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ABSTRAK 

Amonia sangat beracun jika keberadaannya melebihi ambang 

batas baku mutu sehingga air sungai harus diolah sebelum 

digunakan sebagai air baku. Penelitian ini berhasil menurunkan 

konsentrasi amonia dalam air baku PDAM Surya Sembada Kota 

Surabaya dengan metode adsorpsi menggunakan bio-adsorben 

daun bidara (Ziziphus mauritiana). Metode adsorpsi adalah batch 

dengan parameter adsorpsi meliputi variasi waktu kontak, massa 

adsorben, serta konsentrasi awal dan pH Adsorbat. Absorbansi 

amonia sebelum dan setelah adsorpsi diukur menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang maksimum 

382 nm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa %Removal dan 

kapasitas adsorpsi amonia tertinggi pada larutan NH4Cl sebesar 

94,92% dan 0,60 mg/g pada kondisi optimum waktu kontak 80 

menit, massa adsorben 0,20 g, konsentrasi awal NH4Cl 10 mg/L 

(NH3 3,18 mg/L), dan pH NH4Cl 8. %Removal dan kapasitas 

adsorpsi amonia dalam air baku pada kondisi optimum sebesar 

98,60% dan 0,30 mg/g. Konsentrasi amonia dalam air baku 

setelah adsorpsi mencapai 0,02 mg/L sehingga sesuai baku mutu 

Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001 dan Keputusan Menteri 

Kesehatan RI No. 907/Menkes/SK/VII/2002. 

 

Kata Kunci: Adsorpsi, Adsorben Ziziphus mauritiana, Amonia, 

Air baku. 
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ABSTRACT 

Ammonia is very poisonous if its presence exceeds the 

quality standard threshold so that river water must be treated 

before it is used as raw water. This research succeeded in 

reducing the concentration of ammonia in the raw water of the 

PDAM Surya Sembada Surabaya by the adsorption method using 

Bidara leaves Bio-Adsorbent (Ziziphus mauritiana). The 

adsorption method used is a batch with adsorption parameters 

were variations contact time, the mass of adsorbent, initial 

concentration of NH4Cl and pH. Ammonia absorbance in raw 

water before and after adsorption was measured using a UV-Vis 

spectrophotometer at a maximum wavelength of 382 nm. The 

results showed that the highest value of %removal and adsorption 

capacities were obtained 94,92% and 0,60 mg/g, at optimum 

conditions for contact time 80 minutes, mass adsorbent 0,20 g, 

initial concentration of NH4Cl 10 mg/L (NH3 3,18 mg/L), and pH 

8. %Removal and adsorption capacity of ammonia in raw water at 

optimal conditions were obtained 98,60% and 0,30 mg/g. After 

adsorption, the concentration of ammonia in raw water reaches 

0,02 mg/L so that it conforms to the quality standards threshold in 

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 dan Keputusan Menteri 

Kesehatan RI No. 907/Menkes/SK/VII/2002. 

 

Keywords: Adsorption, Ziziphus mauritiana Adsorbent, 

Ammonia,    Raw Water. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Jumlah penduduk di Indonesia terus mengalami peningkatan 

dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk yang semakin meningkat 

menyebabkan kebutuhan air minum juga semakin meningkat. 

Manusia memerlukan air minum sekitar 1,5-2,0 Liter/hari untuk 

mencukupi kebutuhan metabolisme (Slamet, 2007). Sumber air 

yang dapat digunakan sebagai air baku dalam pembuatan air 

minum yaitu air sungai, air tanah, dan air hujan. Sumber air 

tersebut harus bersih dan memenuhi syarat sebagai air baku agar 

dapat diperoleh air minum dengan kualitas yang bagus dan layak 

konsumsi. Air sungai lebih banyak digunakan sebagai sumber air 

karena keberadaannya yang melimpah namun saat ini kondisi air 

sungai khususnya di Surabaya banyak tercemar oleh berbagai 

limbah buang termasuk limbah domestik. Air sungai yang 

berfungsi sebagai air baku harus diolah sebaik mungkin dari segi 

kualitas maupun kuantitas sehingga diperoleh air minum yang 

layak konsumsi dan siap didistribusikan langsung ke masyarakat 

(Hendrawan, 2005).  

Air minum tidak boleh mengandung mikroorganisme 

berbahaya maupun zat kimia beracun dengan jumlah melampaui 

batas dari yang ditentukan. Air minum layak konsumsi harus 

memenuhi standar mutu baik secara fisika, kimia, dan biologi 

sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 

907/MENKES/SK/VII/2002. Hasil pengamatan dan pengujian air 

sungai di laboratorium PDAM Surya Sembada Kota Surabaya 

pada tanggal 17 Juni 2019 menunjukkan kadar total coli dan fecal 

coli sebesar 0/100 mL; kadar nitrat sebesar 1,630 mg/L; dan kadar 

fluorida sebesar 0,999 mg/L. Kadar tersebut memenuhi batas 

ambang baku mutu Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia No. 907/MENKES/SK/VII/2002 yaitu kadar total coli 

dan fecal coli 0/100 mL; kadar nitrat < 50 mg/L; dan kadar 

fluorida < 1,5 mg/L. Namun, amonia belum memenuhi batas 

ambang baku mutu dengan kadar > 1,5 mg/L yaitu 3,145 mg/L.  
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PDAM Surya Sembada Kota Surabaya merupakan 

perusahaan jasa pemerintah penyedia layanan air bersih yang 

memiliki instansi pengolahan air minum. Hal ini dibuktikan oleh 

perusahaan milik pemerintah kota Surabaya  ini  mencapai 

525.609 sambungan rumah. PDAM memproduksi air mencapai 

204 juta meter kubik pada tahun 2013 dan 195 juta meter kubik 

pada tahun. Air baku yang digunakan oleh perusahaan ini berasal 

dari Kali Surabaya yang merupakan anak sungai Kali Brantas. 

Aliran air sungai ini mengalir dari pintu air Dam Mlirip sampai 

dengan pintu air Jagir, yang merupakan sungai lintas 

kabupaten/kota. Kali Surabaya memiliki kualitas air baku yang 

kurang memenuhi ketentuan baku mutu yang dipersyaratkan oleh 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan pamantauan Badan 

Lingkungan Hidup kota Surabaya tahun 2013, menunjukkan 

bahwa 69,45% berstatus cemar ringan, 22,22% cemar sedang dan 

8,33% cemar berat dengan parameter BOD dan TSS yang 

memiliki konsentrasi lebih dari baku mutu air kelas II 

(Rahmawati dkk., 2014).  

Salah satu parameter pencemaran air adalah amonia (NH3). 

Keberadaan amonia dalam air sungai yang melebihi ambang batas 

dapat mengganggu ekosistem perairan dan makluk hidup lainnya. 

Amonia memiliki konsentrasi yang tinggi sehingga sangat 

beracun bagi hampir semua organisme. Amonia juga dapat 

bersifat racun pada manusia jika jumlah yang terpapar/masuk 

tubuh melebihi jumlah yang dapat didetoksifikasi oleh tubuh 

(Murti dkk., 2014). Sumber air baku perlu diperiksa untuk 

mengetahui kadar amonia yang ada. Apabila kadar amonia dalam 

air baku melebihi ketentuan baku mutu maka perlu dilakukan 

perbaikan kualitas air baku dengan memilih teknologi pengolahan 

air yang tepat sehingga pada penelitian ini dilakukan upaya untuk 

menurunkan kadar amonia dalam air baku PDAM Surya Sembada 

Kota Surabaya menggunakan adsorben berupa karbon dari daun 

bidara (Ziziphus mauritiana).  

Tanaman bidara banyak ditemukan di daerah tropis seperti 

afrika utara, asia barat, Israel dan Indonesia. Daun bidara 

merupakan prekursor yang prospektif untuk preparasi karbon 
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berkualitas tinggi karena daun bidara memiliki unsur C relatif 

tinggi dan kadar abu rendah. Karbon ini memiliki gugus fungsi 

O−H dan C=O dimana atom O dapat berikatan kuat dengan atom 

H pada NH3 (N−H∙∙∙O) karena adanya daya tarik elektrostatik 

yang tinggi (Guo dkk., 2005). Dengan demikian maka amonia 

(NH3) teradsorp ke permukaan adsorben. Adsorpsi dilakukan 

dengan variasi waktu kontak, massa adsorben, konsentrasi awal 

amonia dari larutan sintetis amonia (larutan NH4Cl), serta pH. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan bisa 

menurunkan kadar amonia dan dapat diterapkan pada pengolahan 

air baku PDAM Surya Sembada Kota Surabaya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah 

kondisi optimasi adsorpsi amonia dengan bio-adsorben dari daun 

bidara (Ziziphus mauritiana) dalam menurunkan kadar amonia 

pada air baku PDAM Surya Sembada Kota Surabaya.  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan kondisi 

optimasi adsorpsi amonia dan menurunkan kadar amonia pada air 

baku PDAM Surya Sembada Kota Surabaya menggunakan bio-

adsorben dari daun bidara (Ziziphus mauritiana). 

 

1.4 Batasan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan adsorbat yaitu larutan sintetis 

amonia (larutan NH4Cl) dan air baku PDAM Surya Sembada 

Kota Surabaya dengan optimasi adsorpsi meliputi parameter 

waktu kontak (40; 60; 70; 80 dan 90 menit), massa adsorben 

(0,10; 0,12; 0,15; 0,20; 0,25; dan 0,28 g), konsentrasi awal larutan 

sintetis amonia (Larutan NH4Cl) (5; 7,5; 10; 12,5; 15; dan 17,5 

mg/L) serta pH (5; 7; 8; 9; dan 11) untuk mendapatkan %Removal 

dan kapasitas adsorpsi maksimum. Adsorpsi yang dilakukan 

menggunakan metode batch dengan volume larutan adsorbat 

yaitu 40 mL pada kondisi kecepatan pengadukan 250 rpm. Hasil 

adsorpsi diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer 
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UV-Vis pada panjang gelombang tertentu untuk mengetahui hasil 

konsentrasi yang tersisa dari proses adsorpsi yang telah 

dilakukan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat pada penelitian ini adalah : 

1. Bagi Akademik dan Mahasiswa 

Manfaat bagi akademik dan mahasiswa yaitu sebagai sarana 

meningkatkan pengetahuan. Hal ini juga dapat dijadikan 

mahasiswa sebagai proses mengaplikasian ilmu yang diperoleh 

dari bangku perkuliahan ke dalam aspek yang nyata. Selain itu, 

dalam bidang akademisi juga dapat dijadikan media sebagai 

pembelajaran pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan cita-

cita Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

 

2. Bagi Masyarakat 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat 

bagi masyarakat dalam hal penurunan kadar amonia dalam air 

baku untuk air minum sehingga diharapkan air minum yang 

didistribusikan ke masyarakat semakin baik kualitasnya. 

 

3. Bagi Perusahaan 

Manfaat penelitian ini yaitu sebagai jembatan kerjasama 

antara perusahaan dan kampus ITS dalam mencari solusi untuk 

penyelesaian masalah salah satunya penurunan kadar amonia 

dalam air baku. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Amonia 

Amonia merupakan senyawa anorganik yang diperlukan 

sebagai sumber energi dalam proses nitrifikasi bakteri aerobik. 

Pada air, amonia terdapat dua bentuk yaitu amonia tidak 

terionisasi (Amonia) dan amonia terionisasi (Amonium) 

(Komarawidjaja, 2003). Struktur Amonia dan amonium 

ditunjukkan pada Gambar 2.1a dan b (Yeganeh dkk., 2019). 

Amonium (NH4
+)  memiliki kadar racun rendah sedangkan 

amonia yang tidak terionisasi dapat bersifat racun dan dapat 

mengganggu syaraf pada ikan. Daya racun amonia dalam air akan 

meningkat saat kelarutan oksigen rendah dan alkalinitas tinggi 

(Komarawidjaja, 2003). Amonia (NH3) dan garam-garamnya 

merupakan senyawa yang mudah larut dalam air. Amonia 

bereaksi dengan air (H2O) membentuk amonium yang 

ditunjukkan pada Persamaan 2.1. 

 

NH3 + H2O ↔ NH4
+  + OH-    (2.1) 

 

Salah satu parameter pencemaran air ialah amonia (NH3). 

Keberadaan amonia dalam air sungai yang melebihi ambang batas 

dapat mengganggu ekosistem perairan dan makluk hidup lainnya. 

Amonia sangat beracun bagi hampir semua organisme (Murti 

dkk, 2014). Amonia dapat bersifat racun pada manusia jika 

jumlah yang masuk tubuh melebihi jumlah yang dapat 

didetoksifikasi oleh tubuh. Baku mutu amonia untuk sungai kelas 

satu adalah sebesar 0,5 mg NH3-N/liter (Peraturan Pemerintah 

No. 82, 2001). Kadar amonia dalam perairan alami biasanya 

kurang dari 0,1 mg NH3/liter (Effendi, 2003). Konsentrasi amonia 

yang tinggi dalam badan sungai mengindikasikan adanya 

pencemaran yang salah satunya disebabkan oleh buangan air 

limbah domestik baik segar (tidak terolah) maupun telah terolah, 

dimana konsentrasinya berturut-turut berkisar antara 10 – 158 mg 



6 

 

 

 

NH3/liter (Said, 2008) dan 25 – 60 mg NH4
+-N/liter (Jantrania dan 

Gross, 2006).  

  
(a)                               (b) 

Gambar 2.1 Struktur (a) Amonia dan (b) Amonium  

(Yeganeh dkk., 2019).  

 

2.2 Sumber-sumber Air Baku 

Air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air 

permukaan, cekungan air tanah, dan air hujan yang memenuhi 

baku mutu sebagai air baku untuk air minum  (Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum No. 18, 2007). Sumber-sumber air yang dapat 

digunakan sebagai air baku untuk air minum meliputi air 

permukaan, air hujan, dan air tanah. 

 

2.2.1 Air Permukaan 

Air permukaan merupakan air hujan yang mengalir di 

permukaan bumi seperti sungai, danau dan rawa yang tidak 

mengalami  infilterasi  ke bawah  tanah. Air permukaan akan 

tercampur oleh pengotor fisik, kimia dan biologis selama 

pengairan sehingga air permukaan akan tampak kotor, berwarna 

dan berbau. Beban pengotoran masing-masing air permukaan 

tergantung pada daerah pengaliran.  

Air permukaan dibedakan menjadi air sungai dan air danau. 

Air sungai banyak digunakan untuk menampung berbagai jenis 

limbah yang terdapat di sekitarnya baik limbah domestik maupun 

limbah industri. Hal ini tentu menimbulkan penurunan kualitas air 

bahkan memberi dampak berbahaya bagi kesehatan. Selain itu, 

Sungai yang tercemar menyebabkan rasa tidak nyaman, berwarna 

hitam, banyak sampah mengapung serta bau menyengat (Bronto 
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dkk, 2013). Akibatnya secara parameter fisika, kimia dan biologi, 

kualitas air di daerah muara sungai sangat rendah.  

Danau dikelilingi oleh daratan, berbentuk cekung, dan berisi 

air. Air danau berwarna hijau kebiruan pada permukaannya. 

Warna ini dipengaruhi oleh bahan organik yang membusuk akibat 

proses pembusukan oleh mikroorganisme di dalam air serta 

banyaknya lumut yang tumbuh di dasar maupun di permukaan 

danau. Akibat proses pembusukan, air danau memiliki kadar besi 

(Fe) dan mangan (Mn) yang relatif tinggi (Alamsyah, 2006). 

 

2.2.2 Air Hujan 

Hujan merupakan bagian dari siklus  hujan yang berfungsi 

untuk menyeimbangkan air yang ada di alam (Morey dkk., 2016). 

Kualitas air hujan sebelum mencapai tanah mengandung 

mikroorganisme dengan pH 5-7 serta memiliki konsentrasi  

mineral dan logam berat yang rendah sehingga tergolong murni 

(Untari dkk, 2015). Meski demikian, kandungan air hujan 

berbeda-beda tergantung faktor lingkungan. Air hujan di daerah 

pantai terpengaruh oleh laut dengan segala aktifitas dan 

komposisi airnya begitu pula air di daerah gunung api aktif. 

 

2.2.3 Air Tanah 

Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau 

batuan di bawah permukaan tanah. (Undang-undang RI No. 7, 

2004). Air tanah banyak dijumpai di daerah pegunungan dan 

bersifat jernih karena jauh dari lingkungan perindutsrian sehingga 

komposisi air tanah mengandung mineral cukup tinggi. 

Kandungan air tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti 

cuaca, tanah, dan bahan organik. Air tanah dibedakan menjadi air 

tanah dangkal, air tanah dalam dan mata air. Air tanah dangkal 

terjadi  karena adanya proses peresapan air dari permukaan tanah. 

Lumpur dan bakteri akan tertahan sehingga air tanah ini akan 

jernih tetapi lebih banyak mengandung zat-zat kimia karena 

diperoleh melalui lapisan tanah yang mempunyai unsur-unsur 

kimia tertentu untuk masing-masing lapisan tanah. Pengotoran 

juga masih terus berlangsung terutama pada permukaan air yang 
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dekat permukaan tanah. Air tanah dangkal banyak dimanfaatkan 

untuk sumber air minum melalui sumur-sumur dangkal. 

Air tanah dalam terdapat setelah lapisan rapat air yang 

pertama. Air tanah ini berkisar antara 100-300 meter sehingga 

diperlukan bor untuk mengambil airnya. Jika tekanan air tanah ini 

besar maka air akan menyembur kepermukaan sumur yang 

disebut sumur atesis. Jika air tidak dapat keluar dengan sendirinya 

maka diperlukan pompa. Mata air merupakan sumber air yang 

berasal dari air permukaan tanah, memiliki debit sekitar 10 

mL/detik sampai 10 m3/detik. Apabila musim penghujan, sumber 

mata air berlimpah daripada musim kemarau. Mata air memiliki 

mutu yang baik sehingga dapat dimanfaatkan untuk minum 

ataupun bahan air minum (Sudarmaji dkk., 2016). 

 

Air baku memiliki kualitas yang berbeda sehingga harus 

dikelola dengan baik dan benar sehingga tidak terjadi pecemaran 

air. Hal ini telah diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 

2001 yang ditunjukkan pada Tabel 2.1.  

 

Tabel 2.1 Parameter kualitas air berdasarkan kelas 

Parameter Satuan 
Kelas  

I II III IV 

Fisika      

Residu terlarut mg/L 1000 1000 1000 2000 

Residu 

tersuspensi 

mg/L 50 50 400 400 

Kimia      

COD mg/L 10 25 50 100 

Amonia  

(NH3-N) 

mg/L 0,5 - - - 

Mikrobiologi      

Fecal coliform Jumlah/100 

mL sampel 

100 1000 2000 2000 

Radioaktifitas      

Gross-A (Bequerel/L) 0,1 0,1 0,1 0,1 
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2.3 Syarat Kualitas Air Minum 

Air minum yang diperlukan untuk konsumsi masyarakat 

harus memenuhi syarat fisik, kimiawi, bakteriologis/mikrobiologi  

dan radioaktivitas, sebab air baku belum tentu memenuhi standar 

air minum. Kualitas air yang digunakan sebagai air minum  

sebaiknya memenuhi Persyaratan Permenkes RI No. 

907/Menkes/SK/VII/2002 tentang persyaratan kualitas air minum  

yang ditunjukkan pada Tabel 2.2. 

 

Tabel 2.2 Persyaratan kualitas air minum 

Parameter Satuan Kadar maksimum 

Fisik   

Warna TCU (True Color 

Unit) 

15 

Rasa dan bau - - 

Kekeruhan NTU (Nephelometric 

Turbidity Unit) 

5 

Suhu °C Suhu udara ± 3°C 

Bakteriologis   

E. coli atau 

Fecal coli 

Jumlah/100 mL 

sampel 

0 

Kimia   

Nitrat mg/L  50 

Fluorida mg/L 1,5 

Kromium mg/L 0,05 

Amonia mg/L 1,5 

Radioaktifitas   

Sinar 𝛼 Bq/L (bequerel/Liter) 0,1 

 

2.4 Tanaman Bidara (Ziziphus mauritiana) 

Tanaman  bidara atau Ziziphus mauritania adalah  sejenis  

pohon  kecil  yang  selalu  hijau,  penghasil buah  yang tumbuh di  

daerah afrika  utara dan tropis serta asia barat, tumbuh di Israel  di  

lembah-lembah  sampai  ketinggian  500  meter di atas 

permukaan laut (mdpl).  Khususnya  di  Indonesia tanaman  ini 



10 

 

 

 

banyak ditemukan tumbuh di daerah Sumbawa, Nusa Tenggara 

Barat (Heyne, 1987). Tanaman Bidara yang ditunjukkan pada 

Gambar 2.2 banyak digunakan dalam pengobatan tradisional 

(Hadizadeh  dkk., 2009). 

 

 
Gambar 2.2 Ziziphus mauritania (Bidara) (Wikipedia, 2020). 

 

Daun bidara dapat menghasilkan busa jika diremas, dan  

menghasilkan aroma  yang sangat  wangi seperti sabun dan 

digunakan  untuk memandikan  orang yang sakit demam. 

kandungan kimia yang berperan sebagai pengobatan dalam 

tanaman  bidara  antara  lain  alkaloid,  fenol,  flavonoid,  

saponin,  kuercetin,  dan terpenoid  (Hadizadeh  dkk., 2009; 

Hussen  dkk.,  2010; Michel dkk.,  2011).  

Daun bidara (Ziziphus spina-christi) juga dapat dimanfaatkan 

sebagai bio-adsorben dengan diubah menjadi karbon sesuai 

penelitian yang telah dilakukan Abshirini dkk (2018). Pada 

penelitian tersebut, preparasi karbon dilakukan melalui proses 

karbonisasi dengan cara dikeringkan daun bidara yang telah 

dicuci Aquades pada heater suhu 100 °C lalu difurnace vakum 

pada suhu 600 °C selama 3 jam. Selanjutnya karbon yang 

dihasilkan digerus dengan penggiling listrik hingga menjadi 

serbuk dan diaplikasikan sebagai bio-adsorben untuk menurunkan 

kadar Cr(VI) pada larutan aqueous. Hasil adsorpsi menunjukkan 

bahwa efisiensi penurunan kadar Cr(VI) tertinggi yaitu 97,22% 
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dengan waktu kontak 55 menit, suhu 60°C, pH adsorbat 2, dan 

dosis adsorben 5 g/L.  

Karbon dari daun bidara (Ziziphus spina-christi) juga 

dimanfaatkan sebagai bio-adsorben untuk menurunkan kadar 

amonia sintesis pada air limbah petrokimia sesuai penelitian yang 

telah dilakukan Yeganeh dkk (2019). Preparasi karbon pada 

penelitian ini dilakukan melalui proses karbonisasi dengan 

prosedur yang hampir sama seperti penelitian Abshirini dkk 

(2018). Daun bidara kering yang telah dicuci Aquades tidak 

dikeringkan dengan heater melainkan dioven terlebih dahulu pada 

suhu 80 °C selama 1 jam. Selanjutnya dipanaskan dengan gentle 

flame selama 1 jam hingga menjadi abu dan difurnace pada suhu 

700 °C selama 3 jam. Selanjutnya karbon yang dihasilkan digerus 

dengan penggiling hingga menjadi serbuk dan siap diaplikasikan 

sebagai bio-adsorben. Hasil adsorpsi menunjukkan bahwa 

adsorpsi amonia sintesis tertinggi dari air limbah menggunakan 

karbon dari daun bidara diperoleh 97,9 %, dengan waktu kontak 

80 menit, pada suhu 25°C, pH adsorbat 8, dan dosis adsorben 5 

g/L (Yeganeh dkk., 2019). 

Pada penelitian ini juga digunakan karbon dari daun bidara 

(Ziziphus mauritiana) sebagai bio-adsorben untuk menurunkan 

kadar amonia pada air baku PDAM Surya Sembada Kota 

Surabaya sehingga memenuhi batas ambang baku mutu dalam 

Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001 dan Keputusan Menteri 

Kesehatan RI No. 907/Menkes/SK/VII/2002.  

 

2.5 Adsorpsi 

Adsorpsi merupakan peristiwa penyerapan adsorbat secara 

fisika maupun kimia pada permukaan adsorben yang dipengaruhi 

oleh reaksi kimia antara media penyerap dan terserap (Rijali dkk., 

2015). Adsorpsi dibedakan menjadi 2 yaitu adsorpsi fisika dan 

kimia. Adsorpsi fisika terjadi karena adanya ikatan Van der Waals 

atau ikatan hidrogen sedangkan adsorpsi kimia terjadi karena 

adanya ikatan kimia antara molekul adsorbat dan adsorben 

(Treybal, 1980). Adsorpsi termasuk metode yang penting karena 

dapat menghilangkan bahan organik dan non organik yang tidak 
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terendapkan (Widyastuti dan Antik, 2011). Adsorpsi juga dapat 

memisahkan secara selektif suatu komponen  atau zat pengotor 

yang terkandung dalam zat cair, gas,dan uap. Adsorpsi dilakukan 

dengan cara mengontakkan adsorbat dengan adsorben sehingga 

terjadi perpindahan massa dari adsorbat (Theasy dkk.,2016). 

Adsorbat merupakan zat yang terserap sedangkan adsorben 

merupakan media penyerap (Gawande dkk., 2017). Adsorbat 

memiliki ukuran molekul yang bervariasi. Ukuran molekul 

adsorbat sangat penting dalam proses adsorpsi. Molekul adsorbat 

yang dapat diadsorp yaitu molekul yang memiliki diameter lebih 

kecil atau sama dengan diameter pori adsorben. Jika diameter 

molekul adsorbat sama dengan diameter pori adsorben, maka 

molekul polar akan lebih mudah diadsorp daripada molekul 

nonpolar. Jumlah molekul adsorbat yang teradsorp semakin 

meningkat jika luas permukaan dan volume pori adsorben juga 

meningkat (Laura dkk., 2014). 

Mekanisme reaksi pada proses adsorpsi terjadi berdasarkan 

interaksi antara situs aktif permukaan adsorben dengan adsorbat. 

Mekanisme adsorpsi terjadi melalui beberapa tahap. Adsorbat 

berdifusi ke permukaan luar adsorben (difusi eksternal). Sebagian 

besar adsorbat berdifusi lebih lanjut ke dalam pori-pori adsorben 

(difusi internal). Apabila adsorben telah mencapai kondisi 

jenuh/mendekati jenuh maka akan terbentuk lapisan adsorpsi 

kedua (multilayer) atau bahkan tidak terbentuk sehingga adsorbat 

yang belum teradsorp akan berdifusi keluar pori dan kembali ke 

cairan pembawa (Sihotang dan Dian, 2009). Yeganeh dkk (2019) 

telah melakukan penelitian tentang adsorpsi amonia terionisasi 

(amonium) pada air limbah petrokimia menggunakan karbon dari 

Ziziphus spina-christi. Skema yang mengambarkan mekanisme 

adsorpsi tersebut ditunjukkan pada Gambar 2.3. 

Adsorben yang baik memiliki %Removal dan kapasitas  

adsorpsi yang tinggi. Kapasitas adsorpsi adalah banyaknya 

adsorbat yang dapat teradsorp pada setiap satuan berat adsorben 

(Masduqi dan Slamet, 2000).  
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Gambar 2.3 Mekanisme adsorpsi amonium  

(Yeganeh dkk., 2019). 

 

%Removal dan kapasitas adsorpsi dapat dihitung 

menggunakan rumus pada Persamaan 2.2 dan Persamaan 2.3.  

 

% Removal (%)  = 
(Co −  Ct) × 100%

Co

 

     

Q = 
(Co −  Ct) × v

w
 

   

Keterangan:  

Q = kapasitas adsorpsi (mg/g) 

Co = Konsentrasi awal adsorbat (mg/L) 

Ct = Konsentrasi akhir adsorbat (mg/L) 

v = volume sampel (L) 

w = massa adsorben (g) 

 

2.6 Metode Adsorpsi 

2.6.1 Metode Batch 

Metode batch merupakan metode adsorpsi yang dilakukan 

dengan cara mencampurkan adsorben dengan berat tertentu dan 

larutan adsorbat pada konsentrasi, volume, dan pH tertentu dalam 

gelas beker lalu dilakukan pengadukan pada sistem selama 

Karbon 

(2.2) 

(2.3) 
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periode waktu tertentu. Hasil adsorpsi dengan metode batch ini 

harus dilakukan penyaringan untuk memisahkan larutan dengan 

adsorben yang telah bercampur selama proses adsorpsi 

berlangsung (Loebenstein, 1962). Selanjutnya dianalisis 

konsentrasi adsorbat yang berhasil teradsorp. Konsentrasi 

adsorbat yang teradsorp dalam adsorben diperoleh dari selisih 

konsentrasi adsorbat sebelum dan setelah adsorpsi. Adsorben 

memiliki kapasitas adsorpsi yang dinyatakan sebagai banyaknya 

adsorbat yang dapat teradsorp pada setiap satuan berat adsorben 

(Masduqi dan Slamet, 2000). Metode batch merupakan salah satu  

metode adsorpsi yang cukup baik digunakan karena dapat 

menurunkan konsentrasi pencemar yang terkandung dalam 

limbah cair (Subarman dkk., 2011). Metode adsorpsi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode batch dengan 

rangkaian alat yang ditunjukkan pada Gambar 2.4. 

 

 
Gambar 2.4 Rangkaian alat adsorpsi dengan metode batch 

(Hadiwidodo, 2008). 

 

2.6.2 Metode Kolom 

Metode kolom merupakan metode adsorpsi yang dilakukan 

dengan cara memasukkan larutan adsorbat yang mengandung zat 

tertentu ke kolom berisi adsorben. Larutan akan selalu kontak 

dengan adsorben dalam kolom yang sama sehingga adsorpsi 

dapat terjadi secara optimal (Astuti dan Kurniawan, 2015). 

Metode ini membutuhkan waktu lebih lama daripada metode 

batch (Irma dkk., 2015). Metode ini dapat dilakukan dengan 2 

cara aliran yaitu aliran dari atas ke bawah (down flow) dan aliran 

Tombol pengaturan 

Magnetic stir bar 

Gelas kimia 
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dari bawah ke atas (up flow). Aliran down flow lebih sering 

digunakan karena memiliki pengaturan laju alir lebih mudah 

(Astuti dan Kurniawan, 2015).  

Rangkaian alat yang digunakan untuk adsorpsi dengan 

metode kolom ditunjukkan Gambar 2.5. Kolom terlebih dahulu 

diisi dengan aquades sampai sedikit di atas lapisan adsorben. Hal 

ini dimaksudkan untuk menghindari udara yang terjebak di dalam 

kolom yang dapat mengganggu laju aliran. Alat dioperasikan 

dengan mengalirkan sampel air baku secara grafitasi (downflow) 

secara terus menerus dari bak penampung umpan dengan 

menggunakan pompa menuju ke bak pengatur laju limpasan. Bak 

pengatur laju limpasan digunakan untuk mendapatkan tekanan 

dan laju limpasan yang konstan. Setelah dari bak pengatur laju 

limpasan aliran umpan dilewatkan flowmeter untuk mendapatkan 

hasil pembacaan laju limpasan secara visual (Kurniawan, 2015). 

 

 
Gambar 2.5 Rangkaian alat adsorpsi dengan metode kolom 

(Kurniawan, 2015). 

 

2.7 Adsorben 

Adsorben merupakan permukaan yang mampu menyerap 

molekul-molekul adsorbat pada saat proses adsorpsi terjadi 

(Gawande dkk., 2017). Adsorben komersial memiliki struktur 

Kolom 

Larutan adsorbat 

Katub 

Adsorben 

Wadah penampung 
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yang sangat berpori, dengan luas permukaan pori berkisar antara 

100 hingga 1200 m2/g. Luas permukaan yang besar 

memungkinkan sejumlah besar adsorpsi relatif terhadap berat 

adsorben, jauh melebihi beratnya sendiri (Gabelman, 2017). 

Banyak jenis adsorben yang telah digunakan untuk 

menurunkan kadar amonia. Penelitian yang dilakukan oleh Banon 

dan Suharto (2008) berhasil menggunakan adsorben zeolit alam 

dengan aktivasi larutan NH4NO3 untuk menurunkan kadar amonia 

dalam air. Penelitian Ding dan Sartaj (2015) berhasil 

menggunakan adsorben zeolit untuk menurunkan kadar amonia 

pada larutan aqueous dengan kapasitas adsorpsi optimum yaitu 

22,90 mg/g pada kondisi pH 7 dan konsentrasi total amonia 

nitrogen (TAN) 3000 mg/L. Selain itu, karbon dan karbon aktif 

juga berhasil digunakan untuk menurunkan kadar amonia. 

Penelitian Mangkurat dkk (2019) menggunakan karbon aktif dari 

kulit kelapa muda dengan aktivasi larutan KOH 30% dan 

microwave daya 800W untuk menurunkan kadar amonia dalam 

air sungai dan dihasilkan tingkat efisiensi adsorpsi (%Removal) 

optimum sebesar 46,79% pada kondisi waktu kontak 20 menit. 

Penelitian Yeganeh dkk (2019) menggunakan adsorben karbon 

dari daun bidara (Ziziphus spina-christi) untuk menurunkan kadar 

amonia dalam air limbah petrokimia dengan %Removal dan 

kapasitas adsorpsi tertinggi yaitu 97,9 % dan 25,77 mg/g pada 

waktu kontak 80 menit, suhu 25°C, pH 8, dosis adsorben 5 g/L.  

Pada penelitian ini adsorben yang digunakan juga berasal dari 

daun bidara (Ziziphus mauritiana) seperti penelitian yang 

dilakukan oleh Yeganeh dkk (2019). Daun tanaman ini 

dipreparasi menjadi karbon yang selanjutnya diaplikasikan 

sebagai bio-adsorben untuk menurunkan kadar amonia pada air 

baku PDAM Surya Sembada Kota Surabaya. 

Karbon atau arang merupakan residu berwarna hitam, ringan, 

mudah hancur dan menyerupai batu bara yang dihasilkan dengan 

menghilangkan kandungan air dan komponen volatil dari bahan 

dasar yang digunakan. Karbon dapat diperoleh dari biomassa 

yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan, hewan, ataupun bahan 

tambang (Arlena dkk., 2015). Karbon terdiri dari 85-98% karbon 
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dengan sisanya berupa abu ataupun bahan kimia. Bentuk karbon 

dibedakan menjadi karbon serbuk dan granular. Karbon serbuk 

memiliki luas permukaan yang lebih tinggi daripada bentuk 

granular sehingga karbon serbuk memiliki tingkat efisiensi 

adsorpsi (%Removal) yang tinggi.  

Karbon yang dihasilkan melalui karbonisasi memiliki struktur 

mikro turbostratik yang ditandai dengan kristalit yang tersusun 

tidak beraturan. Karbon juga memiliki celah di antara karbon-

karbon kristalit atau disebut pori-pori. Perkembangan Struktur 

mikro dan pori-pori karbon dipengaruhi oleh kondisi karbonisasi. 

Karbonisasi adalah proses penghilangan unsur oksigen dan 

hidrogen yang akan menghasilkan rangka karbon dengan struktur 

tertentu (Smisek dan Cerny, 1970). Karbonisasi terjadi dalam 

beberapa tahap yaitu dehidrasi atau penghilangan air, perubahan 

bahan organik menjadi unsur karbon, dan dekomposisi tar 

sehingga pori-pori karbon akan menjadi lebih besar (Smisek dan 

Cerny, 1970). Parameter penting pada proses karbonisasi yaitu 

suhu, laju pemanasan dan laju alir nitrogen serta lama waktu 

karbonisasi (Effendi dan Saibatul, 2010). Pada permulaan 

karbonisasi dengan suhu 300-1400°C menyebabkan tumbuhnya 

karbon kristalit dan meningkatkan keberaturan struktur mikro 

karbon. Struktur pori karbon yaitu mikropori dengan volume yang 

substansial terbentuk pada suhu 500 °C dan meningkat dalam 

jumlah seiring pemberian suhu lebih lanjut hingga suhu 900 °C. 

Reaksi yang terjadi menghasilkan jumlah panas yang lebih besar 

daripada yang diperlukan (reaksi eksoterm). Reaksi ini terlihat 

jelas pada suhu 300-400°C dimana suhu meningkat dengan cepat 

meskipun jumlah panas yang diberikan tetap. Selama proses 

karbonisasi, daun bidara mengalami fragmentasi membentuk 

struktur heksagonal awal yang termostabil. Hampir 80% unsur 

karbon diperoleh pada suhu 400-600°C (Pari, 2007).  

 

2.8 Karakterisasi  

2.8.1 Fourier Transform-Infrared (FTIR) 

Fourier Transform-Infrared (FTIR) merupakan alat yang 

digunakan untuk menentukan komponen kimia melalui 
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identifikasi berbagai macam gugus fungsi. Instrumen 

menghasilkan radiasi sinar IR yang dipancarkan dari black-body 

source. Selanjutnya sinar melalui interfotometer untuk 

pengkodean spektra. Rekombinasi sinar dengan panjang lintasan 

yang berbeda pada interfotometer menyebabkan intererensi 

konstruktif dan destruktif yang disebut inferogram. Kemudian 

sinar masuk ke kompartemen sampel dan diserap frekuensi 

energinya secara spesifik yang merupakan karakteristik sampel 

dan interferogram. Detektor akan mengukur sinar khusus 

interferogram dalam energi terhadap waktu untuk semua 

frekuensi secara simultan. Interferogram secara otomatis melalui 

software komputer Fourier Transformation dan menghasilkan 

spektra (Mohammadi dkk., 2017). Diagram Spektrofotometer 

FTIR ditunjukkan pada Gambar 2.6. 

 

 
Gambar 2.6 Diagram Spektrofotometer FTIR  

(Dachriyanus, 2004). 

 

Radiasi inframerah pada bilangan gelombang 4000-400 cm-1 

diabsorb dan dikonversi oleh molekul organik menjadi energi 

yang digunakan suatu molekul umtuk bervibrasi. Tipe vibrasi 

dibedakan menjadi 2 yaitu stretching dan bending. Stretching 

merupakan gerakan secara teratur yang memiliki perubahan jarak 

di sepanjang sumbu x. Bending merupakan gerakan yang 

menghasilkan perubahan sudut antara atom-atom yang berikatan. 

Hukum dasar spektrofotometer FTIR adalah Hukum Hooke yang 

ditunjukkan pada Persamaan 2.4. Tetapan gaya (f) berbanding 

lurus dengan frekuensi vibrasi (υ). Tetapan gaya untuk ikatan 
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tunggal atau rangkap-dua dan rangkap tiga masing-masing 5 × 

105, 10 × 105, dan 15 × 105 dyne cm-1. Hukum Hooke berfungsi 

untuk memperkirakan dimana daerah vibrasi terjadi. 

 

υ = 
1

2 ×  π ×  c  
 √

 f (m1 + m2)

m1 ×  m2

 

 

Keterangan: 

υ = jumlah gelombang/frekuensi vibrasi (cm-1)   

c = kecepatan cahaya (cm detik-1) 

m1 = massa atom 1 (g) 

m2 = massa atom 2 (g) 

f = tetapan gaya (dyne cm-1 = g detik-1) 

Yeganeh dkk (2019) menunjukkan hasil spektra FTIR 

Ziziphus spina-christi activated carbon (ZSAC) pada bilangan 

gelombang 400-4000 cm-1 yang dapat dilihat pada Gambar 2.7. 

 

   
 

Gambar 2.7 Spektra FTIR Ziziphus spina-christi activated 

carbon (ZSAC) (Yeganeh dkk., 2019). 

 

Interpretasi spektra FTIR dilakukan dengan cara mengamati 

keberadaan atau ketiadaan beberapa puncak serapan oleh gugus 

fungsi utama. Puncak serapan yang dihasilkan oleh C=O, O−H, 

Bilangan gelombang (cm-1) 

%
 T

ra
n

sm
it

an
 

(2.4) 
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N−H, C−O, C=C, C≡C, −C≡N, dan –N=O merupakan puncak-

puncak yang paling mencolok dan menyediakan informasi 

struktural berupa bilangan gelombang yang karakteristik      

(Sudiyarmanto, 2017) ditunjukkan pada Tabel 2.3.  

 

Tabel 2.3 Gugus fungsi dan puncak serapan karakteristiknya 

Gugus Fungsi Bilangan 

Gelombang (cm-1) 

Intensitas 

C-H (ulur) 2853-2962 Sedang-tajam 

C-H (ulur) 

C=C (ulur) 

C-H (tekuk keluar 

bidang) 

3010-3095 

1600-1680 

905-920 

 

Sedang 

Sedang-lemah 

Tajam 

 

C=C Alkunil 

 

2100-2250 Lemah-tajam 

C=C Aromatik 

 

1475 dan 1600 Sedang-lemah 

O-H (alkohol, fenol) 

O-H (alkohol, fenol, 

ikatan hidrogen) 

O-H (asam karboksilat, 

ikatan hidrogen 

3590-3650 

3300-3600 

 

2400-3400 

 

Sedang 

Sedang 

 

Sedang 

 

C=O (ulur) 1600-1820 Tajam 

N-H atau Amida 3100-3500 Sedang 

C≡N atau Nitril  2240-2260 Sedang-tajam 

C-O 

Aldehida (C-H) 

 

Nitro (N=O) 

1000-1300 

2700-2800 dan 

2800-2900 

1300-1390 dan 

1500-1600 

Tajam 

Lemah 

Lemah 

Tajam 

Tajam 

          (Sudiyarmanto, 2017) 

 

2.8.2 Gas Sorption Analyzer (GSA) 

Gas Sorption Analyzer (GSA) merupakan alat yang 

digunakan untuk pengukuran fisik terhadap suatu material 
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meliputi luas permukaan area, volume pori, diameter pori, dan 

distribusi pori. Material yang dapat dikarakterisasi dengan GSA 

berupa karbon, material organik, zeolit, alumina, lumpur, silika, 

keramik, dan padatan berpori lainnya. Diagram rangkaian alat 

GSA ditunjukkan pada Gambar 2.8. Pada penelitian ini, material 

yang dikarakterisasi dengan GSA adalah karbon dari daun bidara. 

 

 
Gambar 2.8 Diagram rangkaian alat GSA (Sudarlin, 2012). 

 

Prinsip kerja GSA menggunakan mekanisme adsorpsi gas 

berupa penyerapan gas pada permukaan suatu bahan padat yang 

akan dikarakterisasi pada berbagai tekanan dan suhu tetap 

(isotherm). Gas yang biasa digunakan adalah helium untuk 

mikropori (< 20 A°), nitrogen untuk mesopori (20-500 A°), atau 

argon untuk makropori (> 500 A°). Analisis GSA dilakukan 

dengan cara variasi tekanan disetup relative terhadap tekanan 

standar yaitu (P/P0) sebesar 0,05-0,995 melalui komputer kontrol 

sebelum proses analisa dimulai. Sampel sel yang berisi bahan uji 

(telah didegassing) dihubungkan dengan port gas. Nitrogen cair 

pada suhu 77,035 K (jika menggunakan gas N2) dituang ke 

thermostat yang secara otomatis merendam sampel sel sehingga 

proses analisis akan berlangsung pada suhu tetap 77,035 K. Pada 

saat proses berlangsung, gas akan dialirkan melalui port gas ke 

tabung sampel sesuai setup tekanan. Semakin tinggi tekanan 

maka semakin banyak gas yang akan diadsorpsi oleh padatan. 

Display suhu 

degas 

Mantel pemanas 

Display status dan 

data 

Tombol analisis 

Display status 

sistem 

Sampel sel 

Silinder gas 

Nitrogen 

Thermostat 
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Hubungan volume gas dan tekanan relative akan diplot secara 

otomatis oleh software pada komputer sebagai grafik v terhadap 

P/P0 yang ditunjukkan pada Gambar 2.9. 

 

 
Gambar 2.9 Contoh grafik hasil GSA (Sudarlin, 2012). 

 

Data hasil GSA yang diperoleh selanjutnya diolah 

menggunakan teori dan model perhitungan BET untuk mengubah 

menjadi data luas permukaan. Penelitian tentang adsorpsi gas 

multilayer atau dikenal Brunauer Emmett Teller (BET) berhasil 

dilakukan oleh Stephen Brunauer, P.H. Emmett, dan Edward 

Teller. Teori BET menjelaskan bahwa energi diserap melalui 

adanya induksi dipol ke dalam gas nonpolar sehingga terjadi 

ikatan antara lapisan teradsorpsi. Teori BET merupakan lanjutan 

dari teori Langmuir yang terbatas hanya pada satu lapisan saja 

atau monolayer (Brunauer dkk., 1938). 

Teori dan model perhitungan BET ditunjukkan pada 

Persamaan 2.5 dan 2.6 (Sudarlin, 2012). Luas permukaan 

merupakan jumlah pori pada setiap satuan luas sampel. Luas 

permukaan spesifik adalah luas permukaan per satuan gram 

(Perwira, 2014). Yeganeh dkk (2019) menunjukkan hasil 

karakteristik permukaan Ziziphus spina-christi activated carbon 

(ZSAC) dengan analisis BET, ditunjukkan pada Tabel 2.4. 
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S = 
Xm  ×  Lav ×  Am

Mv  
  

 

Xm = 
1

s + i  
  

 

Keterangan: 

S = luas permukaan total (m2/g) 

Xm = kapasitas monolayer 

Lav = bilangan Avogadro (6,023 × 1023 molekul/mol) 

Am = luas penampang adsorbat (jika nitrogen = 0,162 × 10-18 m2) 

Mv = Massa molekul gas adsorbat hasil uji (g) 

s = slope hasil uji 

i = intercept hasil uji 

 

Tabel 2.4 Karakteristik permukaan ZSAC 

Karakteristik  Jenis Sinar ZSAC 

Luas permukaan area m2/g 112,50 

Volume pori total (P/P0 = 0,99) cm3/g 0,905 

Diameter pori nm 15,30 

          (Yeganeh dkk., 2019) 

 

2.8.3 Spektrofotometer UV-Vis 

Spektrofotometri adalah suatu cara analisis yang didasarkan 

pada pengukuran intensitas sinar oleh spektrofotometer untuk 

mendapatkan data kuantitatif dari senyawa organik dalam jumlah 

yang sangat kecil yaitu mg/L (part per million) atau ppb (part per 

billion) (Suparno, 2010; Skoog dan West, 1971). Sinar yang 

digunakan adalah sinar yang mempunyai panjang gelombang 

tunggal (monokromatik) (Suparno, 2010). Spektrofotometer UV-

Vis menggunakan sumber radiasi elektromagnetik ultra violet 

dekat (190-380 nm) dan sinar tampak (380-780 nm) (Noviyanto, 

2014). Spektrofotometer terdiri dari 2 komponen yaitu 

spektrometer dan fotometer. Spektrometer berfungsi untuk 

menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang 

(2.5) 

(2.6) 
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tertentu dan fotometer sebagai pengukur intensitas cahaya yang 

ditransmisikan atau diadsorpsi (Khopkar, 1990). Penelitian ini 

menggunakan spektrofotometer UV-Vis Agilent 8453 yang 

ditunjukkan pada Gambar 2.10. 

 

 
Gambar 2.10 Spektrofotometer UV-Vis Agilent 8453. 

 

Cahaya yaitu bentuk energi radiasi yang bersifat sebagai 

gelombang dan partikel. Sifat cahaya sebagai gelombang dapat 

dilihat dari pembiasan dan pemantulan cahaya suatu medium. 

Sifat cahaya sebagai partikel dibuktikan dari efek foto listrik. 

Energi radiasi cahaya terdiri atas gelombang elektromagnetik dan 

memiliki panjang gelombang berbeda-beda yang ditunjukkan 

pada Tabel 2.5 (Triyati, 1985).  

 

Tabel 2.5 Daerah Spektrum Gelombang Elektromagnetik  

Panjang Gelombang  Jenis Sinar 

10-5 – 10-3  Sinar X 

10-3 – 1  Ultra violet jauh 

1 –  380  Ultra violet dekat 

380 – 750  Sinar tampak 

750 – 1300  Infra merah dekat 

1300 – 2500  Infra merah gelombang pendek 

2500 – 50000  Infra merah tengah 

50000 – 106  Infra merah jauh 

106 – 109  Gelombang mikro 

                  (Campbell dkk., 1999; Kerr dkk., 2011) 
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Tahap awal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

penentuan λmaks amonia dalam larutan NH4Cl 10 mg/L (NH3 3,18 

mg/L) menggunakan spektrofotometer UV-Vis secara Nessler. 

Penentuan λmaks dilakukan untuk mengetahui pada panjang 

gelombang berapa sampel menunjukkan absorbansi maksimum. 

λmaks yang diperoleh selanjutnya digunakan untuk pengukuran 

absorbansi sehingga memperkecil galat dan hasilnya lebih akurat. 

Hal serupa dilakukan oleh Wahdah (2013) yaitu penentuan λmaks 

amonia dalam urin bayi. Hasil pengukuran berupa grafik 

hubungan antara panjang gelombang dan absorbansi yang 

ditunjukkan pada Gambar 2.11. Grafik tersebut menunjukkan 

bahwa λmaks terjadi pada 419 nm dengan absorbansi sebesar 0,40.  

 

 
 

Gambar 2.11 Contoh Kurva λmaks (Wahdah, 2013). 

 

Penyinaran oleh sinar UV-Vis menyebabkan elektron yang 

berada dalam molekul akan tereksitasi ke tingkat orbital yang 

lebih tinggi. Setiap molekul dapat menyerap radiasi dalam daerah 

UV-Vis karena molekul mempunyai elektron yang dapat 

dieksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi. Panjang gelombang 

saat adsorpsi terjadi bergantung pada kekuatan elektron yang 

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

416 417 418 419 420 421 422

0,041 

 

0,040 

 

0,039 

 

0,038 

 

0,037 

 

0,036 

 

0,035 

 

λmaks  

Panjang gelombang (nm) 

A
b

so
rb

an
si

 (
A

) 

416       417        418        419       420        421       422 



26 

 

 

 

terikat dalam molekul tersebut. Panjang gelombang berbanding 

terbalik dengan energi radiasi (Suparno, 2010).  

Prinsip kerja spektrofotometer UV-Vis adalah sumber 

cahaya (sinar tampak) dipancarkan melalui monokromator untuk 

menguraikan sinar polikromatis yang masuk menjadi sinar 

monokromatis sehingga lebih mudah dianalisis pada panjang 

gelombang tertentu. Cahaya/energi radiasi dari monokromator 

tersebut diteruskan dan diserap oleh larutan sampel dalam kuvet. 

Kemudian jumlah cahaya yang diserap oleh larutan akan 

menghasilkan sinyal elektrik pada detektor, dimana sinyal 

elektrik ini sebanding dengan cahaya yang diserap oleh larutan. 

Besarnya sinyal elektrik yang dialirkan ke pencatat dapat dilihat 

sebagai angka (Triyati, 1985). Prinsip kerja spektrofotometer UV-

Vis ditunjukkan pada Gambar 2.12.  

 

 

Gambar 2.12 Prinsip Kerja Spektrofotometer UV-Vis  

(Triyati, 1985). 

 

Keterangan: 

A = sumber cahaya    

B = monokromator    

C = sel adsorpsi (tempat larutan) 

D = detektor 

E = rekorder 

 

Hukum yang mendasari analisis dengan menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis ini adalah hukum Lambert-Beer yang 

menyatakan hubungan antara absorbansi dengan konsentrasi, 

tebal media, dan sifat spesifik zat yang mengadsorpsi (Suparno, 

2010) ditunjukkan pada Persamaan 2.7. 
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A = - log T = log Po/P     (2.7) 

 

Keterangan:  

A = Absorbansi 

T = Transmitan 

Po = Besarnya radiasi yang masuk 

P = Besarnya radiasi yang diteruskan 

 

Besarnya absorbansi suatu larutan sebanding dengan panjang 

larutan yang ditempuh oleh radiasi dan konsentrasi spesies yang 

mengadsorpsi, sehingga dapat dituliskan dalam Persamaan 2.8. 

 

A = a x b x c      (2.8) 

 

Keterangan: 

A = Absorbansi 

a = konstanta perbandingan dan disebut absortivitas 

b = tebal media (cm) 

c = konsentrasi (g/L)  

 

2.9 Kurva Kalibrasi 

Kalibrasi instrumen merupakan suatu operasi yang 

menunjukkan hubungan dari output sistem pengukuran (misalnya, 

respon dari instrumen) dan nilai-nilai standar kalibrasi yang dapat 

diterima (misalnya, jumlah analit). Sejumlah besar metode 

analitik membutuhkan kalibrasi dari sebuah instrumen. Hal ini 

biasanya melibatkan persiapan satu set standar yang mengandung 

sejumlah analit yang tidak diketahui, mengukur respons 

instrumen untuk setiap standar dan membuat hubungan antara 

respons instrumen dan konsentrasi analit. Hasil tersebut kemudian 

digambarkan dalam suatu kurva yang disebut kurva kalibrasi. 

Kurva tersebut digunakan sebagai standar untuk menentukan 

konsentrasi sampel dengan cara mengubah absorbansi dari alat 

menjadi konsentrasi (Barwick, 2003) seperti yang ditunjukkan 

pada Gambar 2.13. 
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Adsorbat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu amonia. 

Konsentrasi amonia dihitung berdasarkan persamaan regresi linier 

dari kurva kalibrasi dengan rumus pada Persamaan 2.9. 

 

Y = bx + a      (2.9) 

 

Keterangan: 

Y = absorbansi amonia 

x = konsentrasi amonia 

a = intersep 

b = koefisien regresi/slope 

 

Kurva kalibrasi pada Gambar 2.13 menunjukkan persamaan 

regresi linier yaitu y = 52,357x + 0,6286 dengan nilai koefisien 

regresi (R2) sebesar 0,9997. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13 Contoh Kurva Kalibrasi (Barwick, 2003). 

 

Rumus umum persamaan regresi linier yaitu y = bx + a  dapat 

digunakan untuk menentukan konsentrasi larutan atau x dengan 

memasukkan absorbansi larutan sebagai y; b sebagai koefisien 

regresi/slope; dan a sebagai intersep. Jika penentuan konsentrasi 

amonia dalam larutan NH4Cl 10 mg/L (NH3 3,18 mg/L) dengan 

pengukuran Spektrofotometer UV-Vis secara duplo menghasilkan 
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absorbansi rata-rata sebesar 0,72 maka  konsentrasi amonia yang 

terukur yaitu 3,16 mg/L dengan perhitungan seperti pada 

Lampiran C.3. Nilai konsentrasi yang dihasilkan harus termasuk 

rentang konsentrasi kurva kalibrasi yang telah dibuat. Jika 

konsentrasi berada diluar rentang kurva kalibrasi maka linieritas 

antara sumbu x dan y belum teruji dan tidak sesuai dengan 

Hukum Lambert-Beer (Suparno, 2010). 

  

2.10 Uji-t Berpasangan 

Uji-t berpasangan (paired t-test) adalah salah satu metode 

yang digunakan untuk pengujian hipotesis. Data yang digunakan 

dalam uji-t berpasangan adalah data yang tidak bebas 

(berpasangan). Ciri-ciri yang paling sering ditemui pada uji-t 

berpasangan adalah satu objek penelitian mendapat 2 buah 

perlakuan yang berbeda. Suatu objek penelitian tersebut tetap 

sama dan peneliti akan memperoleh 2 macam data sampel yaitu 

data dari perlakuan pertama dan kedua (Montolalu dan Yohanes, 

2018). Kedua data yang diperoleh dibandingkan rata-ratanya 

menggunakan uji-t berpasangan. Syarat penggunaan uji-t 

berpasangan agar menjadi uji yang paling kuat yaitu melakukan 

observasi-observasi yang memiliki varian sama (Hartanto, 2004). 

Uji-t berpasangan dapat dihitung menggunakan Persamaan 2.10; 

2.11; dan 2.12 (Montolalu dan Yohanes, 2018). 

t hitung =  
D
𝑆𝐷

√𝑛

      (2.10) 

 

SD = √var      (2.11) 

 

Var(s2) = 
1

𝑛−1
 ∑ (𝑥𝑖 − x ) 𝑛

𝑖=1
2    (2.12) 

 

Keterangan: 

t = nilai t hitung 

D  = rata-rata selisih pengukuran 1 dan 2 
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SD = standar deviasi selisih pengukuran 1 dan 2 

n = jumlah sampel 

 

2.11 Metode Nessler 

Metode Nessler mulai diperkenalkan oleh J. Nessler pada 

tahun 1856 dengan cara mencampurkan larutan merkuri(II) iodida 

dan kalium iodida dalam natrium hidroksida yang telah dingin 

sebagai pereaksi untuk penentuan amonia secara kolorimetri. 

Prinsip metode ini berdasarkan pada pereaksi Nessler bila 

bereaksi dengan amonia dalam larutan basa akan membentuk 

partikel koloid yang berwarna kuning-coklat (Vogel, 1951) dan 

menggumpal jika dibiarkan lama (Basset dan Mendham, 1994). 

Reaksi reagen Nessler dengan amonia (NH3) ditunjukkan pada 

Persamaan 2.13 (Vogel, 1951).   

 

2 K2HgI4 + NH3 + 3KOH → I            O       NH2   + 7KI + 2H2O 

      Hg         Hg   
       (2.13) 

 
Warna yang terbentuk diukur serapannya secara 

spektrofotometri. Intensitas warna yang terjadi berbanding lurus 

dengan konsentrasi amonia dalam sampel (Vogel, 1951). 

Konsentrasi amonia dihitung berdasarkan persamaan garis lurus 

dari kurva kalibrasi yang telah diperoleh dalam penelitian ini. 

 

2.12 Penelitian Sebelumnya 

Pada penelitian yang berjudul Statistical analysis and 

optimization of ammonia removal from aqueous solution by 

zeolite using factorial design and response surface methodology 

menunjukkan bahwa zeolit sebagai adsorben efektif menurunkan 

kadar amonia pada larutan aqueous. Metodologi respon 

permukaan dan factorial desain diaplikasikan untuk mengevaluasi 

dan mengoptimalkan pengaruh pH, dosis adsorben, waktu kontak, 

suhu dan konsentrasi awal amonia. Dosis adsorben yang tinggi 

menyebabkan laju penurunan tinggi dan kapasitas adsorpsi 

rendah. Kapasitas adsorpsi optimal yaitu 22,90 mg/g pada kondisi 
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pH 7 dan konsentrasi total amonia nitrogen (TAN) 3000 mg/L. 

Model kinetik adsorpsi amonia menggunakan adsorben zeolit 

mengikuti model Pseudo-seconds, proses adsorpsi mengikuti 

model Freundlich dan kapasitas adsorpsi maksimum 

menggunakan Isoterm Langmuir (Ding, Y dan Sartaj, M., 2015). 

Pada penelitian yang berjudul Cr(VI) removal from aqueous 

solution using activated carbon prepared from Ziziphus spina-

cristi leaf menyatakan bahwa penelitian ini bertujuan untuk 

menurunkan kadar Cr(VI) pada larutan aqueous menggunakan 

karbon dari Ziziphus spina-christi. Untuk menentukan sifat fisik 

dan permukaan adsorben, digunakan analisis BET, EM, FTIR, 

TEM, XRD, EDAX, dan MAP. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa adsorpsi Cr(VI) tertinggi diperoleh 97,22 %, 

diwaktu kontak 55 menit, pada suhu 60°C, pH 2, dan dosis 

adsorben 5 g/L. Proses adsorpsi mengikuti model kinetika 

Langmuir dan pseudo-second order serta kapasitas adsorpsi 

maksimum menggunakan Isoterm Langmuir yang hasilnya 13,81 

mg/g (Abshirini dkk., 2019). 

Pada penelitian yang berjudul Dataset of the aqueous solution 

and petrochemical wastewater treatment containing amonia 

using low cost and efficient bio-adsorbents menyatakan bahwa 

salah satu air yang mengandung amonia adalah limbah 

petrokimia. Tujuan dari penelitian ini yaitu penurunan amonia 

sintesis pada air limbah petrokimia menggunakan karbon 

teraktivasi dari Ziziphus spina-christi. Untuk menentukan sifat 

fisik dan permukaan adsorben, digunakan analisis FTIR, SEM, 

EDS, XRD, dan EBT. Analisis BET menunjukan luas permukaan 

112,5 m2/g. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adsorpsi 

amonia sintesis tertinggi dari air limbah menggunakan karbon 

teraktivasi dari Ziziphus spina-christi diperoleh 97,9 %, diwaktu 

kontak 80 menit, pada suhu 25°C, pH 8, dan dosis adsorben 5 

g/L. Proses adsorpsi amonia dari limbah petrokimia 

menggunakan adsorben mengikuti model Freundlich dan 

kapasitas adsorpsi maksimum menggunakan Isoterm Langmuir 

yang hasilnya 25,77 mg/g (Yeganeh dkk., 2019). 
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“Halaman ini sengaja dikosongkan” 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

3.1 Alat dan Bahan  

3.1.1 Alat  

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah gelas 

kimia 100 mL dan 250 mL, gelas ukur 50 mL dan 100 mL, 

spatula, mortar, alu, kaca arloji, botol timbang, pipet ukur 1 mL, 

pipet volume 20 mL dan 50 mL, pipet tetes, propipet pamp 

Glasfim merah 25 mL, digital magnetic hot plate stirrer IKA C-

MAG HS 7, pH Meter Ohaus ST300, oven Freas 605, magnetic 

stir bar, neraca analitik Mettler Toledo ML204, ayakan sieve 25 

µm (No. 500), FTIR Shimadzu, GSA Quantachrome, pengaduk 

kaca, labu ukur 1000 mL dan 25 mL, corong kaca, botol semprot, 

furnace Nabertherm®, crucible 250 mL dan tutup, kertas saring 

Whatman 125 mm, Parafilm, kuvet dan spektrofotometer UV-Vis 

Agilent 8453. 

 

3.1.2 Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Amonium klorida (NH4Cl) dari Merck KGaA, asam sulfat 

(H2SO4) 95-97% dari Merck KGaA, natrium hidroksida (NaOH) 

dari Merck KGaA, merkuri(II) iodida (HgI2) dari Merck KGaA, 

kalium iodida (KI) dari Merck KGaA, aquademin, daun tanaman 

bidara (Ziziphus mauritiana), sampel air baku dari PDAM Ngagel 

II Surabaya. 

 

3.2 Prosedur Penelitian 

3.2.1 Preparasi Bio-Adsorben  

Daun bidara dijemur di bawah sinar matahari hingga 

berwarna kuning kecoklatan. Daun dicuci dengan Aquademin 

kemudian dimasukkan ke crucible 250 mL, dioven selama 24 jam 

dengan suhu 80°C hingga kering. Setelah itu daun kering 

difurnace dengan suhu 700°C selama 3 jam untuk dikarbonisasi. 

Selanjutnya karbon dihaluskan dengan mortar dan alu hingga 
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menjadi serbuk lalu diayak menggunakan Sieve 25 µm (No. 500), 

dan siap digunakan sebagai Bio-adsorben (Yeganeh dkk., 2019). 

 

3.2.2 Karakterisasi Bio-Adsorben 

Hasil Bio-Adsorben dikarakterisasi menggunakan Fourier 

Transform Infrared (FTIR) dan Gas Sorption Analyzer (GSA). 

Analisis keberadaan gugus fungsi pada Bio-Adsorben dilakukan 

dengan instrumen FTIR Shimadzu. Sebelum dikarakterisasi, Bio-

Adsorben dicampur KBr dengan perbandingan 1:9. Campuran 

digerus hingga halus dan merata. Campuran halus dimasukkan ke 

cetakan pelet dan ditekan dengan penekan hidrolik hingga 

terbentuk pelet. Selanjutnya pelet diletakkan pada holder dan 

dikarakterisasi pada bilangan gelombang 4000-400 cm-1 

(Mudzakir, 2008). 

Data hasil analisis Gas Sorption Analysis (GSA) berupa 

grafik v terhadap P/P0 diubah menjadi data luas permukaan 

spesifik menggunakan teori dan model perhitungan BET yang 

ditunjukkan pada Persamaan 2.5 dan 2.6. Analisis GSA dilakukan 

dengan cara variasi tekanan disetup relative terhadap tekanan 

standar yaitu (P/P0) sebesar 0,05-0,995 melalui komputer control 

sebelum proses analisis dimulai. Sampel sel yang berisi bahan uji 

(telah didegassing pada suhu 200°C) dihubungkan dengan port 

gas. Nitrogen cair pada suhu 77,035 K (jika menggunakan gas N2) 

dituang ke thermostat yang secara otomatis merendam sampel sel 

sehingga proses analisis akan berlangsung pada suhu tetap 77,035 

K. Pada saat proses berlangsung, gas akan dialirkan melalui port 

gas ke tabung sampel sesuai setup tekanan. Hubungan volume gas 

dan tekanan relative akan diplot secara otomatis oleh software 

pada komputer sebagai grafik v terhadap P/P0 (Sudarlin, 2012).  

 

3.2.3 Preparasi Reagen/Pereaksi  

3.2.3.1 Pembuatan Asam Etilen Diamin Tetreasetat (EDTA) 

EDTA merupakan pereaksi stabilitator yang dibuat dengan 

cara dilarutkan 2,5 ± 0,0001 gram dinatrium etilen diamin tetra 

asetat dihidrat dengan 3 mL Aquademin yang mengandung 

NaOH 0,5 gram. Larutan dipanaskan hingga larut sempurna lalu 
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didinginkan hingga suhu ruang. Selanjutnya diencerkan dengan 

labu ukur 50 mL. Aquademin ditambahkan hingga tanda batas 

dan dikocok perlahan hingga homogen (SNI 01-3554-1999). 

 

3.2.3.2 Pembuatan Pereaksi Nessler 

Pereaksi Nessler dibuat dengan cara dilarutkan 167,53 gram 

HgI2 dengan Aquademin lalu diaduk dan dituang pelan-pelan ke 

dalam larutan dingin yang mengandung 160 gram NaOH/500 mL 

Aquademin. Larutan diaduk dan ditambahkan Aquademin hingga 

tanda batas gelas kimia 1000 mL. Selanjutnya dipindahkan ke 

lemari asam, dilakukan stirrer hingga homogen dan tidak ada 

endapan yang melayang di permukaan. Larutan didiamkan hingga 

mengendap sempurna. Filtrat didekantasi lalu disimpan dalam 

botol gelas tertutup dan dijauhkan dari sinar matahari (SNI 01-

3554-1999). 

 

3.2.4 Studi Adsorpsi 

3.2.4.1  Pembuatan Larutan Induk NH4Cl 100 mg/L (NH3 

31,84 mg/L) 

Larutan induk NH4Cl 100 mg/L (NH3 31,84 mg/L) dibuat 

dengan cara ditimbang 0,1 g padatan NH4Cl menggunakan neraca 

analitik, kemudian diencerkan dengan labu ukur 1000 mL. 

Aquademin ditambahkan hingga tanda batas dan dikocok 

perlahan hingga homogen. 

 

3.2.4.2  Pembuatan Larutan Kerja NH4Cl 10 mg/L (NH3 3,18 

mg/L) 

Larutan kerja NH4Cl 10 mg/L (NH3 3,18 mg/L) dibuat 

dengan cara dipipet 100 mL larutan induk menggunakan pipet 

volume 50 mL, kemudian diencerkan dengan labu ukur 1000 mL. 

Aquademin ditambahkan hingga tanda batas dan dikocok 

perlahan hingga homogen. 
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3.2.4.3 Penentuan Panjang Gelombang Maksimum (λmaks) 

Larutan NH4Cl 10 mg/L (NH3 3,18 mg/L) 

Larutan NH4Cl 10 mg/L (NH3 3,18 mg/L) diukur λmaks 

menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada rentang panjang 

gelombang 370-450 nm dengan campuran Aquademin, EDTA, 

dan Nessler sebagai blanko (SNI 01-3554-2006).  

 

3.2.4.4 Pembuatan Kurva Kalibrasi Amonia (NH3) 

Larutan NH4Cl 10 mg/L (NH3 3,18 mg/L) divariasi menjadi 

0; 2; 4; 6; 8; dan 10 mg/L dengan cara dipipet berturut-turut 0; 5; 

10; 15; 20; dan 25 mL. Selanjutnya larutan diencerkan dalam labu 

ukur 25 mL dengan ditambahkan aquademin hingga tanda batas. 

Masing-masing variasi konsentrasi diukur absorbansinya 

menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada λmaks 382 nm (SNI 

01-3554-2006). Data variasi konsentrasi awal NH4Cl diubah 

menjadi konsentrasi awal amonia (NH3) menggunakan rumus 

serta perhitungan yang ditunjukkan pada Persamaan 3.1, 

Persamaan 3.2, dan Lampiran C.4.3, kemudian diplot masing-

masing konsentrasi amonia terhadap absorbansi untuk membuat 

kurva kalibrasi.  

 

m1 = m2 × 
Mr1 

  Mr2  
 

 

mg/L = 
massa zat terlarut 

Volume larutan  
 

 

Keterangan:  

m1 = massa amonia (NH3) 

m2 = massa amonium klorida (NH4Cl) 

Mr1 = Massa molekul relatif amonia (NH3) 

Mr2 = Massa molekul relatif amonium klorida (NH4Cl) 

 

3.2.5 Adsorpsi Amonia 

Pada penelitian ini terdapat dua sampel yang digunakan yaitu 

larutan sintetis amonia (larutan NH4Cl) dan sampel air baku 

(3.1) 

(3.2) 
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PDAM Surya Sembada Kota Surabaya. Parameter adsorpsi yang 

digunakan pada uji adsorpsi meliputi variasi waktu kontak (40; 

60; 70; 80; 90 menit), massa bio-adsorben (0,10; 0,12; 0,15; 0,20; 

0,25; 0,28 gram), konsentrasi awal larutan NH4Cl (5; 7,5; 10; 

12,5; 15; 17,5 mg/L) dan pH adsorbat (5; 7; 8; 9; 11) pada kondisi 

laju pencampuran 250 rpm dengan konsentrasi awal NH4Cl 10 

mg/L (NH3 3,18 mg/L) untuk menentukan efisiensi adsorpsi 

(%Removal) dan kapasitas adsorpsi (Q). Masing-masing variasi 

diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer UV-Vis 

pada λmaks 382 nm. Data variasi konsentrasi awal NH4Cl diubah 

menjadi konsentrasi awal amonia (NH3) menggunakan rumus 

serta perhitungan yang ditunjukkan pada Persamaan 3.1, 

Persamaan 3.2, dan Lampiran C.4.3. Data waktu kontak, massa, 

dan pH optimum yang telah diperoleh selanjutnya diterapkan 

pada proses adsorpsi amonia (NH3) dalam air baku (Yeganeh 

dkk., 2019; Abshirini dkk., 2019). 

 

3.2.5.1 Optimasi Waktu Kontak Adsorpsi 

Larutan NH4Cl 10 mg/L (NH3 3,18 mg/L) dipipet 40 mL 

menggunakan pipet volume 20 mL dan dimasukkan ke gelas 

kimia 100 mL. Kemudian ditambahkan Bio-Adsorben 0,2 g dan 

dimasukkan magnetic stir bar. Campuran tersebut diaduk selama 

80 menit dengan kecepatan 250 rpm, kemudian disaring 

menggunakan kertas saring Whatman. Filtrat diambil dan diukur 

absorbansinya pada λmaks 382 nm menggunakan spektrofotometer 

UV-Vis. Campuran Aquademin, EDTA, dan Nessler digunakan 

sebagai blanko. Perlakuan tersebut diulangi sebanyak 2 kali untuk 

mendapatkan data duplo. Perlakuan dilakukan dengan cara yang 

sama untuk variasi waktu kontak lainnya yaitu 40; 60; 70 dan 90 

menit (Yeganeh dkk., 2019). 

 

3.2.5.2 Optimasi Massa Bio-Adsorben  

Larutan NH4Cl 10 mg/L (NH3 3,18 mg/L) dipipet 40 mL 

menggunakan pipet volume 20 mL dan dimasukkan ke gelas 

kimia 100 mL. Kemudian ditambahkan Bio-Adsorben 0,2 g dan 

dimasukkan magnetic stir bar. Campuran tersebut diaduk selama 
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80 menit (waktu kontak optimum) dengan kecepatan 250 rpm, 

kemudian disaring menggunakan kertas saring Whatman. Filtrat 

diambil dan diukur absorbansinya pada λmaks 382 nm 

menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Campuran Aquademin, 

EDTA, dan Nessler digunakan sebagai blanko. Perlakuan tersebut 

diulangi sebanyak 2 kali untuk mendapatkan data duplo. 

Perlakuan dilakukan dengan cara yang sama untuk variasi massa 

bio-adsorben lainnya yaitu 0,10; 0,12; 0,15; 0,25; dan 0,28 g 

(Yeganeh dkk., 2019). 

 

3.2.5.3 Optimasi Konsentrasi Awal Larutan NH4Cl 

Larutan NH4Cl 10 mg/L (NH3 3,18 mg/L) dipipet 40 mL 

menggunakan pipet volume 20 mL dan dimasukkan ke gelas 

kimia 100 mL. Kemudian ditambahkan Bio-Adsorben sebanyak 

0,2 g (massa Bio-Adsorben optimum) dan dimasukkan magnetic 

stir bar. Campuran tersebut diaduk selama 80 menit (waktu 

kontak optimum) dengan kecepatan 250 rpm, kemudian disaring 

menggunakan kertas saring Whatman. Filtrat diambil dan diukur 

absorbansinya pada λmaks 382 nm menggunakan spektrofotometer 

UV-Vis. Campuran Aquademin, EDTA, dan Nessler digunakan 

sebagai blanko. Perlakuan tersebut diulangi sebanyak 2 kali untuk 

mendapatkan data duplo. Perlakuan dilakukan dengan cara yang 

sama untuk variasi konsentrasi awal NH4Cl lainnya yaitu 5; 7,5; 

12,5; 15; dan 17,5 mg/L (Abshirini dkk., 2019). Data variasi 

konsentrasi awal NH4Cl diubah menjadi konsentrasi awal amonia 

(NH3) menggunakan rumus yang ditunjukkan pada Persamaan 

3.1, Persamaan 3.2, dan Lampiran C.4.3. 

 

3.2.5.4 Optimasi pH Larutan NH4Cl 

Larutan NH4Cl 10 mg/L (NH3 3,18 mg/L) (konsentrasi awal 

NH4Cl optimum) dipipet 40 mL menggunakan pipet volume 20 

mL dan dimasukkan ke gelas kimia 100 mL. Larutan tersebut 

ditambah larutan NaOH hingga pH 8, ditambahkan Bio-

Adsorben sebanyak 0,2 g (massa Bio-Adsorben optimum) dan 

dimasukkan magnetic stir bar. Campuran diaduk selama 80 menit 

(waktu kontak optimum) dengan kecepatan 250 rpm, kemudian 
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disaring menggunakan kertas saring Whatman. Filtrat diambil dan 

diukur absorbansinya pada λmaks 382 nm menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis. Campuran Aquademin, EDTA, dan 

Nessler digunakan sebagai blanko. Perlakuan tersebut diulangi 

sebanyak 2 kali untuk mendapatkan data duplo. Perlakuan 

dilakukan dengan cara yang sama untuk variasi pH lainnya yaitu 

5; 7; 9 dan 11. Pengaturan pH 5 (asam) dilakukan dengan cara 

ditambah larutan H2SO4 (Yeganeh dkk., 2019). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian ini dilakukan untuk menurunkan konsentrasi 

amonia pada air baku PDAM Surya Sembada Kota Surabaya 

menggunakan karbon Ziziphus mauritiana sebagai Bio-Adsorben. 

Metode yang digunakan yaitu metode batch.  

 

4.1 Preparasi Bio-Adsorben 

Preparasi Bio-Adsorben diawali proses dehidrasi yaitu proses 

penghilangan air dalam bahan baku karbon (daun bidara) yang 

dilakukan dengan cara menjemur daun bidara dibawah sinar 

matahari. Dehidrasi bertujuan untuk  memudahkan dan 

menyempurnakan proses karbonisasi. Selanjutnya daun dicuci 

dengan aquademin untuk menghilangkan debu dan polutan 

lainnya. Daun dimasukkan ke crucible 250 mL lalu dioven 

selama 24 jam dengan suhu 80°C untuk menghilangkan air yang 

masih terdapat dalam daun. Daun kering difurnace dengan suhu 

700°C selama 3 jam untuk dikarbonisasi (Pari, 2007).  

Pada permulaan proses karbonisasi (suhu 200-1000°C) terjadi 

beberapa perubahan komponen kimia dan pada suhu 200-500°C 

terjadi perubahan yang cukup signifikan. Reaksi yang terjadi 

menghasilkan jumlah panas yang lebih besar daripada yang 

diperlukan (reaksi eksoterm). Reaksi ini terlihat jelas pada suhu 

300-400°C dimana suhu meningkat dengan cepat meskipun 

jumlah panas yang diberikan tetap. Hampir 80% unsur karbon 

diperoleh pada suhu 400-600°C. Selama proses karbonisasi, daun 

bidara mengalai fragmentasi membentuk struktur heksagonal 

awal yang termostabil (Pari, 2007). Pori-pori yang luas akan 

memudahkan terjadinya proses adsorpsi. Pelat-pelat yang 

membentuk struktur heksagonal akan bertumpuk satu dengan lain 

membentuk kristal-kristal dengan susunan tidak beraturan dan 

jarak antar pelatnya acak. Struktur graphit heksagonal karbon 

ditunjukkan pada Gambar 4.1. 
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Gambar 4.1 Struktur graphit heksagonal karbon  

(Marsh dkk., 2006). 

 

Karbon dihaluskan dengan mortar dan alu hingga menjadi 

serbuk lalu diayak menggunakan Sieve 25 µm (No. 500) yang 

ditunjukkan pada Gambar 4.2. Hal ini bertujuan untuk 

memperkecil ukuran adsorben sehingga memiliki luas permukaan 

partikel yang lebih besar. Semakin luas permukaan adsorben 

maka jumlah partikel adsorbat yang diserap akan semakin banyak 

(Treybal, 1980). Karbon siap digunakan sebagai Bio-adsorben 

(Yeganeh dkk., 2019). 

  

 
Gambar 4.2 Karbon hasil ayakan. 

 

4.2 Karakterisasi Bio-Adsorben 

Pada penelitian ini, Hasil Bio-Adsorben dikarakterisasi 

menggunakan Fourier Transform Infrared (FTIR) dan Gas 

Sorption Analysis (GSA). 

Ikatan kovalen atom karbon 

Tumpukan pelat atom karbon 

(tampak samping) 
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4.2.1 Karakterisasi Fourier Transform Infrared (FTIR) 

Spektra FTIR Hasil Bio-Adsorben ditunjukkan pada Gambar 

4.3. Berdasarkan Gambar 4.3 pita serapan terdapat pada bilangan 

gelombang sekitar 3367 cm-1 yang menunjukkan adanya vibrasi 

tarik pada gugus fungsi O-H. Pada bilangan gelombang 1215 cm-1 

menunjukkan adanya gugus fungsi C-O. Pada bilangan 

gelombang 2858 dan 2924 cm-1 menunjukkan adanya gugus 

fungsi C-H dari metilen. Pada panjang gelombang 1745, 1431, 

dan 1045 cm-1 menunjukkan adanya gugus fungsi C=O. Puncak 

lebar pada panjang gelombang 875, 711, dan 569 cm-1 

menunjukkan adanya vibrasi tarik –CN, S=O, C-H, dan O-H.  

Pita serapan hasil sintesis ditunjukkan pada Tabel 4.1.  

 

  
 

Gambar 4.3 Spektra FTIR Bio-Adsorben. 

 

Hasil yang serupa didukung oleh penelitian Abshirini, dkk 

(2018) tentang adsorpsi Cr(VI) menggunakan karbon dari daun 

Zizphus spina-christi. Berdasarkan penelitian tersebut, spektra 

FTIR menunjukkan pita serapan pada bilangan gelombang yang 

hampir sama.  
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Tabel 4.1 Pita Serapan Hasil Sintesis Karbon. 

 

No 

 

Jenis 

Ikatan 

Bilangan Gelombang (cm-1) 

Hasil Penelitian 
Referensi 

(Abshirini dkk., 2018) 

1 
Vibrasi 

tarik O-H 
3367 3437-3844  

2 C-O 1215 1300 

3 
C-H pada 

Metilen 
2858 dan 2924 2852 dan 2923 

4 C=O 
1745, 1431, dan 

1045 
1796, 1427, dan 1048 

5 

vibrasi 

tarik –CN, 

S=O, C-H, 

dan O-H 

875, 711, dan 569 873, 711, dan 573 

 

4.2.2 Gas Sorption Analysis (GSA) 

Data hasil analisis Gas Sorption Analysis (GSA) berupa 

grafik hubungan volume gas (v) terhadap tekanan relatif (P/P0) 

yang ditunjukkan pada Gambar 4.4. Data tersebut diubah menjadi 

data luas permukaan spesifik menggunakan teori dan model 

perhitungan BET yang ditunjukkan pada Persamaan 2.5 dan 2.6. 

Perhitungan luas permukaan spesifik dapat dilihat pada Lampiran 

C.1.1. Hasil karakteristik permukaan adsorben hasil sintesis 

ditunjukkan pada Tabel 4.2. 

 

Tabel 4.2 Karakteristik permukaan adsorben hasil sintesis. 

Karakteristik Satuan Nilai  

Luas permukaan area m2/g 159,747 

Volume mikropori cc/g 0,066 

Diameter pori nm 0,340 
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Gambar 4.4 Grafik Hasil GSA. 

 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa luas permukaan adsorben 

sebesar 159,747 m2/g, volume mikropori sebesar 0,066 cc/g, dan 

diameter pori sebesar 0,340 nm. Nilai diameter pori lebih kecil 

dari 2 nm menunjukkan bahwa adsorben sebagian besar berisi 

mikropori (Beguin dkk., 2010). Luas permukaan yang dihasilkan 

pada penelitian ini lebih besar daripada adsorben sejenis pada 

penelitian sebelumnya oleh Yeganeh, dkk (2019) dengan luas 

permukaan sebesar 112,50 m2/g. Hal ini terjadi karena  adanya 

penambahan perlakuan saat proses preparasi adsorben yaitu 

memasukkan daun Ziziphus mauritiana ke crucicle tertutup saat 

melakukan oven dan furnace (kondisi vakum) sehingga lebih 

banyak unsur karbon yang berhasil terbentuk.   

 

4.3 Penentuan Panjang Gelombang Maksimum (λmaks) 

Larutan NH4Cl 10 mg/L (NH3 3,18 mg/L)   

Tahap awal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

penentuan λmaks amonia dalam larutan NH4Cl 10 mg/L (NH3 3,18 

mg/L). Sampel yang digunakan yaitu larutan NH4Cl 10 mg/L 

(NH3 3,18 mg/L) dalam labu ukur 25 mL ditambah 1 tetes EDTA 
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dan 1 mL Nessler. Blanko dibuat dengan cara ditambahkan 1 tetes 

EDTA dan 1 mL Nessler ke 25 mL Aquademin dalam labu ukur 

25 mL (SNI 01-3554-1999). Larutan blanko adalah larutan yang 

mempunyai perlakuan yang sama dengan analat namun tidak 

mengandung komponen analat. Pembuatan larutan blanko 

bertujuan untuk mengetahui besarnya serapan oleh zat yang 

bukan analat (Laksi, 2000). Berdasarkan SNI-01-3554-1999, 

sampel dibiarkan bereaksi selama 10-30 menit setelah 

penambahan pereaksi EDTA dan Nessler. Namun pada penelitian 

ini sampel dibiarkan bereaksi selama 170 menit karena pada 

kondisi ini kestabilan absorbansi baru tercapai. Selanjutnya 

sampel dan blanko didekantasi ke kuvet untuk menghindari 

adanya endapan yang dapat mengganggu pembacaan absorbansi 

dengan menggunakan Spektrofotometer UV-Vis.  

 

Tabel 4.3 Data λmaks larutan NH4Cl 10 mg/L (NH3 3,18 mg/L). 

Panjang Gelombang (nm) Absorbansi (A) 

370 0,222 

376 0,382 

382 0,715 

388 0,610 

394 0,581 

400 0,543 

420 0,420 

440 0,315 

450 0,244 

 

Penentuan λmaks Larutan NH4Cl 10 mg/L (NH3 3,18 mg/L) 

dilakukan menggunakan spektrofotometer UV-Vis Agilent 8453 

secara Nessler pada rentang panjang gelombang 370-450 nm. 

Pengukuran ini bertujuan untuk memperoleh λmaks yang 

selanjutnya digunakan untuk pengukuran absorbansi. Berdasarkan 

pengukuran yang telah dilakukan diperoleh data berupa nilai 

absorbansi dan panjang gelombang yang ditunjukkan pada Tabel 

4.3. Hasil pengukuran berupa kurva hubungan antara panjang 
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gelombang dan absorbansi dari Larutan NH4Cl 10 mg/L (NH3 

3,18 mg/L) ditunjukkan pada Gambar 4.5.  

 

 

 
Gambar 4.5 Kurva λmaks larutan NH4Cl 10 mg/L (NH3 3,18 mg/L). 

 

Berdasarkan Gambar 4.5 dapat diketahui λmaks larutan NH4Cl 

10 mg/L (NH3 3,18 mg/L) adalah 382 nm dengan absorbansi 

maksimum sebesar 0,715 A. λmaks berdasarkan SNI 01-3554-1999 

yaitu 420 nm. Perbedaan λmaks yang diperoleh pada penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya dapat dikarenakan adanya 

perbedaan pelarut pada saat pembuatan larutan NH4Cl. 

Bertambahnya kepolaran pelarut akan mengakibatkan pergeseran 

ke arah panjang gelombang yang lebih pendek. Hal ini berarti 

pelarut yang digunakan pada penelitian ini lebih polar. Pergeseran 

panjang gelombang disebut sebagai pergeseran merah atau red 

shift (Murnah, 2012). Meskipun terdapat perbedaan λmaks, namun 

kedua panjang gelombang tersebut masih masuk pada rentang 

panjang gelombang warna komplementer kuning-hijau dalam 

daerah cahaya tampak yaitu 380-446 yang ditunjukkan pada 

Tabel 2.3 (Campbell dkk., 1999; Kerr dkk., 2011). λmaks tersebut 
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menunjukkan kepekaan tertinggi dan kesalahan terkecil dalam 

pengukuran sehingga hasilnya lebih akurat. 

 

4.4 Kurva Kalibrasi Amonia (NH3) 

Kurva kalibrasi digunakan sebagai standar untuk menentukan 

konsentrasi sampel dengan cara mengubah absorbansi dari alat 

menjadi konsentrasi (Barwick, 2003). Kurva kalibrasi dibuat 

dengan konsentrasi larutan standar NH4Cl sebesar 0; 2; 4; 6; 8; 

dan 10 mg/L. Absorbansi larutan standar diukur menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis Agilent 8543 pada λmaks yang telah 

didapatkan (382 nm). Blanko yang digunakan yaitu campuran 

Aquademin, EDTA, dan Nessler. Data variasi konsentrasi awal 

NH4Cl diubah menjadi konsentrasi awal amonia (NH3) 

menggunakan rumus serta perhitungan yang ditunjukkan pada 

Lampiran C.3.1 dan Lampiran Tabel C.2. Data konsentrasi 

amonia dan absorbansi yang diperoleh ditunjukkan Tabel 4.4.  

 

Tabel 4.4 Data Konsentrasi Amonia (NH3) dan Absorbansinya.  

Konsentrasi amonia (mg/L)  Absorbansi (A) 

0 0,039 

0,64 0,183 

1,27 0,330 

1,91 0,446 

2,55 0,586 

3,18 0,715 

 

Data absorbansi kemudian diplot terhadap konsentrasi amonia 

dimana nilai absorbansi sebagai sumbu y dan konsentrasi amonia 

sebagai sumbu x sehingga dapat diperoleh kurva kalibrasi (Skoog 

dan West, 2013). Kurva kalibrasi yang diperoleh ditunjukkan 

pada Gambar 4.6 dengan persamaan regresi linier yaitu y = 

0,2133x + 0,0455 dan nilai koefisien regresi (R2) sebesar 0,9992. 

Koefisien regresi (R2) merupakan ukuran derajat korelasi antara 

nilai absorbansi pada sumbu y dan nilai konsentrasi pada sumbu 

x. Nilai R2 ini dapat berupa nilai antara +1 dan -1, semakin dekat 
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nilai R2 dengan 1 maka semakin kuat korelasi dan linieritasnya 

(Barwick, 2003).  

 

   

Gambar 4.6 Kurva Kalibrasi Amonia. 

 

Rumus umum persamaan regresi linier yaitu y = bx + a  dapat 

digunakan untuk menentukan konsentrasi larutan atau x dengan 

memasukkan absorbansi larutan sebagai y; b sebagai koefisien 

regresi/slope; dan a sebagai intersep. Jika penentuan konsentrasi 

amonia dalam larutan NH4Cl 10 mg/L (NH3 3,18 mg/L) secara 

duplo menghasilkan absorbansi rata-rata sebesar 0,72 maka  

konsentrasi amonia yang terukur yaitu 3,16 mg/L dengan 

perhitungan seperti pada Lampiran C.3.1. Nilai konsentrasi yang 

dihasilkan harus termasuk rentang konsentrasi kurva kalibrasi 

yang telah dibuat. Jika konsentrasi berada diluar rentang kurva 

kalibrasi maka linieritas antara sumbu x dan y belum teruji dan 

tidak sesuai dengan Hukum Lambert-Beer (Suparno, 2010). 

 

4.5 Adsorpsi 

Adsorpsi pada penelitian ini dilakukan dengan metode batch 

menggunakan adsorbat berupa larutan sintesis amonia (larutan 
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NH4Cl) dan sampel air baku PDAM Surya Sembada Kota 

Surabaya dengan Bio-Adsorben berupa karbon dari daun bidara 

(Ziziphus mauritiana). Parameter adsorpsi yang digunakan 

meliputi variasi waktu kontak (40; 60; 70; 80; 90 menit), massa 

bio-adsorben (0,10; 0,12; 0,15; 0,20; 0,25; 0,28 g), konsentrasi 

awal NH4Cl (5; 7,5; 10; 12,5; 15; 17,5 mg/L) dan pH NH4Cl (5; 

7; 8; 9; 11) diterapkan pada larutan sintetis amonia (larutan 

NH4Cl) terlebih dahulu untuk mendapatkan kondisi optimum 

dalam menentukan efisiensi adsorpsi (%Removal) dan kapasitas 

adsorpsi (Q). Data variasi konsentrasi awal NH4Cl diubah 

menjadi konsentrasi awal amonia (NH3) menggunakan rumus 

serta perhitungan yang ditunjukkan pada Lampiran C.4.3 dan 

Lampiran Tabel C7. Selanjutnya data optimum (waktu kontak, 

massa adsorben, pH NH4Cl) yang diperoleh akan diterapkan pada 

adsorpsi amonia dalam air baku (Yeganeh dkk., 2019). 

Proses adsorpsi dilakukan dengan volume adsorbat sebanyak 

40 mL dengan kecepatan pengadukan 250 rpm. Proses adsorpsi 

dilakukan dengan pengulangan sebanyak dua kali (duplo) dengan 

standar deviasi <2% untuk menunjukkan bahwa prosedur yang 

dilakukan telah presisi (Harmita, 2004). Setelah proses adsorpsi 

selesai, dilakukan penyaringan menggunakan kertas saring 

Whatman 125 mm untuk memisahkan campuran dengan Bio-

Adsorben. Filtrat diambil dan diukur absorbansinya pada λmaks 

382 nm menggunakan spektrofotometer UV-Vis Agilent 8543 

(Yeganeh dkk., 2019).  

 

4.5.1 Variasi Waktu Kontak Adsorpsi 

Variasi waktu kontak adsorpsi dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh waktu kontak yang diperlukan selama adsorpsi dan juga 

untuk mendapatkan waktu optimum adsorpsi larutan NH4Cl. 

Waktu kontak merupakan salah satu faktor penting dalam 

adsorpsi dimana semakin lama waktu diberikan maka semakin 

banyak kontak yang terjadi antara adsorben dengan adsorbat. 

Adsorpsi dilakukan pada variasi waktu kontak 40; 60; 70; 80; dan 

90 menit dengan konsentrasi awal (Co) larutan NH4Cl 10 mg/L 

(NH3 3,18 mg/L), massa Bio-Adsorben 0,2 g, dan pH 8.  
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Perhitungan konsentrasi akhir (Ct) amonia dilakukan dengan 

memasukkan nilai absorbansi dari pengukuran spektrofotometer 

UV-Vis ke persamaan regresi linier yang diperoleh dari kurva 

kalibrasi amonia yaitu y = 0,2133x + 0,0455. Perhitungan 

konsentrasi akhir, %Removal, dan kapasitas adsorpsi amonia pada 

larutan NH4Cl ditunjukkan pada Lampiran C.4.1. Data %Removal 

dan kapasitas adsorpsi yang dihasilkan terhadap variasi waktu 

kontak ditunjukkan pada Tabel 4.5; Gambar 4.7; dan Gambar 4.8. 

 

Tabel 4.5 Data Hasil Variasi Waktu Kontak, %Removal, dan 

Kapasitas Adsorpsi (Q) Amonia (NH3) pada Larutan NH4Cl.  

Waktu 

Kontak 

(menit) 

Co 

(mg/L) 

Ct 

(mg/L) 

Removal 

(%) 

Standar 

Deviasi (%) 

Q 

(mg/g) 

40 3,14 0,58 81,55 0,42 0,51 

60 3,14 0,56 82,00 0,63 0,51 

70 3,14 0,42 86,60 0,09 0,54 

80 3,14 0,16 94,92 0,72 0,60 

90 3,14 0,22 92,98 1,37 0,58 

 

Tabel 4.5 dan Gambar 4.8 menunjukkan bahwa %Removal 

amonia pada Larutan NH4Cl terhadap variasi waktu kontak 

mengalami kenaikan pada menit ke-40 hingga menit ke-80. 

Peningkatan %Removal terhadap waktu kontak terjadi karena 

Bio-Adsorben masih memiliki sisi aktif yang akan mengadsorp 

semakin banyak adsorbat seiring meningkatnya waktu kontak 

yang diberikan (Jayalakshmi dkk., 2014). Pada menit ke-80 

terjadi %Removal optimum yaitu 94,92%. %Removal optimum 

menunjukkan bahwa adsorpsi telah mencapai keadaan setimbang 

(Bernard dkk., 2013). Pada menit ke-90 terjadi penurunan 

%Removal terhadap waktu kontak karena seluruh sisi aktif dari 

adsorben telah jenuh oleh adsorbat sehingga tidak mampu lagi 

mengadsorp adsorbat secara maksimal (Sinaga dkk., 2015). 

Kemudian terjadi desorpsi atau pelepasan kembali adsorbat yang 

telah diadsorpsi (Haironi dkk., 2018). Berdasarkan penelitian 

yang telah dilakukan oleh Yeganeh dkk (2019) tentang adsorpsi 



52 

 

 

 

amonia pada air limbah petrokimia menggunakan karbon dari 

Ziziphus spina-christi, menunjukkan bahwa %Removal juga 

mengalami peningkatan terhadap waktu kontak adsorpsi pada 

menit ke-10 hingga menit ke-80, %Removal optimum terjadi pada 

menit ke-80, dan penurunan %Removal terjadi pada menit ke-90 

hingga menit ke-100. 

 

    
 

Gambar 4.7 Grafik %Removal terhadap Variasi Waktu Kontak 

pada Adsorpsi amonia dalam larutan NH4Cl. 

Konsentrasi awal NH4Cl 10 mg/L (NH3 3,18 mg/L), 

massa adsorben 0,2 g, dan pH NH4Cl 8. 

 

Penentuan waktu kontak optimum dilakukan menggunakan 

uji paired t-test antara dua data yang mendekati angka optimum  

dengan menentukan H0 diterima. Hasil uji paired t-test pada 

waktu kontak 80 dan 90 menghasilkan nilai t Stat sebesar 1,309 

dan t Critical two-tail sebesar 12,706. Hal ini menunjukkan 

bahwa t Stat < t Critical two-tail sehingga H0 diterima karena 

kedua data tidak memiliki rata-rata yang berbeda secara 

signifikan. Perhitungan Uji-t pada %Removal variasi waktu 

kontak ditunjukkan pada Lampiran Tabel C.4. Berdasarkan hasil 
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uji-t terbukti bahwa waktu optimum adsorben untuk menyerap 

amonia terjadi pada menit ke-80 dengan %Removal yaitu 94,92%. 

Adsorpsi pada waktu kontak optimum menyisakan amonia 

sebesar 0,16 mg/L.  

 

  
 

Gambar 4.8 Grafik Kapasitas Adsorpsi terhadap Variasi Waktu 

Kontak pada Adsorpsi amonia dalam larutan NH4Cl. 

Konsentrasi awal NH4Cl 10 mg/L (NH3 3,18 mg/L), 

massa adsorben 0,2 g, dan pH NH4Cl 8. 

 

Kapasitas adsorpsi (Q) adalah banyaknya adsorbat yang dapat 

teradsorp pada setiap satuan berat adsorben (Masduqi dan Slamet, 

2000). Tabel 4.5 dan Gambar 4.9 menunjukkan bahwa kapasitas 

adsorpsi amonia pada Larutan NH4Cl terhadap variasi waktu 

kontak mengalami peningkatan pada menit ke-40 hingga menit 

ke-80. Peningkatan kapasitas adsorpsi terjadi karena ketersediaan 

sisi aktif adsorben yang masih banyak sehingga mampu 

mengadsorpsi adsorbat dalam jumlah yang banyak. Pada menit 

ke-80 (waktu kontak optimum) terjadi kapasitas adsorpsi 

optimum yaitu 0,60 mg/g. Selanjutnya kapasitas adsorpsi 

mengalami penurunan pada menit ke-90 karena adsorpsi telah 
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mencapai keadaan setimbang pada waktu kontak optimum, 

sehingga penambahan waktu kontak yang selanjutnya tidak akan 

memberikan pengaruh yang signifikan (Bernard dkk., 2013). 

 

4.5.2 Variasi Massa Bio-Adsorben pada Larutan NH4Cl 

Variasi massa adsorben dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh massa adsorben yang diperlukan sehingga dapat 

menghasilkan proses adsorpsi yang optimum. Pengaruh variasi 

massa adsorben dapat memberikan gambaran kemampuan 

adsorpsi oleh adsorben dalam jumlah terkecil sehingga dapat 

diketahui kemampuan  adsorben dalam mengadsorp. Secara 

umum, %Removal adsorpsi akan meningkat seiring penambahan 

massa adsorben yang diberikan. Hal ini terjadi karena jumlah sisi 

aktif pada permukaan adsorben akan meningkat apabila semakin 

banyak jumlah massa adsorben yang diberikan (Yagub dkk., 

2014). Adsorpsi dilakukan pada variasi massa adsorben 0,10; 

0,12; 0,15; 0,20; 0,25; dan 0,28 g dengan waktu kontak 80 menit 

(waktu kontak optimum), konsentrasi awal (Co) larutan NH4Cl 10 

mg/L (NH3 3,18 mg/L), dan pH larutan NH4Cl 8.  

Perhitungan konsentrasi akhir (Ct) amonia dilakukan dengan 

memasukkan nilai absorbansi yang diperoleh dari pengukuran 

spektrofotometer UV-Vis ke persamaan regresi linier yang 

diperoleh dari kurva kalibrasi yaitu y = 0,2133x + 0,0455. Hasil 

perhitungan konsentrasi akhir, %Removal, dan kapasitas adsorpsi 

amonia pada larutan NH4Cl ditunjukkan pada Lampiran C.4.2. 

Data %Removal dan kapasitas adsorpsi yang dihasilkan terhadap 

variasi massa adsorben ditunjukkan pada Tabel 4.6; Gambar 4.9; 

dan Gambar 4.10. 

Tabel 4.6 dan Gambar 4.9 menunjukkan bahwa %Removal 

amonia pada Larutan NH4Cl terhadap variasi massa adsorben 

mengalami kenaikan dari 0,10 g hingga 0,20 g. Peningkatan 

%Removal terhadap massa adsorben terjadi karena jumlah sisi 

aktif di permukaan adsorben semakin meningkat seiring 

bertambahnya massa yang diberikan (Jayalakshmi dkk., 2014), 

serta bertambahnya jumlah partikel dan luas permukaan adsorben 

(Nurhasni dkk., 2014). 
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Tabel 4.6 Data Hasil Variasi Massa Adsorben, %Removal, dan 

Kapasitas Adsorpsi (Q) Amonia (NH3) pada Larutan NH4Cl.  

Massa 

Adsorben 

(g) 

Co 

(mg/L) 

Ct 

(mg/L) 

Removal 

(%) 

Standar 

Deviasi 

(%) 

Q 

(mg/g) 

0,10 3,14 1,03 67,29 1,16 0,42 

0,12 3,14 0,98 68,86 1,27 0,43 

0,15 3,14 0,72 76,92 0,63 0,48 

0,20 3,14 0,16 94,92 0,72 0,60 

0,25 3,14 0,50 83,94 0,63 0,53 

0,28 3,14 0,71 77,45 1,80 0,49 

 

Pada massa 0,2 g %Removal mencapai kondisi optimum yaitu 

94,92% dimana adsorpsi mencapai reaksi kesetimbangan. Pada 

massa 0,25 g hingga 0,28 g terjadi penurunan %Removal karena 

terjadi tumpang tindih pada sisi aktif adsorben atau seluruh sisi 

aktif adsorben telah jenuh oleh adsorbat sehingga tidak maksimal 

dalam mengadsorp adsorbat (Sinaga dkk., 2015). Kemudian 

terjadi desorpsi atau pelepasan kembali adsorbat yang telah 

diadsorpsi bersamaan dengan proses adsorpsi (Haironi dkk., 

2018). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Yeganeh 

dkk (2019) tentang adsorpsi amonia pada 1 L air limbah 

petrokimia menggunakan karbon dari Ziziphus spina-christi, 

menunjukkan bahwa %Removal juga meningkat terhadap massa 

adsorben adsorpsi pada massa 1 g hingga 5 g, %Removal 

optimum terjadi pada massa 5 g, serta %Removal menurun pada 

massa 7 g dan 10 g. 

Penentuan massa adsorben optimum dilakukan menggunakan 

uji paired t-test antara dua data yang mendekati angka optimum  

dengan menentukan H0 diterima. Hasil uji paired t-test pada 

massa 0,20 dan 0,25 menghasilkan nilai t Stat sebesar 11,477 dan 

t Critical two-tail sebesar 12,706. Hal ini menunjukkan bahwa t 

Stat < t Critical two-tail sehingga H0 diterima karena kedua data 

tidak memiliki rata-rata yang berbeda secara signifikan. 

Perhitungan Uji-t pada %Removal variasi massa adsorben 

ditunjukkan pada Lampiran Tabel C.6. 
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Gambar 4.9 Grafik %Removal terhadap Variasi Massa Adsorben 

pada Adsorpsi Amonia dalam larutan NH4Cl. 

Konsentrasi awal NH4Cl 10 mg/L (NH3 3,18 mg/L), 

waktu kontak optimum 80 menit, pH NH4Cl 8. 

 

Hasil uji-t membuktikan bahwa massa optimum adsorben 

untuk menyerap amonia terjadi pada 0,2 g dengan %Removal 

yaitu 94,92%. Adsorpsi pada massa adsorben optimum 

menyisakan amonia sebesar 0,16 mg/L. Pada penelitian ini juga 

dihitung kapasitas adsorpsi terhadap variasi massa adsorben yang 

ditunjukkan pada Tabel 4.6 dan Gambar 4.10.  

Tabel 4.6 dan Gambar 4.10 menunjukkan bahwa kapasitas 

adsorpsi amonia pada Larutan NH4Cl terhadap variasi massa 

adsorben mengalami peningkatan pada 0,10 g hingga 0,20 g. 

Peningkatan kapasitas adsorpsi terjadi karena ketersediaan sisi 

aktif adsorben yang masih banyak sehingga mampu mengadsorpsi 

adsorbat dalam jumlah yang banyak. Pada massa 0,2 g (massa 

adsorben optimum) terjadi kapasitas adsorpsi optimum yaitu 1,77 

mg/g. Selanjutnya kapasitas adsorpsi mengalami penurunan pada 

massa 0,25 g dan 0,28 g karena adsorpsi telah mencapai keadaan 

setimbang pada massa adsorben optimum, sehingga penambahan 
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massa yang selanjutnya tidak akan memberikan pengaruh yang 

signifikan (Bernard dkk., 2013). 

 

  
 

Gambar 4.10 Grafik kapasitas adsorpsi terhadap Variasi Massa 

Adsorben pada Adsorpsi Amonia dalam larutan 

NH4Cl. Konsentrasi awal NH4Cl 10 mg/L (NH3 

3,18 mg/L), waktu kontak optimum 80 menit, dan 

pH NH4Cl 8.  

 

4.5.3 Variasi Konsentrasi Awal Larutan NH4Cl 

Variasi konsentrasi awal dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh konsentrasi awal amonia terhadap proses adsorpsi. 

%Removal adsorpsi  sangat tergantung pada konsentrasi awal 

adsorbat. Konsentrasi awal berhubungan dengan sisi aktif 

adsorpsi yang tersedia pada permukaan adsorben. Secara umum, 

%Removal akan berkurang dengan peningkatan konsentrasi awal 

yang disebabkan oleh kejenuhan sisi aktif adsorpsi pada 

permukaan adsorben (Yagub dkk., 2014). Variasi konsentrasi 

awal larutan NH4Cl dilakukan pada 5; 7,5; 10; 12,5; 15; dan 17,5 

mg/L dengan waktu kontak optimum 80 menit, massa adsorben 

optimum 0,20 g, dan pH larutan NH4Cl 8. Data variasi 
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konsentrasi NH4Cl diubah menjadi konsentrasi (C) amonia (NH3) 

menggunakan perhitungan yang ditunjukkan pada Lampiran 

C.4.3 dan Lampiran Tabel C.7. 

Perhitungan konsentrasi akhir (Ct) amonia dengan 

memasukkan nilai absorbansi terukur yang diperoleh dari 

pengukuran spektrofotometer UV-Vis ke persamaan regresi linier 

yang diperoleh dari kurva kalibrasi yaitu y = 0,2133x + 0,0455. 

Hasil perhitungan konsentrasi akhir, %Removal, dan kapasitas 

adsorpsi amonia pada larutan NH4Cl ditunjukkan pada Lampiran 

C.4.3. Data %Removal dan kapasitas adsorpsi yang dihasilkan 

terhadap variasi konsentrasi awal amonia ditunjukkan pada Tabel 

4.7 dan Gambar 4.11. 

 

Tabel 4.7 Data Hasil Variasi Konsentrasi Awal, %Removal, dan 

Kapasitas Adsorpsi (Q) Amonia (NH3) pada Larutan NH4Cl.  

C 

NH4Cl 

(mg/L) 

C NH3 

(mg/L) 

Co NH3 

(mg/L) 

Ct NH3 

(mg/L) 

Removal 

(%) 

Standar 

Deviasi 

(%) 

5,0 1,59 1,33 0,25 81,02 1,24 

7,5 2,39 2,55 0,47 81,63 1,95 

10,0 3,18 3,14 0,16 94,92 0,72 

12,5 3,98 4,25 0,24 94,37 1,01 

15,0 4,78 4,89 0,29 94,10 0,81 

17,5 5,57 6,58 0,39 94,08 0,25 

 

Tabel 4.7 dan Gambar 4.11 menunjukkan bahwa %Removal 

amonia terhadap variasi konsentrasi awal amonia pada Larutan 

NH4Cl mengalami kenaikan pada konsentrasi 1,59 mg/L hingga 

3,18 mg/L. Adsorpsi mencapai reaksi kesetimbangan (%Removal 

optimum) pada konsentrasi awal amonia 3,18 mg/L yaitu 94,92%. 

%Removal menurun pada saat  konsentrasi awal (C) amonia  

semakin besar yaitu pada 3,98; 4,78; dan 5,57 mg/L. %Removal 

adsorpsi menurun dengan meningkatnya konsentrasi awal 

adsorbat. Hal ini berarti bahwa adsorpsi sangat tergantung pada 

konsentrasi awal adsorbat. Pada konsentrasi awal rendah, rasio 

jumlah molekul dan luas permukaan yang tersedia juga rendah. 
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Pada konsentrasi awal tinggi, sisi aktif adsorpsi yang tersedia 

menjadi lebih sedikit sehingga adsorben hanya mampu menyerap 

sedikit adsorbat (Jain dkk., 2010). Berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan oleh Abshirini, dkk (2018) tentang adsorpsi 

Cr(VI) pada larutan aqueous menggunakan karbon dari Ziziphus 

spina-christi, menunjukkan bahwa %Removal juga mengalami 

penurunan setelah mencapai kondisi setimbang (%Removal 

optimum).  %Removal optimum terjadi pada konsentrasi awal 

Cr(VI) 10 mg/L yaitu 95,78% lalu terjadi penurunan %Removal 

hingga  54,22% pada konsentrasi awal Cr(VI) 100 mg/L. 

 

  
 
Gambar 4.11 Grafik %Removal terhadap Variasi Konsentrasi 

Awal Amonia dalam larutan NH4Cl. Waktu 

kontak optimum 80 menit, massa adsorben 

optimum 0,20 g, dan pH larutan NH4Cl 8. 

 

Penentuan konsentrasi awal amonia optimum dilakukan 

menggunakan uji paired t-test antara dua data yang mendekati 

angka optimum  dengan menentukan H0 diterima. Hasil uji paired 

t-test pada variasi konsentrasi amonia 3,18 dan 3,98 mg/L 

menghasilkan nilai t Stat sebesar 2,595 dan t Critical two-tail 
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sebesar 12,706. Hal ini menunjukkan bahwa t Stat < t Critical 

two-tail sehingga H0 diterima karena kedua data tidak memiliki 

rata-rata yang berbeda secara signifikan. Perhitungan Uji-t pada 

%Removal variasi konsentrasi awal amonia ditunjukkan pada 

Lampiran Tabel C.9. Berdasarkan hasil uji-t terbukti bahwa 

konsentrasi awal amonia optimum terjadi pada 3,18 mg/L dengan 

%Removal yaitu 94,92%. Adsorpsi dengan variasi konsentrasi 

awal amonia optimum menyisakan 0,16 mg/L. Pada konsentrasi 

3,18 mg/L (konsentrasi awal amonia optimum) diperoleh 

kapasitas adsorpsi 0,60 mg/g.  

 

4.5.4 Variasi pH Larutan NH4Cl 

Variasi pH dilakukan untuk mengetahui pengaruh pH 

terhadap proses adsorpsi dan untuk menentukan adsorpsi 

optimum larutan adsorbat oleh adsorben. Nilai pH dapat 

mempengaruhi proses adsorpsi karena pH dapat mengubah 

bentuk amonia dalam air. Perubahan nilai pH juga berdampak 

pada muatan permukaan adsorben dimana protonasi dan 

deprotonasi gugus fungsi permukaan akan mengarah pada 

pembentukan lapisan listrik ganda pada permukaan adsorben 

(Peiyu dkk., 2016). Variasi pH dilakukan pada pH 5; 7; 8; 9; dan 

11 dengan waktu kontak optimum 80 menit, massa adsorben 

optimum 0,20 g, dan konsentrasi awal (Co) NH4Cl optimum 10 

mg/L (NH3 3,18 mg/L). Pengaturan pH larutan pada pH asam (pH 

5) dilakukan dengan ditambah larutan H2SO4 sedangkan pH basa 

(pH 8 dan 9) dilakukan dengan ditambah larutan NaOH. pH netral 

(pH 7) merupakan pH sampel yang diperoleh tanpa penambahan 

larutan.  

Perhitungan konsentrasi akhir (Ct) amonia dilakukan dengan 

cara memasukkan nilai absorbansi yang diperoleh dari 

pengukuran spektrofotometer UV-Vis ke persamaan regresi linier 

yang diperoleh dari kurva kalibrasi yaitu y = 0,2133x + 0,0455. 

Hasil perhitungan konsentrasi akhir, %Removal, dan kapasitas 

adsorpsi amonia pada larutan NH4Cl ditunjukkan pada Lampiran 

C.4.4. Data %Removal dan kapasitas adsorpsi yang dihasilkan 
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terhadap variasi pH ditunjukkan pada Tabel 4.8; Gambar 4.12; 

dan Gambar 4.13. 

 

Tabel 4.8 Data Hasil Variasi pH, %Removal, dan Kapasitas 

Adsorpsi (Q) Amonia (NH3) pada Larutan NH4Cl.  

pH 

NH4Cl  

Co NH3 
(mg/L) 

Ct NH3 

(mg/L) 

Removal 

(%) 

Standar 

Deviasi 

(%) 

Q 

(mg/g) 

5 3,14 0,73 76,77 0,21 0,48 

7 3,14 0,70 77,67 0,21 0,49 

8 3,14 0,16 94,92 0,72 0,60 

9 3,14 0,18 94,32 1,16 0,59 

11 3,14 0,37 88,13 1,06 0,55 

 

Tabel 4.8 dan Gambar 4.12 menunjukkan bahwa %Removal 

amonia pada Larutan NH4Cl terhadap variasi pH mengalami 

kenaikan seiring meningkatnya pH dari 5 hingga 7. Adsorpsi 

mencapai reaksi kesetimbangan (%Removal optimum) pada pH 8 

yaitu 94,92%. Reaksi kesetimbangan asam basa Bronsted-Lowry 

yang terdapat pada Persamaan 2.1 menunjukkan bahwa proses 

pertukaran kation hanya terjadi jika dalam reaksi kesetimbangan 

tersebut (Sharifnia dkk., 2016). Selanjutnya %Removal 

mengalami penurunan pada pH 9 dan 11. Perubahan %Removal 

dihasilkan dari kandungan H+ dan bentuk amonia dalam larutan. 

Pada nilai pH yang lebih rendah, larutan yang diperkaya dengan 

H+ akan menghambat adsorpsi karena efek kompetitif antara H+ 

dan NH4
+ yang memiliki sisi adsorpsi sama. Sementara pada nilai 

pH lebih tinggi menyebabkan peningkatan adsorpsi ke NH4
+ 

dengan mengurangi persaingan H+ dan NH4
+ di sisi aktif adsorpsi 

(Peiyu dkk., 2016). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 

oleh Yeganeh dkk (2019) tentang adsorpsi amonia pada air 

limbah petrokimia menggunakan karbon dari Ziziphus spina-

christi, menunjukkan bahwa %Removal juga mengalami 

peningkatan pada pH 2 hingga pH 8, %Removal optimum terjadi 

pada pH 8, dan penurunan %Removal terjadi pada pH 9 dan 11. 
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Gambar 4.12 Grafik %Removal terhadap Variasi pH pada 

Adsorpsi amonia dalam larutan NH4Cl. Waktu 

kontak optimum 80 menit, massa adsorben 

optimum 0,20 g, dan konsentrasi awal NH4Cl 

optimum 10 mg/L (NH3 3,18 mg/L). 

 

Penentuan pH optimum dilakukan menggunakan uji paired t-

test antara dua data yang mendekati angka optimum  dengan 

menentukan H0 diterima. Hasil uji paired t-test pada pH 8 dan 9  

menghasilkan nilai t Stat sebesar 0,445 dan t Critical two-tail 

sebesar 12,706. Hal ini menunjukkan bahwa t Stat < t Critical 

two-tail sehingga H0 diterima karena kedua data tidak memiliki 

rata-rata yang berbeda secara signifikan. Perhitungan Uji-t pada 

%Removal variasi pH larutan NH4Cl ditunjukkan pada Lampiran 

Tabel C.11. Berdasarkan hasil uji-t terbukti bahwa pH NH4Cl 

optimum terjadi pada pH 8 dengan %Removal yaitu 94,92%. 

Adsorpsi dengan variasi pH optimum menyisakan amonia sebesar 

0,16 mg/L.  

Tabel 4.8 dan Gambar 4.13 menunjukkan bahwa kapasitas 

adsorpsi amonia rendah pada pH yang lebih rendah (pH 5) yaitu 

1,43 mg/g. Penurunan kapasitas adsorpsi terjadi karena adanya 
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persaingan antara H+ dan NH4
+ untuk menduduki sisi aktif pada 

permukaan adsorben. Penurunan juga dihasilkan dari efek 

protonasi tinggi dari gugus fungsional (seperti C=O, COO-) ke 

permukaan adsorben dimana beberapa ion positif dapat menolak 

daya tarik kutub NH4
+. Kesimpulan serupa telah didukung oleh 

penelitian Peiyu dkk., (2016). 

 

  
 

Gambar 4.13 Grafik Kapasitas Adsorpsi terhadap Variasi pH pada 

Adsorpsi amonia. Waktu kontak optimum 80 menit, 

massa adsorben optimum 0,20 g, dan konsentrasi 

awal NH4Cl optimum 10 mg/L (NH3 3,18 mg/L). 

 

Tabel 4.8 dan Gambar 4.13 menunjukkan bahwa kapasitas 

adsorpsi amonia rendah pada pH yang lebih rendah (pH 5) yaitu 

0,48 mg/g. Penurunan kapasitas adsorpsi terjadi karena adanya 

persaingan antara H+ dan NH4
+ untuk menduduki sisi aktif pada 

permukaan adsorben. Penurunan juga dihasilkan dari efek 

protonasi tinggi dari gugus fungsional (seperti C=O, COO-) ke 

permukaan adsorben dimana beberapa ion positif dapat menolak 

daya tarik kutub NH4
+. Kesimpulan serupa telah didukung oleh 

penelitian Peiyu dkk., (2016). Kapasitas adsorpsi pada pH 7 dan 8 
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mengalami peningkatan. Berdasarkan reaksi pada Persamaan 2.1, 

pada nilai pH tinggi ion amonium (NH4
+) akan ditransfer ke NH3 

(Sharifnia dkk., 2016). Pada pH 8 (pH optimum) terjadi kapasitas 

adsorpsi optimum yaitu 0,60 mg/g sesuai dengan reaksi pada 

Persamaan 2.1. Selanjutnya kapasitas adsorpsi menurun pada nilai 

pH lebih tinggi dari 8 (pH 9 dan 11) berturut-turut 0,59 mg/g dan 

0,55 mg/g. Hal ini terjadi karena adsorpsi telah mencapai keadaan 

setimbang pada waktu kontak optimum, sehingga penambahan 

pH yang selanjutnya tidak akan memberikan pengaruh yang 

signifikan (Bernard dkk., 2013). Hasil %Removal dan kapasitas 

adsorpsi pada penelitian ini sesuai dengan penelitian Peiyu dkk., 

(2016) yang menyatakan bahwa nilai pH yang lebih rendah atau 

lebih tinggi tidak cocok untuk adsorpsi amonia sedangkan nilai 

pH dalam kisaran basa netral cocok sehingga hasilnya optimal.    

 

4.5.5 Optimasi pada Air Baku PDAM Kota Surabaya 

Data waktu kontak, massa adsorben, dan pH optimum yang 

diperoleh  pada adsorpsi amonia dalam larutan sintetis amonia 

(larutan NH4Cl) akan diterapkan untuk adsorpsi amonia dalam air 

baku (Yeganeh dkk., 2019). Air baku yang digunakan berasal dari 

air sungai di dekat Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi PDAM 

Surya Sembada Kota Surabaya. Sebelum proses adsorpsi dimulai, 

terlebih dahulu dilakukan pengukuran absorbansi pada air baku 

menggunakan spektrofotometer UV-Vis untuk mengetahui 

konsentrasi awal amonia. Selanjutnya dilakukan adsorpsi pada 

waktu kontak optimum 80 menit, massa adsorben optimum 0,20 

g, dan pH air baku optimum 8.  

Setelah proses adsorpsi selesai dilakukan perhitungan 

konsentrasi akhir amonia. Perhitungan konsentrasi awal dan akhir 

amonia dilakukan dengan memasukkan nilai absorbansi yang 

diperoleh dari pengukuran spektrofotometer UV-Vis ke 

persamaan regresi linier yang diperoleh dari kurva kalibrasi yaitu 

y = 0,2133x + 0,0455. Perhitungan konsentrasi awal (Co), 

konsentrasi akhir (Ct), %Removal, dan kapasitas adsorpsi amonia 

pada air baku ditunjukkan pada Lampiran C.5.1 dan C.5.2. Data 



65 

 

 

 

%Removal dan kapasitas adsorpsi yang dihasilkan ditunjukkan 

pada Tabel 4.9. 

 

Tabel 4.9 Data Hasil Adsorpsi, %Removal, dan Kapasitas 

Adsorpsi (Q) Amonia pada Air Baku.  

Sampel 
Co 

(mg/L) 

Ct 

(mg/L) 

Removal 

(%) 

Standar 

Deviasi (%) 

Q 

(mg/g) 

Air 

Baku 
1,50 0,02 98,60% 0,44 0,30 

 

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa %Removal dan kapasitas 

adsorpsi amonia pada air baku dengan kondisi optimum (waktu 

kontak 80 menit, massa adsorben 0,20 g, dan pH air baku 8) 

berturut-turut mencapai 98,60% dan 0,30 mg/g. Adsorpsi dengan 

kondisi optimum ini telah berhasil menurunkan kadar amonia dari 

konsentrasi 1,50 mg/L menjadi 0,02 mg/L. Konsentrasi awal 

amonia dalam air sungai cukup besar karena baku mutu yang 

berlaku di Indonesia memiliki batas maksimum 0,5 mg/L sesuai 

Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001. Setelah proses adsorpsi, 

konsentrasi akhir amonia sudah sesuai dengan baku mutu 

tersebut. Batas maksimum konsentrasi amonia dalam air sungai 

sebagai air baku untuk air minum juga diatur oleh Keputusan 

Menteri Kesehatan RI No. 907/Menkes/SK/VII/2002 yaitu 0,15 

mg/L (Suherman, dkk, 2007). Hasil serupa telah didukung oleh 

penelitian Yeganeh dkk., (2019) tentang penurunan amonia 

sintetis pada air limbah petrokimia menggunakan karbon dari 

daun Bidara (Ziziphus spina-christi). Penelitian tersebut berhasil 

mencapai %Removal sebesar 91,11% dan kapasitas adsorpsi 

sebesar 8,20 mg/g dengan kondisi optimum yaitu waktu kontak 

80 menit dan massa adsorben 5 g per 1 L adsorbat. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian adalah karbon dari daun bidara 

(Ziziphus mauritiana) berhasil dipreparasi dan digunakan untuk 

menurunkan kadar amonia pada larutan NH4Cl dan air baku 

PDAM Surya Sembada Kota Surabaya. Pada larutan NH4Cl, 

%Removal dan kapasitas adsorpsi amonia tertinggi berturut-turut 

sebesar 94,92% dan 0,60 mg/g dengan kondisi optimum waktu 

kontak 80 menit, massa adsorben 0,20 g, konsentrasi awal larutan 

NH4Cl 10 mg/L (NH3 3,18 mg/L), dan pH adsorbat 8. Sementara 

pada air baku diperoleh %Removal 98,60% dan kapasitas adsorpsi 

0,30 mg/g dengan kondisi optimum waktu kontak, massa 

adsorben, dan pH adsorbat yang sama. Setelah adsorpsi, 

konsentrasi amonia pada air baku mencapai 0,02 mg/L sehingga 

sesuai dengan baku mutu dalam Peraturan Pemerintah No. 82 

tahun 2001 dan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 

907/Menkes/SK/VII/2002. 

  

5.2 Saran 

Penelitian lebih lanjut mengenai modifikasi karbon dari daun 

bidara (Ziziphus mauritiana) perlu dilakukan untuk meningkatkan 

luas permukaan area sehingga diharapkan mampu mempercepat 

waktu kontak dan mengurangi massa adsorben yang 

ditambahkan. Dengan demikian, proses adsorpsi amonia pada air 

baku PDAM Surya Sembada Kota Surabaya berlangsung lebih 

efisien dan efektif. 
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- Pengukuran Panjang Gelombang Maksimum 

- Pembuatan Kurva Kalibrasi Amonia (NH3) 

 

- Variasi (40; 60; 

70; 80 dan 90 

menit) 

- Dilakukan Variasi 

 

- Variasi (0,10; 

0,12; 0,15; 0,20; 

0,25 dan 0,28 g) 

menit) 

- Variasi (5; 7,5; 

10; 12,5; 15 dan 

17,5 mg/L) 

- Variasi (5; 7; 

8; 9 dan 11) 

LAMPIRAN A 
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Larutan NH4Cl 10 mg/L 

(NH3 3,18 mg/L) 

Campuran  Bio-

Adsorben  

Adsorpsi Amonia 

Waktu 

Kontak 
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Adsorben 

Konsentrasi 

Awal NH4Cl 

Kondisi Optimum 

(%Removal dan Kapasitas Adsorpsi) 

Preparasi Bio-

Adsorben 

Ziziphus 

mauritiana  

pH 

Adsorbat 

Adsorpsi Amonia pada Air Baku 

PDAM Surabaya 

Hasil (%Removal dan Kapasitas Adsorpsi) 

Diubah data konsentrasi NH4Cl menjadi konsentrasi     

amonia (NH3) 
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SKEMA KERJA 

 

A.1 Preparasi Bio-Adsorben 

 

 

- dijemur di bawah sinar matahari  

- dicuci dengan Aquademin  

- dimasukkan ke crucible 250 mL dan ditutup  

- dioven selama 24 jam dengan suhu 80°C 

- difurnace dengan suhu 700°C selama 3 jam 

- dihaluskan dengan mortar dan alu 

- diayak menggunakan Sieve 25 µm (No. 500) 

 

 

 

 

A.2 Karakterisasi Bio-Adsorben  

A.2.1 Fourier Transform Infrared (FTIR) 

 

 

 

- dicampur dengan perbandingan sampel 

dan KBr 1:9  

- digerus hingga halus dan merata 

- dimasukkan ke cetakan pelet 

- ditekan dengan penekan hidrolik 

- diletakkan pelet pada holder 

- dikarakterisasi pada bilangan 

gelombang 4000-400 cm-1 

 

 

 

 

 

 

 

Serbuk Bio-Adsorben (s) 

 

Spektra FTIR 

Daun Bidara (Ziziphus mauritiana) 

Serbuk Bio-Adsorben (s) 

KBr (s) 
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A.2.2 Gas Sorption Analyzer (GSA) 

 

 

- didegassing pada suhu 200°C  

- dimasukkan ke sampel sel 

- dihubungkan dengan port gas 

- dituang Nitrogen cair pada suhu 77,035 K (jika 

menggunakan gas N2) ke thermostat 

- disetup variasi tekanan relative terhadap tekanan 

standar yaitu (P/P0) sebesar 0,05-0,995 melalui 

komputer control 

- dimulai proses analisis 

- dialirkan gas melalui port gas ke tabung sampel 

sesuai setup tekanan 

- diplot hubungan volume gas (v) dan tekanan 

relative (P/P0) secara otomatis oleh software pada 

komputer 

 

 

 

- diubah menjadi data luas permukaan area 

menggunakan teori dan model perhitungan BET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serbuk Bio-Adsorben (s) 

 

Luas Permukaan Area 

Hasil Analisis GSA (Grafik v terhadap P/P0) 
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A.3 Pembuatan Reagen/Pereaksi 

A.3.1 Pembuatan Asam Etilen Diamin Tetreasetat (EDTA) 

 

 

- ditimbang 2,5 ± 0,0001 g         

       

 

 

 

 

- dilarutkan Na2EDTA · 2H2O 

- dipanaskan hingga larut sempurna 

- dibiarkan hingga suhu ruang 

- diencerkan pada labu ukur 50 mL 

- ditambahkan Aquademin hingga tanda 

batas dan dihomogenkan 

 

 

 

 

A.3.2 Pembuatan Nessler 

 

 

- ditimbang 167,53 g 

- dilarutkan dengan  

Aquademin dan diaduk 

  

 

-  dituang perlahan 

 

 

- diaduk dan ditambahkan Aquademin 

hingga tanda batas gelas kimia 1000 mL 

 

 

 

Na2EDTA · 2H2O (s) 

 

EDTA (aq) 

NaOH (s) 

 - ditimbang 0,5 g 

- dilarutkan dengan  

3 mL Aquademin 

NaOH (aq) 

 

HgI2 (s) 

 

NaOH (s) 

 - ditimbang 160 g 

- dilarutkan dengan  

150 mL Aquademin 

- dibiarkan hingga suhu 

ruang 

 

 
NaOH (aq) 

 

HgI2 (aq) 

 

Campuran (aq) 
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- dipindahkan ke lemari asam dan distirrer 

hingga homogen 

- didiamkan hingga endapan dan filtrat 

terpisah sempurna 

- didekantasi   

- disimpan filtrat dalam botol gelas tertutup 

dan dijauhkan dari sinar matahari 

 

 

 

 

A.4 Studi Adsorpsi 

A.4.1 Pembuatan Larutan NH4Cl 100 mg/L (NH3 31,84 mg/L) 

 

 

- ditimbang sebanyak 0,1 g 

- dilarutkan dengan Aquademin dalam gelas kimia 

- dimasukkan ke labu ukur 1000 mL 

- ditambahkan Aquademin hingga tanda batas dan 

dihomogenkan 

 

 

 

 

A.4.2 Pembuatan Larutan NH4Cl 10 mg/L (NH3 3,18 mg/L) 

 

   

- dipipet 100 mL larutan induk 100 mg/L 

- dimasukkan ke labu ukur 1000 mL 

- ditambahkan Aquademin hingga tanda batas dan 

dihomogenkan 

  

 

                                                   

NH4Cl 100 mg/L (NH3 31,84 mg/L) (aq) 

 

NH4Cl 10 mg/L (NH3 3,18 mg/L) (aq) 

 

NH4Cl (s) 

NH4Cl 100 mg/L  (NH3 31,84 mg/L) (aq) 

Campuran (aq) 

 

Nessler (aq) 
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A.4.3 Pembuatan Larutan Blanko 

 

   

- dimasukkan ke labu ukur 25 mL hingga  

tanda batas  

- ditambahkan 1 tetes EDTA 

- ditambahkan 1 mL Nessler 

- dikocok perlahan hingga homogen 

  

 

 

                                          

A.4.4 Penentuan Panjang Gelombang Maksimum Larutan 

NH4Cl 10 mg/L (NH3 3,18 mg/L) 

 

  

 

- dipipet dan dimasukkan ke kuvet 

- diukur absorbansi maksimum dengan 

spektrofotometer UV-Vis pada rentang panjang 

gelombang 370-450 nm 

         
 

 

A.4.5 Pembuatan Kurva Kalibrasi Amonia 

 

 

- dipipet berturut-turut 0; 5; 10; 15; 20 dan 25 mL 

untuk membuat konsentrasi NH4Cl 0; 2; 4; 6; 8 

dan 10 mg/L 

- dimasukkan masing-masing ke dalam labu 

 ukur 25 mL 

- ditambahkan Aquademin hingga tanda batas dan 

dihomogenkan 

- diukur absorbansi dengan spektrofotometer UV-

Vis pada panjang gelombang 382 nm 

NH4Cl 10 mg/L (NH3 3,18 mg/L) (aq) 

Hasil Panjang Gelombang maksimum (382 nm) 

NH4Cl 10 mg/L (NH3 3,18 mg/L) (aq) 

Aquademin (aq) 

 

Blanko (aq) 

 

Absorbansi 
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- diukur absorbansi dengan 

spektrofotometer UV-Vis pada 

panjang gelombang 382 nm 

- diulangi perlakuan sebanyak 

2x (duplo) 

 

 

- dibuat kurva konsentrasi NH3 (sumbu x) terhadap 

absorbansi (sumbu y) 

 

 

 

 

A.5 Adsorpsi 

A.5.1 Penentuan Waktu Kontak Optimum 

 

 

 

- dipipet 40 mL dengan pipet volume 20 mL 

- dimasukkan ke gelas kimia 100 mL 

- diatur pH 8 

- ditambahkan adsorben sebanyak 0,20 g 

- dilakukan variasi waktu kontak 40; 60; 70; 80; 

dan 90 menit 

- distirrer dengan kecepatan 250 rpm 

- disaring dengan kertas saring Whatman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NH4Cl 10 mg/L (NH3 3,18 mg/L) (aq) 

 

Residu (s) Filtrat (aq) 

Waktu Kontak Optimum 

Absorbansi 

Kurva Kalibrasi Amonia 
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- diukur absorbansi dengan 

spektrofotometer UV-Vis pada 

panjang gelombang 382 nm 

- diulangi perlakuan sebanyak 

2x (duplo) 

A.5.2 Penentuan Massa Adsorben Optimum 

 

 

 

- dipipet 40 mL dengan pipet volume 20 mL 

- dimasukkan ke gelas kimia 100 mL 

- diatur pH 8 

- dilakukan variasi massa adsorben 0,10; 0,12; 

0,15; 0,20; 0,25; dan 0,28 g 

- distirrer dengan kecepatan 250 rpm selama 80 

menit (waktu montak optimum) 

- disaring dengan kertas saring Whatman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.5.3 Penentuan Konsentrasi Awal Amonia Optimum 

 

 

 

- dilakukan variasi konsentrasi awal NH4Cl 5; 7,5; 

10; 2,5; 15; dan 17,5 mg/L  
- dipipet 40 mL dengan pipet volume 20 mL 

- dimasukkan ke gelas kimia 100 mL 

- diatur pH 8 

- ditambahkan adsorben sebanyak 0,20 g (massa 

adsorben optimum) 

 

NH4Cl 10 mg/L (NH3 3,18 mg/L) (aq) 

 

Residu (s) Filtrat (aq) 

Massa Adsorben Optimum 

NH4Cl 10 mg/L (NH3 3,18 mg/L) (aq) 

 

Campuran (aq) 
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- diukur absorbansi dengan 

spektrofotometer UV-Vis pada 

panjang gelombang 382 nm 

- diulangi perlakuan sebanyak 

2x (duplo) 

- diukur absorbansi pada panjang 

gelombang 382 nm 

- dilakukan secara duplo 

 

 

- distirrer dengan kecepatan 250 rpm selama 80 

menit (waktu kontak optimum) 

- disaring dengan kertas saring Whatman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

 

 

 

A.5.4 Penentuan pH Adsorbat Optimum 

 

 

- dimasukkan 40 mL (konsentrasi awal NH3 optimum) 

ke gelas kimia 100 mL 

- dilakukan variasi pH Adsorbat 5; 7; 8; 9; dan 11 

- ditambahkan adsorben sebanyak 0,20 g (massa 

adsorben optimum) 

- distirrer dengan kecepatan 250 rpm selama 80 menit 

(waktu kontak optimum) 

- disaring dengan kertas saring Whatman 

 

 

 

 

 

Residu (s) Filtrat (aq) 

Konsentrasi Awal NH4Cl 

Campuran (aq) 

 

NH4Cl 10 mg/L (NH3 3,18 mg/L) (aq) 

 

Residu (s) Filtrat (aq) 

Konsentrasi Awal NH3 optimum 

- diubah menjadi konsentrasi 

awal amonia (NH3) 

 

pH Optimum 
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LAMPIRAN B 

DATABASE 

Gambar B.1 Karakterisasi Bio-Adsorben 

Gambar B.1.1 Fourier Transform Infrared (FTIR) 

 

Bilangan Gelombang (1/cm) Bio-Adsorben  
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 Peak Intensity Corr. Intensity Base (H) Base (L) Area Corr. Area 

1 457.14 33.405 0.26 464.86 447.5 8.234 0.029 

2 516.94 32.496 0.203 526.58 509.22 8.45 0.023 

3 569.02 32.367 0.473 586.38 555.52 15.019 0.1 

4 663.53 33.756 0.19 682.82 653.89 13.6 0.027 

5 711.76 32.78 0.827 738.76 682.82 26.724 0.241 

6 875.71 30.652 2.187 891.14 810.13 39.602 0.518 

7 1045.45 29.764 0.109 1084.03 1041.6 22.132 0.065 

8 1215.19 31.039 0.162 1224.84 1174.69 25.328 0.038 

9 1431.23 25.772 7.148 1689.7 1296.21 203.875 16.815 

10 1745.64 34.994 0.365 1778.43 1701.27 35.011 0.194 

11 2858.6 33.026 0.039 2864.39 2800.73 30.502 0.012 

12 2924.18 32.737 0.152 2937.68 2881.75 27.014 0.033 

13 3367.82 32.428 0.037 3379.4 3356.25 11.314 0.005 

Comment; bioadsorbennn Date/Time;    10/29/2019 2:59:22 PM 

No. of Scans;   

Resolution;      

Apodization;     

User;             FTIR 
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Gambar B.1.2 Gas Sorption Analyzer (GSA) 
 

 

Analysis     Report 

Operator:  Lab. Energi ITS Date:2019/11/26 Operator: Lab. Energi ITS Date:2019/11/27  

Sample ID: EI-709 BIO ADSORBEN Filename: iq_phisy_st1_2019_11_26_06_54_58EI-709 BIO 
ADSORBEN.qps 

Sample Desc:   Comment: 

Sample Weight:           0.3786 g Instrument:     Autosorb iQ Station 1 

Approx. Outgas Time:12.8 hrs 

Analysis gas:      Nitrogen 

Analysis Time:      1:45 hr:min 

Analysis Mode:      Standard 

VoidVol. Mode:      He Measure 

Final Outgas Temp.: 200 °C 

Non-ideality:    6.58e-05 1/Torr 

Bath temp.:    77.35  K 

Cold Zone V:    8.85033 cc 

 

Extended info:

 Available 

CellType: 9 mm w/o rod 

VoidVol Remeasure: off 

Warm Zone V: 17.7792  

cc 

Quantachrome® ASiQwin™- Automated Gas Sorption Data  
Acquisition and Reduction 

© 1994-2012, Quantachrome Instruments  
version 3.0  
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Thermal Transpiration:  on Eff.mol.diameter (D):  3.54  Å Eff.cell stem diam. (d) :  :   mm  4.0000  

Adsorbate Nitrogen Temperature K  77.35    

Molec. Wt.:    28.013 Cross Section:  16.200   

Å² 

Liquid Density:    g/cc  0.808  

Data Reduction Parameters Data  

  
  

] Relative Vo 1 Volume @ STP Relative  / [ W((Po/P) - 1)  lume @ STP 1  ]   / [ W((Po/P) - 1)   

    Pressure     Pressure 

]   P/Po ] cc/g [ [ cc/g  ] ]   [ [ P/Po 
  

1.98895e-01 8.9406e-01 46.1879 4.90776e-02 51.5064 3.856  8e+00  
2.24367e-01 4.462 51.8682 7.49537e-02 47.8565 1.3547e+00  3e+00  

5.105 52.1750 1.7965e+00 48.9245 9.89761e-02 2.49754e-01  1e+00  
52.4200 5.789 1.25214e-01 49.8433 2.2977e+00 2.74990e-01  4e+00  

1.50715e-01 50.5970 2.8063e+00 3.00005e-01 52.6338 6.515  2e+00  
1.74143e-01 51.0961 3.3019e+00  

Multi-Point BET Data  

BET  summary  

Slope = 22.208  

Intercept = -4.076e-01  

Correlation coefficient, r = 0.996842  

C constant= -53.483  
  

Surface Area = 159.747   m²/g  
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Thermal Transpiration:  on Eff. mol. diameter (D):   Å 3.54 Eff. cell stem diam. (d):   mm  4.0000  
Adsorbate Nitrogen Temperature 77.35K   

Molec. Wt.:  28.013   Cross Section:  16.200   Å² Liquid Density:    g/cc  0.808  

Data Reduction Parameters  

A D BF  

-0.4490  
-0.0490  
0.3510  
0.7510  
1.1510  
1.5510  
1.9510  
2.3510  
2.7510  
3.1510  
3.5510  
3.9510  
4.3510  
4.7510  
5.1510  
5.5510  
5.9510  
6.3510  
6.7510  
7.1510  

 1
 /

 [
 W

((
P

o
/P

)-
1

)]
 

1 

] 

0.000e+00 4.000e-02 8.000e-02 1.200e-01 1.600e-01 2.000e-01 2.400e-01 2.800e-01 3.200e-01  

Relative Pressure, P/Po 
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Thermal Transpiration:  on Eff. mol. diameter (D):   3.54 Eff. cell stem diam. (d):   4.0000  

Adsorbate Temperature Nitrogen K   

Molec. Wt.:    28.013 Cross Section:  16.200   

Å² 

Liquid Density:    g/cc  0.808  

Data Reduction Parameters Data  

  
  

Volume @ STP Relative Volume @ STP Relative Relative Vol ume @ STP  

Pressure Pressure Pressure       

  [ cc/g ]   [ cc/g ]   [  cc/g  ]  
  

1.50854e-02 51.8 2.24367e-01 48.9245 9.89761e-02 41.6008 682  
2.49754e-01 49.8433 1.25214e-01 43.5201 2.50869e-02 52.1 750  

3.74870e-02 45.1231 1.50715e-01 50.5970 2.74990e-01 52.4 200  
51.0961 4.90776e-02 46.1879 1.74143e-01 3.00005e-01 52.6 338  

7.49537e-02 47.8565 1.98895e-01 51.5064  

Isotherm Data  
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Thermal Transpiration:  on Eff. mol. diameter (D):  3.54  Å Eff. cell stem diam. (d):  4.0000   mm  
Adsorbate Nitrogen Temperature K  77.350  

Molec. Wt.:    28.013 Cross Section:  16.200   Å² Liquid Density:  0.808    g/cc  

Data Reduction Parameters  

Ads Des  

0.00  

4.00  

8.00  

12.00  

16.00  

20.00  

24.00  

28.00  

32.00  

36.00  

40.00  

44.00  

48.00  

52.00  

56.00  

57.90  

V
o
lu

m
e 

 (
cc

/g
) 

0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20 0.24 0.28 0.32  

Relative Pressure, P/Po 

57.90 

56.00 

52.00 

48.00 

44.00 

40.00 

36.00 

32.00 

28.00 

24.00 

20.00 

16.00 

12.00 

8.00 

4.00 
 
0.00 

0.00      0.04               0.08   0.12           0.16                    0.20        0.24                 0.28    0.32 
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Half pore width Half pore width dV() dV()  

        
[ Å ] [ cc/Å/g ] [ Å ] [  cc/Å/g  ]  

  
0.00091 17.9009 0.00075  16.3323 

0.00074  16.3785 0.00090 17.9470 
16.4246 0.00090 17.9932 0.00074  

0.00073  18.0393 0.00090 16.4707 
0.00072  18.0854 0.00089 16.5169 
0.00071  18.1316 0.00089 16.5630 
0.00070  18.1777 0.00089 16.6091 

18.2238 16.6553 0.00088 0.00070  
16.7014 0.00088 18.2700 0.00069  

0.00068  18.3161 0.00087 16.7475 
18.3622 0.00087 16.7937 0.00067  

0.00066  18.4084 16.8398 0.00087 
16.8859 0.00066  18.4545 0.00086 

0.00086 18.5006 0.00065  16.9321 
0.00064  16.9782 0.00086 18.5468 

0.00085 18.5929 0.00063  17.0243 
17.0705 0.00085 18.6390 0.00062  
17.1166 0.00085 18.6852 0.00062  

0.00061  17.1627 0.00084 18.7313 
0.00084 18.7774 0.00060  17.2089 

17.2550 0.00083 18.8236 0.00059  
0.00083 18.8697 0.00058  17.3011 

0.00058  0.00082 17.3473 18.9158 
0.00057  17.3934 0.00082 18.9620 

19.0081 0.00081 17.4395 0.00056  
0.00081 0.00056  19.0542 17.4857 

19.1004 0.00055  17.5318 0.00080 
17.5779 0.00080 19.1465 0.00054  
17.6241 0.00079 19.1926 0.00054  
17.6702 0.00079 19.2388 0.00053  
17.7163 0.00078 19.2849 0.00053  
17.7625 0.00077 19.3311 0.00052  

0.00051  17.8086 0.00077 19.3772 
17.8548 0.00076  

SF method  summary  
Mode :  2.261    Å  

Micropore Volume :  Å 0.066    cc/g  
  

m

m

  

 

7

7

.

3

 
] 
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Half pore width (Å) 
 



98 

 

 

 

 



 

 

99 

 

 



100 

 

 

 

 



 

 

101 

 

 

 

  
Half pore width dV() Half pore width dV()  

        
] ]  cc/Å/g  [  [ Å ] [ cc/Å/g ] [ Å 

  
0.00138  9.5875 0.00147 9.4625 
0.00136  9.6125 0.00145 9.4875 

9.5125 0.00143 9.6375 0.00134  
9.5375 0.00141 9.6625 0.00132  

0.00130  9.5625 0.00139 9.6875 

HK method  summary  
Mode :  1.838    Å  
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Half pore width (Å) 
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LAMPIRAN C 

 

PERHITUNGAN 

 

C.1 KARAKTERISASI BIO-ADSORBEN 

C.1.1 Luas Permukaan Area 

Diketahui data hasil analisis GSA yaitu slope sebesar 22,208; 

intercept sebesar -0,4076; dan massa molekul gas adsorbat 

sebesar 28,013 g. Luas penampang adsorbat (untuk gas Nitrogen) 

yaitu 0,162 × 10-18 m2 serta bilangan Avogadro yaitu 6,023 × 1023 

molekul/mol. Luas permukaan area dihitung menggunakan teori 

dan model perhitungan BET sebagai berikut: 

 

Xm = 
1

s + i  
  

= 
1

22,208 + ( − 0,4076)  
 

= 
1

21,8004  
 

 

 

S = 
Xm  ×  Am × Lav 

Mv  
  

=  

1
21,8004  

 ×  0,162 ×  6,023 

28,013 g 
 ×  10-18 × 1023 m2   

   = 159,773 m2/g 

 

Keterangan:  S = luas permukaan total (m2/g) 

Xm = kapasitas monolayer 

s = slope hasil uji 

i = intercept hasil uji 

Am = luas penampang adsorbat (m2) 

Lav = bilangan Avogadro (molekul/mol) 

Mv = Massa molekul gas adsorbat hasil uji (g) 
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Jadi, Luas permukaan area dari Bio-Adsorben Bidara (Ziziphus 

mauritiana) adalah 159,773 m2/g. 

 

C.2 PEMBUATAN LARUTAN  

C.2.1 Pembuatan Larutan NH4Cl 100 mg/L (NH3 3,18 mg/L) 

Larutan induk NH4Cl 100 mg/L (NH3 31,84 mg/L) dibuat 

dengan melarutkan 0,1 g padatan NH4Cl  dalam Aquademin 

hingga masing-masing volumenya 1000 mL. Larutan induk 

NH4Cl 100 mg/L diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut: 

 

M = 
m

V
 

100 mg/L = 
m

1000 mL
 

100 
mg

L
× 1 L = m 

100 mg = m 

m = 0,1 g 

 

Keterangan: M = konsentrasi larutan NH4Cl 

m = massa padatan NH4Cl  

V = volume larutan NH4Cl  

 

Jadi, massa padatan NH4Cl yang digunakan adalah 0,025 g. 

 

Konsentrasi larutan induk NH4Cl 100 mg/L (NH3 31,84 

mg/L) diubah menjadi konsentrasi amonia (NH3) menggunakan 

rumus perhitungan sebagai berikut: 

 

mg/L NH4Cl = 
massa zat terlarut 

Volume larutan  
 

100 mg/L  = 
x mg 

1 L  
 

x = 100 mg 

 

Jadi, massa NH4Cl yang terlarut dalam 1 L larutan yaitu 100 mg. 
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m1 = m2 × 
Mr1 

  Mr2  
 

m1 = 100 mg × 
17,031 

  53,489  
 

m1 =  31,84 mg 
 

Keterangan:  

m1 = massa amonia (NH3) 

m2 = massa amonium klorida (NH4Cl) 

Mr1 = Massa molekul relatif amonia (NH3) 

Mr2 = Massa molekul relatif amonium klorida (NH4Cl) 

 

mg/L NH3 = 
31,84 mg 

1 L  
=  31,84 mg/L 

 

Jadi, konsentrasi NH3 dalam larutan induk NH4Cl 100 mg/L 

adalah 31,84 mg/L. 

 

C.2.2 Pembuatan Larutan Kerja NH4Cl 10 mg/L  

Pembuatan larutan kerja NH4Cl 10 mg/L (NH3 3,18 mg/L) 

dilakukan dengan mengencerkan larutan induk NH4Cl 100 mg/L 

(NH3 31,84 mg/L) sesuai perhitungan hingga volume menjadi 

1000 mL dengan perhitungan sebagai berikut: 

 

M1 × V1 = M2 × V2 

100 mg/L  ×   V1 =  10 mg/L × 1000 mL 

V1= 
10 mg/L × 1 L

100 mg/L
 

V1 = 0,1 L = 100 mL 

 

Keterangan: V1   = volume larutan NH4Cl yang diambil 

       V2   = volume larutan NH4Cl setelah pengenceran   

          M1  = konsentrasi larutan NH4Cl yang diambil 

  M2   = konsentrasi larutan NH4Cl setelah pengenceran 
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Jadi, volume larutan induk NH4Cl 100 mg/L (NH3 31,84 mg/L) 

yang diambil untuk membuat larutan kerja NH4Cl 10 mg/L (NH3 

3,18 mg/L) adalah 100 mL. 

 

C.2.3 Pembuatan Larutan Standar NH4Cl 

Larutan standar NH4Cl dengan konsentrasi 0; 2; 4; 6; 8; dan 

10 mg/L dibuat cara mengencerkan larutan induk NH4Cl 100 

mg/L (NH3 31,84 mg/L). Larutan standar NH4Cl 0 mg/L (NH3 0 

mg/L) dibuat dari Aquademin. Larutan induk diambil dengan 

volume sesuai perhitungan hingga volume menjadi 25 mL dengan 

perhitungan sebagai berikut: 

 

M1 × V1 = M2 × V2 

100 mg/L  ×   V1 =  10 mg/L × 25 mL 

V1= 
10 mg/L × 0,025 L

100 mg/L
 

V1 = 0,0025 L = 2,5 mL  

 

Keterangan: V1   = volume larutan induk NH4Cl yang diambil 

           V2   = volume larutan standar NH4Cl  

        M1  = konsentrasi larutan induk NH4Cl yang diambil 

                     M2   = konsentrasi larutan standar NH4Cl  

 

Jadi, volume larutan NH4Cl 100 mg/L (NH3 31,84 mg/L)  yang 

diambil untuk membuat larutan standar adalah seperti Tabel C.1. 

 

Tabel C.1 Pembuatan Larutan Standar NH4Cl 

M2 (mg/L) V1 (mL) 

0 0 

2 0,5 

4 1,0 

6 1,5 

8 2,0 

10 2,5 
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Konsentrasi larutan kerja NH4Cl 10 mg/L diubah menjadi 

konsentrasi amonia (NH3) menggunakan rumus perhitungan 

sebagai berikut: 

 

mg/L NH4Cl = 
massa zat terlarut 

Volume larutan  
 

10 mg/L  = 
x mg 

1 L  
 

x = 10 mg 

 

Jadi, massa NH4Cl yang terlarut dalam 1 L larutan yaitu 10 mg. 

 

m1 = m2 × 
Mr1 

  Mr2  
 

m1 = 10 mg × 
17,031 

  53,489  
 

m1 =  3,18 mg 
 

Keterangan:  

m1 = massa amonia (NH3) 

m2 = massa amonium klorida (NH4Cl) 

Mr1 = Massa molekul relatif amonia (NH3) 

Mr2 = Massa molekul relatif amonium klorida (NH4Cl) 

 

mg/L NH3 = 
3,18 mg 

1 L  
=  3,18 mg/L 

 

Jadi, konsentrasi NH3 dalam larutan kerja NH4Cl 10 mg/L adalah 

3,18 mg/L. 

 

C.3 KURVA KALIBRASI 

C.3.1 Pembuatan Kurva Kalibrasi Amonia 

Konsentrasi NH4Cl dalam larutan standar NH4Cl (0, 2, 4, 6, 8, 

dan 10 mg/L) diubah menjadi konsentrasi amonia (NH3) 

menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut: 
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mg/L NH4Cl = 
massa zat terlarut 

volume larutan  
 

8 mg/L  = 
x mg 

1 L  
 

x = 8 mg 

Jadi, massa NH4Cl yang terlarut dalam 1 L larutan yaitu 10 mg. 

m1 = m2 × 
Mr1 

  Mr2  
 

m1 = 8 mg × 
17,031 

  53,489    
 

m1 =  2,55 mg 
 

Keterangan:  

m1 = massa amonia (NH3) 

m2 = massa amonium klorida (NH4Cl) 

Mr1 = Massa molekul relatif amonia (NH3) 

Mr2 = Massa molekul relatif amonium klorida (NH4Cl) 

mg/L NH3 = 
2,55 mg 

1 L  
=  2,55 mg/L 

Jadi, konsentrasi NH3 dalam larutan standar NH4Cl 8 mg/L adalah 

2,55 mg/L. Data konsentrasi NH4Cl dan konsentrasi NH3 dalam 

larutan standar NH4Cl ditunjukkan pada Tabel C.2. 

 

Tabel C.2  Konsentrasi NH4Cl dan konsentrasi NH3 dalam 

larutan standar NH4Cl 

Konsentrasi NH4Cl (mg/L) Konsentrasi NH3 (mg/L) 

0 0 

2 0,64 

4 1,27 

6 1,91 

8 2,55 

10 3,18 
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Berdasarkan data konsentrasi amonia dan absorbansi yang 

diperoleh pada Tabel 4.4 maka dapat dibuat kurva kalibrasi 

dengan konsentrasi NH3 (sumbu x) terhadap absorbansinya 

(sumbu y). Kurva kalibrasi yang diperoleh ditunjukkan pada 

Gambar 4.6 dengan persamaan regresi linier yaitu y = 0,2133x + 

0,0455 dan nilai koefisien regresi (R2) sebesar 0,9992. 

Konsentrasi amonia dalam larutan standar NH4Cl dihitung 

berdasarkan persamaan garis lurus dari kurva kalibrasi yang 

ditunjukkan pada Persamaan 2.9 sebagai berikut: 

 

y =  bx + a 
 

Keterangan:  y = absorbansi amonia yang terukur 

  b = koefisien regresi/slope  

  x = konsentrasi amonia 

  a = intersep 

 

Misalkan: Percobaan penentuan konsentrasi awal amonia dalam 

larutan standar NH4Cl 10 mg/L (NH3 3,18 mg/L) 

dengan pengukuran Spektrofotometer UV-Vis secara 

duplo menghasilkan absorbansi rata-rata terukur 

sebesar 0,72. Konsentrasi awal amonia terukur adalah 

 

               y = 0,2133x + 0,0455 

                      0,72 = 0,2133x + 0,0455 

x = 
0,72 - 0,0455

0,2133
 

                x = 3,14 mg/L 

 

Jadi, konsentrasi awal amonia yang terukur adalah 3,14 mg/L 
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C.4 PERHITUNGAN KONSENTRASI, %REMOVAL, DAN 

KAPASITAS ADSORPSI AMONIA PADA LARUTAN 

NH4Cl YANG DIPENGARUHI VARIASI WAKTU 

KONTAK, MASSA ADSORBEN, KONSENTRASI 

AWAL NH4Cl DAN pH NH4Cl 

 

C.4.1 Perhitungan Konsentrasi Akhir, %Removal, dan 

Kapasitas Adsorpsi Amonia pada Larutan NH4Cl yang 

dipengaruhi Variasi Waktu Kontak 

Penentuan konsentrasi akhir amonia pada larutan NH4Cl 

dilakukan dengan memasukkan hasil absorbansi yang diperoleh 

pada pengukuran spektrofotometer UV-Vis ke persamaan regresi 

berdasarkan kurva kalibrasi yang dihasilkan pada Gambar 4.6. 

 

Misalkan: Percobaan penentuan konsentrasi akhir  amonia dengan 

waktu kontak 80 menit dan massa adsorben 0,2 g dalam 

40 mL larutan NH4Cl 10 mg/L (NH3 3,18 mg/L). 

Absorbansi rata-rata terukur sebesar 0,08 maka 

konsentrasi akhir amonia yang terukur adalah  

 

y = 0,2133x + 0,0455 

                    0,08 = 0,2133x + 0,0455 

x = 
0,08 - 0,0455

0,2133
 

               x = 0,16 mg/L 

 

Jadi, konsentrasi akhir amonia yang terukur adalah 0,16 mg/L 

 

%Removal dan kapasitas adsorpsi (Q) amonia dihitung 

menggunakan Persamaan 2.2 dan Persamaan 2.3 sebagai berikut: 

 

% Removal (%)  = 
(Co −  Ct) × 100%

Co
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Q =
(Co − Ct)

w
× v 

 

Keterangan: Co = konsentrasi awal NH3 terukur (mg/L) 

                     Ct = konsentrasi akhir NH3 terukur (mg/L) 

         v = volume larutan NH4Cl (L) 

        w = massa adsorben (g) 

 

Konsentrasi akhir amonia yang terukur yaitu 0,16 mg/L, 

maka %Removal dan kapasitas adsorpsi amonia yaitu: 

 

% Removal  =  
(3,14 – 0,16)

3,14
 × 100% 

 

=  94,92% 

 

Q  =  
(3,14 – 0,16)

0,20
× 0,04 

                       

               = 0,60 mg/g 

 

Jadi, %Removal dan kapasitas adsorpsi amonia berturut-turut 

adalah 94,92% dan 0,60 mg/g.  
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Tabel C.3 Perhitungan Konsentrasi Akhir, %Removal, dan Kapasitas Adsorpsi Amonia dalam 

Larutan NH4Cl yang dipengaruhi Variasi Waktu Kontak (Massa Adsorben 0,20 g; 

Konsentrasi Awal NH4Cl 10 mg/L (NH3 3,18 mg/L); pH NH4Cl 8) 

Waktu 

kontak 

(menit) 

Ao At Co  Ct  

Ct 

Rata- 

rata 

Removal 

(%) 

Removal 

Rata-rata 

(%) 

SD (%)  Q 

Q 

Rata-

rata 

40 
0,72 0,17 3,14 0,59 

0,58 
81,25% 

81,55% 0,42% 
0,51 

0,51 
0,72 0,17 3,14 0,57 81,85% 0,51 

60 
0,72 0,17 3,14 0,58 

0,56 
81,55% 

82,00% 0,63% 
0,51 

0,51 
0,72 0,16 3,14 0,55 82,45% 0,52 

70 
0,72 0,14 3,14 0,42 

0,42 
86,54% 

86,60% 0,09% 
0,54 

0,54 
0,72 0,13 3,14 0,42 86,66% 0,54 

80 
0,72 0,08 3,14 0,14 

0,16 
95,42% 

94,92% 0,72% 
0,60 

0,60 
0,72 0,08 3,14 0,18 94,41% 0,59 

90 
0,72 0,10 3,14 0,25 

0,22 
92,01% 

92,98% 1,37% 
0,58 

0,58 
0,72 0,09 3,14 0,19 93,95% 0,59 

Keterangan:    SD = Standar deviasi  Co = Konsentrasi awal NH3 terukur      

  Ao = Absorbansi awal terukur Ct = Konsentrasi akhir NH3 terukur 

  At = Absorbansi akhir terukur Q = Kapasitas Adsorpsi NH3 
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Tabel C.4 Perhitungan Uji-t pada %Removal Variasi Waktu  

Kontak 80 dan 90 Menit 

 

t-Test: Paired Two Sample for Means 

     80 menit 90 menit 

Mean 0,949164 0,929798 

Variance 5,16E-05 0,000189 

Observations 2 2 

Pearson Correlation -1 

 Hypothesized Mean Difference 0 

 df 1 

 t Stat 1,309464 

 P(T<=t) one-tail 0,2076 

 t Critical one-tail 6,313752 

 P(T<=t) two-tail 0,415199 

 t Critical two-tail 12,7062   

 

H0 = %Removal tidak memiliki rata-rata yang berbeda signifikan 

H1 = %Removal memiliki rata-rata yang berbeda signifikan 

 
Nilai |t Stat | dari Tabel C.4 adalah 1,309464 dan nilai dari t 

Critical two tail adalah 12,7062. Dapat dilihat bahwa t Stat < t 

Critical two-tail sehingga H1 ditolak (H0 diterima) dan %Removal 

pada waktu kontak 80 dan 90 menit tidak memiliki rata-rata yang 

berbeda signifikan. 
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C.4.2 Perhitungan Konsentrasi Akhir, %Removal, dan 

Kapasitas Adsorpsi Amonia dalam Larutan NH4Cl 

yang dipengaruhi Variasi Massa Adsorben 

Penentuan konsentrasi akhir amonia dalam larutan NH4Cl 

dilakukan dengan memasukkan hasil absorbansi yang diperoleh 

pada pengukuran spektrofotometer UV-Vis ke persamaan regresi 

berdasarkan kurva kalibrasi yang dihasilkan pada Gambar 4.7. 

 

Misalkan: Percobaan penentuan konsentrasi akhir  amonia dengan 

waktu kontak 80 menit dan massa adsorben 0,2 g dalam 

40 mL larutan NH4Cl 10 mg/L (NH3 3,18 mg/L). 

Absorbansi rata-rata terukur sebesar 0,08 maka 

konsentrasi akhir amonia terukur adalah  

 

y = 0,2133x + 0,0455 

                    0,08 = 0,2133x + 0,0455 

x = 
0,08 - 0,0455

0,2133
 

               x = 0,16 mg/L 

 

Jadi, konsentrasi akhir amonia yang terukur adalah 0,16 mg/L 

 

%Removal dan kapasitas adsorpsi (Q) amonia dihitung 

menggunakan Persamaan 2.2 dan Persamaan 2.3 sebagai berikut: 

 

% Removal (%)  = 
(Co −  Ct) × 100%

Co

 

 

Q =
(Co − Ct)

w
× v 

 
Keterangan: Co = konsentrasi awal NH3 terukur (mg/L) 

                     Ct = konsentrasi akhir NH3 terukur (mg/L) 
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  v = volume larutan NH4Cl (L) 

         w = massa adsorben (g) 

 

Konsentrasi akhir amonia yang terukur yaitu 0,16 mg/L, 

maka %Removal dan kapasitas adsorpsi amonia yaitu: 

 

% Removal  =  
(3,14 – 0,16)

3,14
 × 100% 

 

=  94,92% 

 

Q  =  
(3,14 – 0,16)

0,20
× 0,04 

                       

               = 0,60 mg/g 

 

Jadi, %Removal dan kapasitas adsorpsi amonia berturut-turut 

adalah 94,92% dan 0,60 mg/g.  
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Tabel C.5 Perhitungan Konsentrasi Akhir, %Removal, dan Kapasitas Adsorpsi Amonia dalam 

Larutan NH4Cl yang dipengaruhi Variasi Massa Adsorben (Waktu Kontak 80 menit; 

Konsentrasi Awal NH4Cl 10 mg/L (NH3 3,18 mg/L); pH NH4Cl 8) 

Massa 

adsorben 

(g) 

Ao At Co  Ct  

Ct 

Rata- 

rata 

Removal 

(%) 

Removal 

Rata-rata 

(%) 

SD (%)  Q 

Q 

Rata-

rata 

0,10 
0,72 0,26 3,14 1,00 

1,03 
68,11% 

67,29% 1,16% 
0,43 

0,42 
0,72 0,27 3,14 1,05 66,47% 0,42 

0,12 
0,72 0,25 3,14 0,95 

0,98 
69,75% 

68,86% 1,27% 
0,44 

0,43 
0,72 0,26 3,14 1,01 67,96% 0,43 

0,15 
0,72 0,20 3,14 0,71 

0,72 
77,37% 

76,92% 0,63% 
0,49 

0,48 
0,72 0,20 3,14 0,74 76,47% 0,48 

0,20 
0,72 0,08 3,14 0,14 

0,16 
95,42% 

94,92% 0,72% 
0,60 

0,60 
0,72 0,08 3,14 0,18 94,41% 0,59 

0,25 
0,72 0,16 3,14 0,52 

0,50 
83,50% 

83,94% 0,63% 
0,52 

0,53 
0,72 0,15 3,14 0,49 84,39% 0,53 

0,28 
0,72 0,21 3,14 0,75 

0,71 
76,18% 

77,45% 1,80% 
0,48 

0,49 
0,72 0,19 3,14 0,67 78,72% 0,49 

 
Keterangan:    SD = Standar Deviasi  Co = Konsentrasi awal NH3 terukur 

   Ao = Absorbansi awal terukur Ct = Konsentrasi akhir NH3 terukur 

                                 At = Absorbansi akhir terukur       Q = Kapasitas Adsorpsi NH3  

 



117 

 

 

 

Tabel C.6 Perhitungan Uji-t pada %Removal Variasi Massa 

Adsorben 0,20 dan 0,25 g 

 

t-Test: Paired Two Sample for Means 

     0,20 gram 0,25 gram 

Mean 0,949164 0,839432 

Variance 5,16E-05 4,02E-05 

Observations 2 2 

Pearson Correlation -1 

 Hypothesized Mean Difference 0 

 df 1 

 t Stat 11,47711 

 P(T<=t) one-tail 0,027664 

 t Critical one-tail 6,313752 

 P(T<=t) two-tail 0,055329 

 t Critical two-tail 12,7062   

 

H0 = %Removal tidak memiliki rata-rata yang berbeda signifikan 

H1 = %Removal memiliki rata-rata yang berbeda signifikan 

 
Nilai |t Stat | dari Tabel C.6 adalah 11,47711 dan nilai dari t 

Critical two tail adalah 12,7062. Dapat dilihat bahwa t Stat < t 

Critical two-tail sehingga H1 ditolak (H0 diterima) dan %Removal 

pada massa adsorben 0,20 dan 0,25 g tidak memiliki rata-rata 

yang berbeda signifikan. 
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C.4.3 Perhitungan Konsentrasi Akhir dan %Removal 

Amonia dalam Larutan NH4Cl yang dipengaruhi 

Variasi Konsentrasi Awal NH4Cl  

Data variasi konsentrasi awal larutan NH4Cl (5; 7,5; 10; 12,5; 

15; dan 17,5 mg/L) diubah menjadi data variasi konsentrasi awal 

amonia (NH3) dengan rumus perhitungan sebagai berikut: 

 

mg/L NH4Cl = 
massa zat terlarut 

Volume larutan  
 

10 mg/L  = 
x mg 

1 L  
 

x = 10 mg 

 

Jadi, massa NH4Cl yang terlarut dalam 1 L larutan yaitu 10 mg. 

 

m1 = m2 × 
Mr1 

  Mr2  
 

m1 = 10 mg × 
17,031 

  53,489  
 

m1 =  3,18 mg 
 

Keterangan:  

m1 = massa amonia (NH3) 

m2 = massa amonium klorida (NH4Cl) 

Mr1 = Massa molekul relatif amonia (NH3) 

Mr2 = Massa molekul relatif amonium klorida (NH4Cl) 

 

mg/L NH3 = 
3,18 mg 

1 L  
=  3,18 mg/L 

 

Jadi, konsentrasi NH3 dalam larutan kerja NH4Cl 10 mg/L adalah 

3,18 mg/L. Data konsentrasi NH4Cl dan konsentrasi NH3 

ditunjukkan pada Tabel C.7. 
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Tabel C.7 Konsentrasi NH4Cl dan konsentrasi NH3 dalam 

larutan NH4Cl 

Konsentrasi NH4Cl (mg/L) Konsentrasi NH3 (mg/L) 

5,0 1,59 

7,5 2,39 

10,0 3,18 

12,5 3,98 

15,0 4,78 

17,5 5,57 

 

Penentuan konsentrasi akhir amonia dalam larutan NH4Cl 

dilakukan dengan memasukkan hasil absorbansi yang diperoleh 

pada pengukuran spektrofotometer UV-Vis ke persamaan regresi 

berdasarkan kurva kalibrasi yang dihasilkan pada Gambar 4.7. 

 

Misalkan: Percobaan penentuan konsentrasi akhir  amonia dengan 

waktu kontak 80 menit dan massa adsorben 0,2 g dalam 

40 mL larutan NH4Cl 10 mg/L (NH3 3,18 mg/L). 

Absorbansi rata-rata terukur sebesar 0,08 maka 

konsentrasi akhir amonia adalah  

 

y = 0,2133x + 0,0455 

                    0,08 = 0,2133x + 0,0455 

x = 
0,08 - 0,0455

0,2133
 

               x = 0,16 mg/L 

 

Jadi, konsentrasi akhir amonia yang terukur adalah 0,16 mg/L 

 

%Removal dan kapasitas adsorpsi (Q) amonia dihitung 

menggunakan Persamaan 2.2 dan Persamaan 2.3 sebagai berikut: 
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% Removal (%)  = 
(Co −  Ct) × 100%

Co

 

 

Q =
(Co − Ct)

w
× v 

 
Keterangan: Co = konsentrasi awal NH3 terukur (mg/L) 

                     Ct = konsentrasi akhir NH3 terukur (mg/L) 

         v = volume larutan NH4Cl (L) 

        w = massa adsorben (g) 

 

Konsentrasi akhir amonia yang terukur yaitu 0,16 mg/L, 

maka %Removal dan kapasitas adsorpsi amonia yaitu: 

 

% Removal  =  
(3,14 – 0,16)

3,14
 × 100% 

 

=  94,92% 

 

Q  =  
(3,14 – 0,16)

0,20
× 0,04 

                       

               = 0,60 mg/g 

 

Jadi, %Removal dan kapasitas adsorpsi amonia berturut-turut 

adalah 94,92% dan 0,60 mg/g.  
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Tabel C.8 Perhitungan Konsentrasi Akhir dan %Removal Amonia dalam Larutan NH4Cl yang 

dipengaruhi Variasi Konsentrasi Awal NH4Cl (Waktu Kontak 80 menit; Massa 

Adsorben 0,20 g; pH NH4Cl 8) 

C NH4Cl 

(mg/L) 

C NH3 

(mg/L) 
Ao At Co  Ct 

Ct Rata- 

rata 

Removal 

(%) 

Removal 

Rata-rata 

(%) 

SD 

(%)  

5,0 1,59 
0,33 0,10 1,33 0,24 

0,25 
81,90% 

81,02% 1,24% 
0,33 0,10 1,33 0,26 80,14% 

7,5 2,39 
0,59 0,14 2,55 0,43 

0,47 
83,01% 

81,63% 1,95% 
0,59 0,15 2,55 0,50 80,26% 

10,0 3,18 
0,72 0,08 3,14 0,14 

0,16 
95,42% 

94,92% 0,72% 
0,72 0,08 3,14 0,18 94,41% 

12,5 3,98 
0,95 0,09 4,25 0,21 

0,24 
95,09% 

94,37% 1,01% 
0,95 0,10 4,25 0,27 93,66% 

15,0 4,78 
1,09 0,10 4,89 0,26 

0,29 
94,68% 

94,10% 0,81% 
1,09 0,11 4,89 0,32 93,53% 

17,5 5,57 
1,45 0,13 6,58 0,40 

0,39 
93,90% 

94,08% 0,25% 
1,45 0,13 6,58 0,38 94,26% 

 
                   Keterangan:    SD = Standar Deviasi                   Co = Konsentrasi awal NH3 terukur 

       Ao = Absorbansi awal terukur        Ct = Konsentrasi akhir NH3 terukur 

       At = Absorbansi akhir terukur         
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Tabel C.9 Perhitungan Uji-t pada %Removal Variasi 

Konsentrasi Awal NH4Cl 10,0 dan 12,5 mg/L 

(NH3 3,18 dan 3,98 mg/L) 

 

t-Test: Paired Two Sample for Means 

     10,0 mg/L 12,5 mg/L 

Mean 0,949166 0,94374 

Variance 5,16E-05 0,000103 

Observations 2 2 

Pearson Correlation 1 

 Hypothesized Mean Difference 0 

 df 1 

 t Stat 2,595321 

 P(T<=t) one-tail 0,117067 

 t Critical one-tail 6,313752 

 P(T<=t) two-tail 0,234135 

 t Critical two-tail 12,7062   

 

H0 = %Removal tidak memiliki rata-rata yang berbeda signifikan 

H1 = %Removal memiliki rata-rata yang berbeda signifikan 

 
Nilai |t Stat | dari Tabel C.9 adalah 2,595321 dan nilai dari t 

Critical two tail adalah 12,7062. Dapat dilihat bahwa t Stat < t 

Critical two-tail sehingga H1 ditolak (H0 diterima) dan %Removal 

pada konsentrasi awal NH4Cl 10,0 dan 12,5 mg/L (NH3 3,18 dan 

3,98 mg/L) tidak memiliki rata-rata yang berbeda signifikan. 
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C.4.4 Perhitungan Konsentrasi Akhir, %Removal, dan 

Kapasitas Adsorpsi Amonia dalam Larutan NH4Cl 

yang dipengaruhi Variasi pH NH4Cl 

Penentuan konsentrasi akhir amonia dalam larutan NH4Cl 

dilakukan dengan memasukkan hasil absorbansi yang diperoleh 

pada pengukuran spektrofotometer UV-Vis ke persamaan regresi 

berdasarkan kurva kalibrasi yang dihasilkan pada Gambar 4.7. 

 

Misalkan: Percobaan penentuan konsentrasi akhir  amonia dengan 

waktu kontak 80 menit dan massa adsorben 0,2 g dalam 

40 mL larutan NH4Cl 10 mg/L (NH3 3,18 mg/L). 

Absorbansi rata-rata terukur sebesar 0,08 maka 

konsentrasi akhir amonia adalah  

 

y = 0,2133x + 0,0455 

                    0,08 = 0,2133x + 0,0455 

x = 
0,08 - 0,0455

0,2133
 

               x = 0,16 mg/L 

 

Jadi, konsentrasi akhir amonia yang terukur adalah 0,16 mg/L 

 

%Removal dan kapasitas adsorpsi (Q) amonia dihitung 

menggunakan Persamaan 2.2 dan Persamaan 2.3 sebagai berikut: 

 

% Removal (%)  = 
(Co −  Ct) × 100%

Co

 

 

Q =
(Co − Ct)

w
× v 

 
Keterangan: Co = konsentrasi awal NH3 terukur (mg/L) 

                     Ct = konsentrasi akhir NH3 terukur (mg/L) 
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  v = volume larutan NH4Cl (L) 

         w = massa adsorben (g) 

 

Konsentrasi akhir amonia yang terukur yaitu 0,16 mg/L, 

maka %Removal dan kapasitas adsorpsi amonia yaitu: 

 

% Removal  =  
(3,14 – 0,16)

3,14
 × 100% 

 

=  94,92% 

 

Q  =  
(3,14 – 0,16)

0,20
× 0,04 

                       

               = 0,60 mg/g 

 

Jadi, %Removal dan kapasitas adsorpsi amonia berturut-turut 

adalah 94,92% dan 0,60 mg/g.  
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Tabel C.10 Perhitungan Konsentrasi Akhir, %Removal, dan Kapasitas Adsorpsi Amonia dalam 

Larutan NH4Cl yang dipengaruhi Variasi pH NH4Cl (Waktu Kontak 80 menit; Massa 

Adsorben 0,20 g; Konsentrasi Awal NH4Cl 10 mg/L (NH3 3,18 mg/L)) 

 

pH Ao At Co  Ct  

Ct 

Rata- 

rata 

Removal 

(%) 

Removal 

Rata-rata 

(%) 

SD 

(%)  
Q 

Q 

Rata-

rata 

5 
0,72 0,20 3,14 0,72 

0,73 
76,92% 

76,77% 0,21% 
0,48 

0,48 
0,72 0,20 3,14 0,73 76,62% 0,48 

7 
0,72 0,20 3,14 0,71 

0,70 
77,52% 

77,67% 0,21% 
0,49 

0,49 
0,72 0,19 3,14 0,70 77,82% 0,49 

8 
0,72 0,08 3,14 0,14 

0,16 
95,42% 

94,92% 0,72% 
0,60 

0,60 
0,72 0,08 3,14 0,18 94,41% 0,59 

9 
0,72 0,09 3,14 0,20 

0,18 
93,50% 

94,32% 1,16% 
0,59 

0,59 
0,72 0,08 3,14 0,15 95,15% 0,60 

11 
0,72 0,12 3,14 0,35 

0,37 
88,87% 

88,13% 1,06% 
0,56 

0,55 
0,72 0,13 3,14 0,40 87,38% 0,55 

 

 

 
Keterangan:    SD = Standar Deviasi       Co = Konsentrasi awal NH3 terukur      

  Ao = Absorbansi awal terukur Ct = Konsentrasi akhir NH3 terukur 

  At = Absorbansi akhir terukur Q = Kapasitas Adsorpsi NH3 
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Tabel C.11 Perhitungan Uji-t pada %Removal Variasi pH 

NH4Cl 8 dan 9 

 

t-Test: Paired Two Sample for Means 

     pH 8 pH 9 

Mean 0,949164 0,943241 

Variance 5,16E-05 0,000135 

Observations 2 2 

Pearson Correlation -1 

 Hypothesized Mean Difference 0 

 df 1 

 t Stat 0,445456 

 P(T<=t) one-tail 0,366606 

 t Critical one-tail 6,313752 

 P(T<=t) two-tail 0,733213 

 t Critical two-tail 12,7062   

 

H0 = %Removal tidak memiliki rata-rata yang berbeda signifikan 

H1 = %Removal memiliki rata-rata yang berbeda signifikan 

 
Nilai |t Stat | dari Tabel C.11 adalah 0,445456 dan nilai dari t 

Critical two tail adalah 12,7062. Dapat dilihat bahwa t Stat < t 

Critical two-tail sehingga H1 ditolak (H0 diterima) dan %Removal 

pada pH NH4Cl 8 dan 9 tidak memiliki rata-rata yang berbeda 

signifikan. 
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C.5 ADSORPSI AMONIA DALAM AIR BAKU PADA 

KONDISI OPTIMUM (WAKTU KONTAK, MASSA 

ADSORBEN, DAN pH ADSORBAT) 

 

C.5.1 Perhitungan Konsentrasi Awal Amonia dalam Air 

Baku pada Waktu Kontak 80 Menit; Massa Adsorben 

0,20 g; pH Air Baku 8)  

Penentuan konsentrasi awal amonia dalam air sungai sebagai 

air baku dilakukan dengan memasukkan hasil absorbansi yang 

diperoleh pada pengukuran spektrofotometer UV-Vis ke 

persamaan regresi berdasarkan kurva kalibrasi yang dihasilkan 

pada Gambar 4.7. 

 

Misalkan: Percobaan penentuan konsentrasi awal  amonia dengan 

waktu kontak 80 menit dan massa adsorben 0,2 g dalam 

40 mL air baku. Absorbansi rata-rata terukur sebesar 

0,37 maka konsentrasi awal amonia terukur adalah  

 

y = 0,2133x + 0,0455 

                    0,37 = 0,2133x + 0,0455 

x = 
0,37 - 0,0455

0,2133
 

               x = 1,50 mg/L 

 

Jadi, konsentrasi awal amonia dalam air sungai yang terukur 

adalah 1,50 mg/L 
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C.5.2 Perhitungan Konsentrasi Akhir, %Removal, dan 

Kapasitas Adsorpsi Amonia dalam Air Baku pada 

Waktu Kontak 80 Menit; Massa Adsorben 0,20 g; pH 

Air Baku 8) 

Penentuan konsentrasi akhir amonia dalam air sungai sebagai 

air baku dilakukan dengan memasukkan hasil absorbansi yang 

diperoleh pada pengukuran spektrofotometer UV-Vis ke 

persamaan regresi berdasarkan kurva kalibrasi yang dihasilkan 

pada Gambar 4.7. 

 

Misalkan: Percobaan penentuan konsentrasi akhir amonia dengan 

waktu kontak 80 menit dan massa adsorben 0,2 g dalam 

40 mL air baku. Absorbansi rata-rata terukur sebesar 

0,05 maka konsentrasi akhir amonia adalah  

 

y = 0,2133x + 0,0455 

                    0,05 = 0,2133x + 0,0455 

x = 
0,05 - 0,0455

0,2133
 

               x = 0,02 mg/L 

 

Jadi, konsentrasi akhir amonia dalam air baku yang terukur adalah 

0,02 mg/L 

 

%Removal dan kapasitas adsorpsi (Q) amonia dihitung 

menggunakan Persamaan 2.2 dan 2.3 sebagai berikut: 

 

% Removal (%)  = 
(Co −  Ct) × 100%

Co

 

 

Q =
(Co − Ct)

w
× v 
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Keterangan: Co = konsentrasi awal NH3 yang terukur (mg/L) 

                     Ct = konsentrasi akhir NH3 yang terukur (mg/L) 

         v = volume air baku (L) 

        w = massa adsorben (g) 

 

Konsentrasi akhir amonia dalam air baku yaitu 0,02 mg/L, 

maka %Removal dan kapasitas adsorpsi amonia yaitu: 

 

% Removal  =  
(1,50 – 0,02)

1,50
×100% 

 

=  98,60% 

 

 

Q  =  
(1,50 – 0,02)

0,20
× 0,04 

                       

               = 0,30 mg/g 

 

Jadi, %Removal dan kapasitas adsorpsi amonia dalam air baku 

berturut-turut adalah 98,60% dan 0,30 mg/g.  

 

Tabel C.12 Perhitungan Konsentrasi Awal dan Akhir, 

%Removal, serta Kapasitas Adsorpsi Amonia 

dalam Air Baku pada Waktu Kontak 80 Menit; 

Massa Adsorben 0,20 g; pH Adsorbat 8 
 

Sampel Ao At Co Ct Ct Rata-rata 

Air 

Baku 

0,37 0,05 1,50 0,03 
0,02 

0,37 0,05 1,50 0,02 

 

Sampel 
Removal 

(%) 

%Removal 

Rata-rata 
SD (%) Q 

Q Rata-

rata 

Air 

Baku 

98,28% 
98,60% 0,44% 

0,30 
0,30 

98,91% 0,30 
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LAMPIRAN D 

 

DOKUMENTASI 

 

 

 

 

 

 

 

Larutan NH4Cl sebelum 

adsorpsi dengan konsentrasi 

awal (Co) NH4Cl 10 mg/L 

(NH3 3,18 mg/L) 

 

 

 

 

 

 

Larutan NH4Cl setelah 

adsorpsi dengan waktu 

kontak 80 menit dan setelah 

penyaringan dengan kertas 

saring Whatman (massa 

adsorben 0,20 g, konsentrasi 

awal NH4Cl 10 mg/L (NH3 

3,18 mg/L), pH NH4Cl 8) 

D.1  Kondisi Optimum Variasi Waktu Kontak pada 

Larutan NH4Cl 
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Larutan NH4Cl sebelum 

adsorpsi dengan konsentrasi 

awal (Co) NH4Cl 10 mg/L 

(NH3 3,18 mg/L) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larutan NH4Cl setelah 

adsorpsi dengan massa 

adsorben 0,20 g dan setelah 

penyaringan dengan kertas 

saring Whatman (waktu 

kontak 80 menit, konsentrasi 

awal NH4Cl 10 mg/L (NH3 

3,18 mg/L), pH NH4Cl 8) 

 

 

 

 

D.2 Kondisi Optimum Adsorpsi dengan Variasi 

       Massa Adsorben pada Larutan NH4Cl 
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Larutan NH4Cl sebelum 

adsorpsi dengan konsentrasi 

awal (Co) NH4Cl 10 mg/L 

(NH3 3,18 mg/L) 

 

 

 

 

 

 

 

Larutan NH4Cl setelah 

adsorpsi dengan konsentrasi 

awal NH4Cl 10 mg/L (NH3 

3,18 mg/L) dan setelah 

penyaringan dengan kertas 

saring Whatman (waktu 

kontak 80 menit, massa 

adsorben 0,20 g, pH 8) 

 

 

 

 

D.3  Kondisi Optimum Adsorpsi dengan Variasi Konsentrasi Awal 

NH4
+ pada Larutan NH4Cl 

       



133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larutan NH4Cl sebelum 

adsorpsi dengan konsentrasi 

awal (Co) NH4Cl 10 mg/L 

(NH3 3,18 mg/L) 

 

 

 

 

 

 

Larutan NH4Cl setelah 

adsorpsi dengan pH NH4Cl 

8 dan setelah penyaringan 

dengan kertas saring 

Whatman (waktu kontak 80 

menit, massa adsorben 0,20 

g, konsentrasi awal NH4Cl 

10 mg/L (NH3 3,18 mg/L)) 

 

 

 

 

D.4 Kondisi Optimum Adsorpsi dengan Variasi pH Larutan NH4Cl 
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Air Baku sebelum adsorpsi 

dengan konsentrasi awal 

(Co) NH3 terukur 1,50 mg/L) 

 

 

 

 

 

 

Air Baku setelah adsorpsi 

dengan konsentrasi awal 

NH3 terukur 1,50 mg/L dan 

setelah penyaringan dengan 

kertas saring Whatman 

(kondisi optimum: waktu 

kontak 80 menit, massa 

adsorben 0,20 gram, pH air 

baku 8) 

 

 

D.5 Optimasi Adsorpsi Amonia (NH3) pada Air Baku 

PDAM Surya Sembada Kota Surabaya 
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