 72,81% dan 72,94%. Berdasarkan data yang 

diperoleh bahwa arang aktif pelepah kelapa sawit mampu mengadsorpsi ion merkuri 

dalam air Sungai Batang Kuantan.  

 
Kata kunci: Pelepah kelapa sawit, ion merkuri, efisiensi adsorpsi 

 

PENDAHULUAN 

 

Pelepah kelapa sawit terdiri dari 

komponen lignoselulosa, seperti selulosa 

sebesar 34,89%, hemiselulosa 27,14% 

dan lignin 19,87% (Maulina et al., 

2018). Kandungan selulosa, 

hemiselulosa dan lignin pada pelepah 

kelapa sawit dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan baku pembuatan karbon aktif 

karena sangat efektif mengadsorbsi 

limbah cair (Darmayanti, 2016).  

Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan Darmayanti (2016), karbon 

aktif dari pelepah kelapa sawit yang 

diaktivasi menggunakan H3PO4 mampu 

mengadsorpsi logam tembaga dengan 

efisiensi adsorpsi sebesar 94,79%.  

Aktivator yang digunakan pada 

penelitian ini adalah NaOH. Aktivator 

NaOH bersifat hidroskopis yang dapat 

menurunkan kadar air pada arang aktif 

sehingga menyebabkan pori-pori arang 

aktif semakin besar dan meningkatkan 

kemampuan daya serap (Siaka et al., 

2017).  

Hasil uji di Laboratorium 

Kesehatan Lingkungan Provinsi Riau 

tahun 2014, kadar merkuri dalam Sungai 

Kuantan di Desa Toar Kecamatan 

Gunung Toar sebesar 0,0034 mg/L. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan 

et al (2020), rata-rata kandungan ion 

merkuri dalam air Sungai Batang 

Kuantan adalah 0,0325 mg/L.  

Pelepah kelapa sawit dimanfaatkan 

menjadi karbon aktif untuk menurunkan 

kadar merkuri dalam air Sungai Batang 

Kuantan. Arang pelepah kelapa sawit 

diaktivasi dengan NaOH kemudian 

dikarakterisasi untuk mendapatkan 

kualitas arang aktif berdasarkan         

SNI 06-3730-1995. Konsentrasi merkuri 

dalam sampel dianalisis menggunakan 

Inductively Coupled Plasma Mass 

Spectrometry (ICP MS).  

 

METODE PENELITIAN  

 

a. Alat dan Bahan  
 

Peralatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah saringan atau 

ayakan ukuran 100 dan 200 mesh, 

desikator, oven (Gallenkamp Hotbox 

Oven Size 1), furnance (Gallenkamp 

Muffle Furnance Size 1), sentrifuge, 

lumpang dan alu, cawan krusibel, cawan 

porselin, labu ukur, buret, neraca analitik 

(Metller tipe AE200), kertas saring 

whatman 42, spektrofotometer UV-Vis 

(Thermo Scientific Genesys 20), 

Spektrofotometer FTIR (Shimadzu, 

8501), ICP-MS (Agilent 7700x).  

Bahan-bahan yang digunakan pada 

penelitian ini adalah pelepah sawit 

sebagai limbah padat, akua DM, NaOH; 

larutan iodin (I2) 0,1 N; larutan   

Na2S2O3 0,1 N; KIO3 0,1 N; KI 10%; 

H2SO4 10%; amilum 1%, methylene 

Blue 1, 2, 3, 4, 5, 100 dan 250 ppm; 

asam nitrat (HNO3); larutan raksa (II) 

klorida (HgCl2). 
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b. Pengambilan sampel pelepah 

kelapa sawit  
 

Sampel yang digunakan pada 

penelitian ini adalah pelepah kelapa 

sawit yang diambil dari area perkebunan 

di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto 

Kampar Hulu Kabupaten Kampar 

Provinsi Riau. 

 

c. Preparasi dan karbonisasi sampel 

pelepah kelapa sawit  

 

Pelepah sawit dicuci dengan air 

dan dipotong kecil-kecil. Sampel 

kemudian dikeringkan di bawah sinar 

matahari 3-4 hari. Pelepah sawit 

dikarbonisasi pada suhu 500
o
C selama   

1 jam, kemudian didiamkan dalam 

desikator. Sampel arang digerus dan 

diayak dengan ayakan 100 mesh dan 

tertahan di 200 mesh.  

 

d. Aktivasi arang pelepah kelapa 

sawit  
 

Aktivasi arang pelepah sawit 

dilakukan menggunakan NaOH dengan 

perbandingan 1:1, 1:2, 1:3 dan 1:4 (b/b), 

kemudian dilakukan pengadukan 

menggunakan batang pengaduk dan 

didiamkan selama 24 jam. Sampel 

disaring menggunakan kertas saring 

whatman 42 dan dicuci dengan akua DM 

sampai pH filtrat netral. Arang aktif 

yang telah diaktivasi kemudian 

dipanaskan pada suhu 105
o
C selama    

24 jam, lalu didinginkan dalam 

desikator.  

 

e. Karakterisasi Adsorben  
 

1. Kadar air (SNI 06-3730-1995)  
 

Cawan porselin dipanaskan di 

dalam oven dengan suhu 105
o
C selama  

1 jam lalu ditimbang sampai didapat 

berat konstan. Arang aktif sebanyak    

0,1 gram dimasukkan ke dalam cawan 

porselin yang telah konstan beratnya, 

setelah itu dimasukkan ke dalam oven 

pada suhu 105
o
C selama 1 jam, 

kemudian karbon aktif didinginkan 

dalam desikator dan ditimbang sampai 

didapat berat konstan.  

 

2. Kadar abu (SNI 06-3730-1995)  
 

Cawan porselin dipanaskan di 

dalam oven dengan suhu 105
o
C selama  

1 jam lalu ditimbang sampai didapat 

berat konstan. Arang aktif ditimbang 

seberat 0,1 gram dan dimasukkan ke 

dalam cawan porselin yang telah konstan 

beratnya, kemudian dipanaskan dalam 

furnace pada suhu 800
o
C selama 2 jam. 

Bila seluruh arang telah menjadi abu, 

cawan dinginkan dalam desikator lalu 

ditimbang hingga diperoleh bobot 

konstan.  

 

3.  Uji daya jerap terhadap Iodium 

(SNI 06-3730-1995)  
 

Arang aktif sebanyak 0,5 gram 

dicampurkan dengan 50 mL larutan 

iodium 0,1 N, lalu diaduk dengan stirer 

selama 15 menit dan disentrifugasi 

selama 15 menit. Kemudian diambil       

5 mL larutan itu dan dititrasi dengan 

larutan natrium tiosulfat 0,1 N. Jika 

warna kuning pada larutan mulai samar, 

ke dalam larutan tersebut ditambahkan 

larutan amilum 1% sebagai indikator. 

Dititrasi kembali warna biru tua hingga 

menjadi warna bening, dicatat volume 

Na2S2O3 yang terpakai.  
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4. Uji daya jerap terhadap 

methylene blue (SNI 06-3730-1995)  
 

Arang aktif sebanyak 0,25 gram 

ditambahkan ke dalam 25 mL larutan 

methylene blue 250 ppm, lalu diaduk 

dengan stirer selama 15 menit. 

Campuran didiamkan selama 1 jam dan 

disentrifugasi selama 15 menit. Cairan 

bening dipipet dan diukur daya serapnya 

pada panjang gelombang maksimum 

dengan alat Spektrofotometer            

UV-Visible. Konsentrasi akhir metilen 

biru ditentukan dengan menggunakan 

kurva kalibrasi yang didapat. 

 

f. Analisis gugus fungsi 
 

Analisis gugus fungsi pada arang 

pelepah kelapa sawit dilakukan 

menggunakan Fourier Transform 

Infared (FTIR) pada interval bilangan 

gelombang 400 - 4000 cm
-1

. 

 

g. Pengambilan sampel air sungai 

(SNI 6989.57:2008) 
 

Pengambilan sampel air sungai 

dilakukan di Desa Teberau Panjang, 

Kecamatan Gunung Toar Kabupaten 

Kuantan Singingi. Sampel air diambil 

pada tiga titik berbeda, yaitu hulu, 

tengah dan hilir pada 0,2 dan 0,8 dari 

kedalaman sungai. Pengukuran 

parameter insitu (suhu, pH, TDS, DHL) 

diukur di lapangan dan untuk parameter 

exsitu (merkuri) sampel diawetkan 

dengan HNO3 pekat sampai pH ≤ 2, 

sampel dimasukkan dalam botol 

polietilen dan ditempatkan dalam ice 

box. 

 

h. Adsorpsi sampel 
 

Arang aktif dari pelepah kelapa 

sawit masing-masing ditimbang 

sebanyak 0,2 gram dikontakkan dengan 

50 mL larutan HgCl2 30 ppm selama 10, 

20, 30, 40, 50 dan 60 menit. Sampel 

disaring menggunakan whatman No. 42, 

filtrat hasil penyaringan diukur 

menggunakan instrumen ICP-MS. 

Sampel air Sungai Batang kuantan 

(Hulu, hilir dan tengah) sebanyak 50 mL 

dikontakkan dengan 0,2 gram arang aktif 

selama x menit (waktu optimum). 

Dilakukan hal yang sama seperti 

sebelumnya. 

 

i. Analisis data 
 

Perolehan data karakterisasi dan 

hasil adsorpsi logam merkuri 

menggunakan arang pelepah kelapa 

sawit disajikan dalam bentuk tabel dan 

grafik. Data yang disajikan kemudian 

dideskripsikan pada pembahasan. 

Pengujian hasul penelitian menggunakan 

uji statistika yaitu uji anova dan uji         

t sampel berpasangan (paired sample T 

test). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

a. Preparasi dan aktivasi adsorben 

 

Pelepah kelapa sawit dikarbonisasi 

pada suhu 500
o
C selama 1 jam, 

kemudian diaktivasi menggunakan 

NaOH dengan variasi 1:1, 1:2, 1:3 dan 

1:4 (b/b). Proses aktivasi dilakukan 

untuk membuka pori-pori dan 

menghilangkan pengotor pada arang 

yang dapat mempengaruhi proses 

adsorpsi (Gova dan Oktasari, 2019).  

Penggunaan NaOH sebagai 

aktivator didasari pada sifat dehydrating 

agent yaitu dapat mengikat air yang 

terikat pada arang aktif (Rahmaniah, 

2016). Ion hidroksida (OH
-
) dari NaOH 

akan memutuskan ikatan-ikatan dari 

stuktur dasar lignin sedangkan ion 
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Tabel 1.  Hasil karakterisasi arang aktif  pelepah kelapa sawit  

Sampel 

Parameter 

Kadar 

Air 

(%) 

Kadar 

Abu 

(%) 

Daya Jerap 

Iodium 

(mg/g) 

Daya Jerap 

Metilen Biru 

(mg/g) 

Luas 

Permukaan 

(m
2
/g) 

1:0 2,19 4,27 699,446 17,308 64,172 

1:1 2.28 2,69 752,112 20,697 76,737 

1:2 1,89 2,34 804,478 20,115 74,332 

1:3 1,59 2,24 839,402 19,265 71,435 

1:4 1,49 1,79 891,928 18,392 68,191 

SNI 06-3730-

1995 
<15 <10 >750 >120 _ 

 

natrium (Na
+
) akan berikatan dengan 

lignin membentuk natrium fenolat 

(Lestari et al., 2018). 

 

b. Karakterisasi arang aktif pelepah 

kelapa sawit  

 

Hasil karakterisasi arang pelepah 

kelapa sawit dapat dilihat pada Tabel 1. 

Arang pelepah kelapa sawit teraktivasi 

NaOH 1:4 memiliki hasil karakterisasi 

terbaik. 

Kadar air arang aktif terendah 

diperoleh pada perbandingan aktivator 

1:4, yakni sebesar 1,49%. Aktivator 

mengikat molekul air pada arang, 

sehingg pori-pori arang aktif terbuka dan 

memperbesar luas permukaan 

(Rahmaniah, 2016). Uji statistika 

menunjukkan terdapat perbedaan yang 

signifikan pada kadar air arang aktif 

dengan nilai signifikansinya adalah 

0,000< 0,05.  

Menurut Budiono et al., 2007 

(dalam Rahmaniah 2016), aktivator 

melarutkan mineral yang menutupi pori-

pori arang. Semakin banyak mineral 

yang larut maka semakin besar luas 

permukaan adsorben karena terbukanya 

pori-pori arang. Kadar abu arang aktif 

terendah diperoleh pada perbandingan 

aktivator 1:4 yakni 1,79%. Uji statistika 

menunjukkan terdapat perbedaan yang 

signifikan pada kadar abu arang aktif 

dengan nilai signifikansinya adalah 

0,000 < 0,05.  

Arang aktif dengan kemampuan 

menyerap iodin yang tinggi berarti 

memiliki struktur pori mikro dan 

mesopori yang banyak (Imelda et al., 

2019). Daya Jerap arang aktif terhadap 

iodium terbaik diperoleh pada 

perbandingan 1:4 yakni 891,926 mg/g.  

Uji daya jerap dengan larutan 

metilen biru bertujuan untuk mengetahui 

seberapa banyak karbon aktif dapat 

menyerap larutan berwarna (Meilianti, 

2017). Arang aktif pelepah kelapa sawit 

pada perbandingan aktivator NaOH 1:1 

memiliki daya jerap methylene blue 

terbesar yakni 20,697 mg/g. Ukuran dari 

rongga pori (ukuran mesopori) yang 

dihasilkan arang aktif pada saat aktivasi 

tidak cukup besar untuk molekul metilen 

biru yang berukuran besar. 

Berdasarkan data daya jerap 

terhadap iodium, arang teraktivasi NaOH 

perbandingan 1:1 memiliki daya jerap 

yang rendah dibanding dengan arang 

aktif teraktivasi NaOH 1:4. Hal ini 

disebabkan karena pada arang aktif 

perbandingan 1:1 menunjukkan bahwa 

rongga pori yang dihasilkan mengalami 

pelebaran. 
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Gambar 1. Spektrum FTIR arang pelepah kelapa sawit tanpa aktivasi dan setelah 

diaktivasi dengan NaOH 1:4 

 

Menurut Lia (dalam azam et al., 

2020), molekul iodium yang berukuran 

kecil mudah lepas dari arang yang 

memiliki pori yang lebar. 

 

c. Analisis gugus fungsi arang aktif 

menggunakan FTIR  

 

Spektrum FTIR arang pelepah 

kelapa sawit tanpa aktivasi dan setelah 

diaktivasi dapat dilihat pada Gambar 1. 

Puncak serapan pada bilangan 

3000 - 3600 cm
-1

 mengindikasikan 

keberadaan gugus OH (Silitonga et al., 

2019). Pada spektra IR sebelum aktivasi, 

gugus –OH teridentifikasi pada bilangan 

gelombang 3020,66 cm
-1

 dan       

3032,23 cm
-1

 pada arang aktif setelah 

diaktivasi. Selulosa mempunyai potensi 

sebagai pengadsorpsi karena adanya 

gugus –OH yang dapat berinteraksi 

dengan adsorbat (Kusumawardani et al, 

2018).  

Puncak serapan pada bilangan 

1820 - 1600 cm
-1

 mengindikasikan 

keberadaan gugus C=O (Mentari et al., 

2018). Pada spektra IR sebelum aktivasi 

teridentifikasi pada bilangan gelombang 

sekitar 1707,08 cm
-1

 dan 1701,29 cm
-1

 

setelah aktivasi.  

Ikatan C=C cincin aromatik pada 

bilangan gelombang 1577,84 cm
-1

 

dengan aktivator dan tanpa aktivator 

yang masing-masing merupakan ciri 

khas ikatan hemiselulosa dan lignin. 

Gugus cincin aromatik C=C tampak 

pada 1500 - 1600 cm
-1

 (Pangau et al., 

2017).  

Puncak serapan dengan bilangan 

gelombang 3000 - 2850 cm
-1

 

mengindikasikan keberadaan gugus C-H 

pada senyawa alkana (Mentari et al., 

2018). Gugus C-H pada arang aktif tanpa 

aktivasi teridentifikasi pada bilangan 

gelombang 2903,96 cm
-1

 dan       

2987,86 cm
-1

 pada arang dengan 

aktivator. Bilangan gelombang    

1159,22 - 1033,85 cm
-1

 merupakan area 

vibrasi C-O-C (Pangau et al., 2017). 

Spektra IR sebelum aktivasi 

teridentifikasi pada bilangan gelombang 

1185 cm
-1

 dan 1193,02 cm
-1

 setelah 

aktivasi. Bilangan gelombang           

1050 – 1300 cm
-1

 menunjukkan

C-O-C C-O C=C 

C=O 

O-H 

C-H O-H N-H 

N-H 

C-O-C 

C-O 

C=C 

C-H 

C=O 
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Tabel 2. Data parameter in situ pada air Sungai Batang Kuantan  di tiga titik 

pengambilan berbeda 

Parameter Satuan 

Titik pengambilan 

Hulu Tengah Hilir 
0

o
36’11’’ S 

101
o
29’40’’ E 

0
o
35’58’’ S 

101
o
30’06” E 

0
0
35’47’’ S 

101
0
30’29” E 

Kedalaman cm 249 344 225 

DHL μS
 

105,0 108.7 131,6 

TDS mg/L
 

52,8 56,7 70,4 

pH - 6,1 5,6 5,2 

Suhu 
o
C 26,7 27,2 27,1 

 

kehadiran C-O karboksilat (Silitonga et 

al., 2019). Pada arang tanpa aktivasi 

gugus C-O teridentifikasi pada bilangan 

gelombang 1271 cm
-1

 dan 1240 cm
-1

 

pada arang aktif teraktivasi NaOH 1:4.  

Gugus N-H teridentifikasi pada 

bilangan gelombang 3661,05 cm
-1

 pada 

arang tanpa aktivasi dan 3647,55 cm
-1

 

pada arang setelah aktivasi. Adanya 

gugus N-H menandakan adanya 

kandungan protein pada pelepah kelapa 

sawit. 

 

d. Preparasi sampel air Sungai 

Batang Kuantan 

 

Sampel air Sungai Batang Kuantan 

diambil di Desa Teberau Panjang pada di 

tiga titik berbeda. Data parameter in situ 

yang diperoleh dapat dilihat pada Tabel 

2.  

Tingginya daya hantar listrik 

menandakan banyaknya jenis bahan 

organik dan mineral yang masuk sebagai 

limbah ke perairan (Mukarromah, 2016). 

Nilai daya hanyar listrik (DHL) tertinggi 

adalah 131,6 μS yang di ukur pada 

bagian hilir sungai. TDS berkaitan juga 

dengan nilai DHL di mana nilai TDS 

akan lebih rendah dibandingkan nilai 

DHL. TDS atau padatan terlarut ini 

terdiri dari senyawa-senyawa organik 

maupun anorganik serta larutan garam 

mineral yang larut dalam air.  

Nilai TDS tertinggi terdapat pada 

air sungai bagian hilir yaitu 70 mg/L. 

Tingginya nilai DHL dan TDS pada 

bagian hilir karena dekat dengan 

aktivitas penambangan. Menurut Adani 

et al (2018), Konsentrasi logam berat 

diperairan dipengaruhi tinggi rendahnya 

pH, dimana pH rendah toksisitas logam 

dalam air akan semakin besar. 

Pengukuran pH air Sungai Batang 

Kuantan bagian hilir menunjukkan nilai 

terendah yakni 5,2. Temperatur air 

menunjukan hasil terendah pada air 

sungai bagian hilir yakni 27,2
o
C. 

Intensitas cahaya yang masuk dalam 

perairan akan mempengaruhi besar 

kecilnya suhu suatu perairan. 

 

 

e. Analisis ion merkuri (II)  

 

1. Penentuan waktu kontak 

optimum 

 

Pada penelitian ini waktu kontak 

optimum penjerapan ion merkuri oleh 

arang aktif yaitu pada 40 menit dengan 

persentase adsorpsi 95,58% (Tabel 3). 

Peningkatan persentase adsorpsi dan 

kapasitas adsorpsi merkuri (Hg) terjadi 

seiring dengan bertambahnya waktu 

kontak. Laju adsorpsi mengalami 

penurunan pada waktu kontak 50 dan   

60 menit disebabkan karena pori arang
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Tabel 3. Efisiensi dan kapasitas adsorpsi ion merkuri dalam larutan HgCl2 30 ppm 

dengan variasi waktu kontak menggunakan arang pelepah kelapa sawit yang 

diaktivasi dengan NaOH 1:4 

Waktu 

kontak 

(Menit) 

Konsentrasi 

sebelum 

adsorpsi 

(μg/L) 

Konsentrasi 

setelah adsorpsi 

(μg/L) 

Efisiensi 

adsorpsi (%) 

Kapasitas 

adsorpsi 

(mg/g) 

10 23879,4 3597,2 84,93 5,0579 

20 23879,4 1745,5 92,69 5,5369 

30 23879,4 1558,1 93,47 5,5747 

40 23879,4 1161,2 95,14 5,6767 

50 23879,4 1262,2 94,71 5,6514 

60 23879,4 1515,8 93,65 5,5881 

 

aktif sudah terisi penuh sehingga 

permukaan arang menjadi jenuh dan 

kemampuan adsorpsinya menurun 

(Bangun et al., 2016).  

 

2. Penentuan efisiensi adsorpsi ion 

merkuri  
 

Sampel air Sungai Batang 

Kuantan dikontakkan dengan arang 

pelepah kelapa sawit kuaitas terbaik 

dengan metode batch selama 40 menit. 

Berdasarkan Tabel 4, air Sungai Batang 

Kuantan bagian hilir memiliki efisiensi 

adsorpsi terbesar yakni 72,94%.  

Hasil analisis kadar merkuri 

dalam air sungai menunjukkan bahwa 

pada bagian hulu memiliki kadar 

merkuri terendah yaitu 0,636 μg/L. 

Sampel air sungai yang diambil 

dibagian tengah mengandung merkuri 

sebesar 1,410 μg/L 1,937 μg/L pada 

bagian hilir. Berdasarkan data yang 

diperoleh kadar merkuri dalam air 

Sungai Batang Kuantan di Desa 

Teberau Panjang masih dibawah baku 

mutu yang ditetapkan (0,002 μg /L).  

Proses adsorpsi air sungai dengan 

arang aktif menurunkan konsentrasi 

sebesar 0,173 μg/L (hulu), 0,383 μg/L 

(tengah) dan 0,524 μg/L (hilir). 

Berdasarkan hasil uji statistika, tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan 

antara konsentrasi merkuri pada air 

Sungai Batang Kuantan sebelum dan 

sesudah dikontakkan dengan arang aktif 

pelepah kelapa sawit. Nilai 

signifikansinya adalah 0,072 ≥ 0,05. 

Efisiensi adsorpsi yang diperoleh 

yaitu 72,75% (hulu), 72,81 % (tengah) 

dan 72,94% (hilir). Berdasarkan data 

yang diperoleh, arang aktif dari pelepah 

kelapa sawit dapat menurunkan kadar 

merkuri di air Sungai Batang Kuantan. 

 

Tabel 4. Efisiensi adsorpsi ion merkuri di Sungai Batang Kuantan menggunakan arang 

dari pelepah kelapa sawit yang diaktivasi dengan NaOH 1:4 

Titik 

Pengambilan 

Konsentrasi 

Sebelum Adsorpsi 

(μg/L) 

Konsentrasi 

Setelah 

Adsorpsi (μg/L) 

Efisiensi Adsorpsi (%) 

Hulu 0,635 0,173 72,75 

Tengah 1,410 0,382 72,81 

Hilir 1,937 0,527 72,94 
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KESIMPULAN  

 

Arang pelepah kelapa sawit 

teraktivasi NaOH 1:4 menunjukkan 

hasil karakterisasi terbaik dengan kadar 

air 1,49%, kadar abu 1,79%, daya jerap 

terhadap iodium 891,928 mg/g dan daya 

jerap terhadap metilen biru           

18,392 mg/g. Konsentrasi merkuri 

dalam Sungai Batang Kuantan di Desa 

Teberau Panjang bagian hulu          

0,635 μg/L, tengah 1,410 μg/L dan hilir 

1,937 μg/L. Efisiensi penurunan kadar 

logam merkuri dalam air Sungai Batang 

Kuantan adalah 72,75% (hulu), 72,81% 

(tengah) dan 72,94% (hilir). Arang 

pelepah kelapa sawit teraktivasi    

NaOH 1:4 dapat menurunkan kadar 

merkuri bagian hulu menjadi          

0,173 μg/L, bagian tengah sebesar  

0,382 μg/L dan 0,527 μg/L pada bagian 

hilir.  
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