
BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kota Bandar Lampung 

Berdasarkan (Kota Bandar Lampung Dalam Angka, 2018) Kota Bandar 

Lampung sebagai Ibu Kota Provinisi Lampung menjadi pusat kegiatan 

pemerintahan, sosial, politik, pendidikan dan kebudayaan, serta pusat kegiatan 

perekonomian Provinsi Lampung. Kota Bandar Lampung terletak di wilayah 

strategis, dikatakan strategis karena letaknya berada di ujung selatan Pulau 

Sumatera atau di seberang pulau Jawa, sehingga Kota Bandar Lampung menjadi 

daerah transit kegiatan perekonomian antar pulau Sumatera dan pulau Jawa. 

Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada 5
o 

20’ - 5
o
 30’ lintang 

selatan (LS) dan 105
o
 28’ - 105

o
 37’ bujur timur (BT), dan secara administratif 

Kota Bandar Lampung dibatasi oleh: 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung 

Selatan.  

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Lampung.  

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedung Tataan dan Padang 

Cermin Kabupaten Pesawaran.  

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten 

Lampung Selatan. 

Peta administrasi Kota Bandar Lampung akan ditampilkan pada 

Lampiran 1. Secara administratif, kota Bandar Lampung memiliki luas 

wilayah sebesar 197,22 Km
2 

yang terdiri dari 20 kecamatan dan 126 

kelurahan, dengan jumlah penduduk pada Tahun 2017 mencapai 1.015.910 

jiwa dan kepadatan penduduk mencapai 5.151 jiwa/km
2 

(Kota Bandar 

Lampung Dalam Angka, 2018). Tabel 2.1 merupakan luas wilayah, jumlah 

penduduk, dan kepadatan penduduk berdasarkan kecamatan di Kota Bandar 

Lampung: 

 



Tabel.2.1 Luas wilayah, jumlah penduduk, dan kepadatan penduduk berdasarkan kecamatan di 

kota Bandar Lampung. 

Kecamatan Luas (km
2
) 

Jumlah 

Penduduk 

Kepadatan 

Penduduk 

Teluk Betung Barat 11,02 30 917 2 806 

Teluk Betung Timur 14,83 43 212 2 914 

Teluk Betung Selatan 3,79 40 836 10 775 

Bumi Waras 3,75 58 875 15 700 

Panjang 15,75 77 098 4 895 

Tanjung Karang Timur 2,03 38 505 18 968 

Kedamaian 8,21 54 571 6 647 

Teluk Betung Utara 4,33 52 497 12 124 

Tanjung Karang Pusat 4,05 53 046 13 098 

Enggal 3,49 29 140 8 350 

Tanjung Karang Barat 14,99 56 768 3 787 

Kemiling 24,24 68 105 2 810 

Langkapura 6,12 35 218 5 755 

Kedaton 4,79 50 901 10 627 

Rajabasa 13,53 49 835 3 683 

Tanjung Senang 10,63 47 496 4 468 

Labuhan Ratu 7,97 46 528 5 838 

Sukarame 14,75 59 061 4 004 

Sukabumi 23,6 59 496 2 521 

Way Halim 5,35 63 805 11 926 

Jumlah 197,22 1015 910 5 151 

Sumber: Kota Bandar Lampung Dalam Angka, 2018. 

 

Selama ini, pengelolaan sampah di kota Bandar Lampung dikelola secara 

bertahap. Pihak kelurahan bertanggung jawab atas pengumpulan sampah dari 

rumah tangga ke lokasi TPS melalui sistem Satuan Organisasi Kebersihan 

Lingkungan (SOKLI), dan pihak kecamatan bertanggung jawab dalam 

pengangkutan dari TPS ke TPA. Sistem ini terbatas dikarenakan hanya terdapat 

86 TPS untuk melayani 126 kelurahan tersebut, demikian juga kapasitas 

institusional dalam pengumpulan sampah yang terbatas dan masih terdapat 

pembagian tanggung jawab yang beragam. Penanganan sampah di jalan raya 

berada di bawah kendali Dinas Kebersihan dan Pertamanan, sampah di pasar 

berada di bawah kendali Dinas Pengelolaan Pasar. Sedangkan sampah di terminal 

menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan. 

 



2.2 TPA Bakung 

TPA Bakung merupakan tempat pembuangan akhir yang menerima 

sampah dari seluruh tempat di kota Bandar Lampung. TPA Bakung memiliki 

lahan seluas ± 14,1 Ha dan sudah mulai beroperasi sejak tahun 1994. Topografi 

wilayah TPA Bakung dan sekitarnya termasuk bergelombang sampai berbukit 

dengan ketinggian berkisar antara 50-100 mdpl. Lokasi TPA kurang lebih 30% 

datar dan sisanya (70%) berupa lembah yang diapit dua bukit dan miring ke arah 

selatan (kearah Kelurahan Keteguhan). Gambar 2.1 merupakan kondisi eksisting 

dan peta ruang lingkup wilayah penelitian (TPA Bakung): 

 

Gambar 2.1 Tempat Pembuangan Akhir Sampah Bakung, Bandar Lampung. 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2020. 

 

Berdasarkan standar buangan sampah perkapita 3,25/liter/orang/hari, maka 

total produksi sampah yang dihasilkan di Kota Bandar Lampung adalah kurang 

lebih 1.180 ton/hari. Peningkatan jumlah timbulan sampah di Kota Bandar 

Lampung sendiri setiap harinya mencapai 750 – 3800 ton/hari atau sekitar 

292.000 ton/tahun dengan kepadatan penduduk yang paling besar pada tahun 

2017 mencapai 5.151 jiwa/km
2
. Jumlah sampah yang terangkut oleh Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung sekitar 700 m3/hari (560 

ton/hari) menggunakan 96 armada truk yang dikerahkan oleh pemerintah Kota 

Bandar Lampung dengan interval 1 hingga 2 kali setiap harinya, yang kemudian 



dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bakung dengan menggunakan 

teknologi open dumping, seperti pada gambar 2.2 (Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Bandar Lampung, 2017). 

Desain awal dari TPA Bakung adalah sanitary landfill tetapi dalam 

operasionalnya cenderung mengarah ke sistem open dumping. Sistem open 

dumping tersebut menghasilkan air lindi yang lebih banyak dibandingkan dengan 

sistem sanitary landfill karena air hujan akan lebih banyak meresap dalam tanah 

dibandingkan dengan sistem sanitary landfill yang diberi lapisan tanah penutup.  

 

 

Gambar 2.2 Tempat Pembuangan Akhir Sampah Bakung, Bandar Lampung. 

Sumber: Dokumen Pribadi, 2020. 

 

Air lindi (Leachate) adalah cairan yang merembes melalui tumpukan 

sampah dengan membawa materi terlarut atau tersuspensi terutama hasil proses 

dekomposisi materi sampah atau dapat pula didefinisikan sebagai limbah cair 

yang timbul akibat masuknya air eksternal ke dalam timbunan sampah, 

melarutkan dan membilas materi terlarut, termasuk juga materi organik hasil 

proses dekomposisi biologis. Untuk mengendalikan pencemaran air akibat air 

lindi yang timbul, TPA Bakung dilengkapi dengan Instalasi Pengolahan Air 

Limbah (IPAL) yang terdiri dari bak kontrol, bak fakultatif, bak maturasi dan bak 

filtrasi kerikil serta bak bioindikator. Tetapi saat ini salah satu dari Instalasi 

Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada TPA Bakung sudah tidak berfungsi. 



 

 

Gambar 2.3 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan aliran air lindi TPA Bakung, Bandar 

Lampung. 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2020. 

 

Sistem open dumping menyebabkan peningkatan volume lindi pada TPA 

Bakung. Hasil pengamatan lapangan terhadap kondisi eksisting di TPA Bakung, 

Instalasi pengolahan lumpur tinja yang terletak di dekat area timbunan sampah, 

tidak terawat dan sudah tidak berfungsi.  

 

2.3 Kualitas Air 

Kualitas air merupakan sifat air dan kandungan mahkluk hidup, zat dan 

komponen lain yang ada di dalam air yang dapat pula dinyatakan dengan kondisi 

kualitatif air yang diukur dan diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan 

metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang 

tertulis dan sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 115 

Tahun 2003. Kualitas air dapat diketahui dengan melakukan pengujian terhadap 

parameter kualitas air yang meliputi parameter fisik, kimia, dan biologis. Kualitas 

air erat kaitannya dengan baku mutu air limbah yang merupakan ukuran batas atau 

kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang 



keberadaanya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke air permukaan 

dari suatu usaha dan/atau kegiatan, dalam hal ini kegiatan rumah tangga. 

Masalah yang berkaitan dengan penyediaan air tidak hanya jumlah tetapi 

juga kualitasnya. Semua sungai-sungai di Indonesia yang airnya digunakan 

sebagai bahan baku air bersih yang telah dipantau secara tertentu jumlahnya tidak 

banyak. Namun dari data yang ada, kualitas air sungai yang telah melewati kota 

besar atau daerah padat penduduk cenderung menurun dari waktu ke waktu 

dibandingkan dengan kualitas air sewaktu masih di daerah hulu. Cemaran yang di 

buang ke sungai menyebabkan kualitas air menurun. Sebagian besar adalah 

sampah domestik, limbah industri, dan beberapa sungai memperoleh cemaran dari 

kegiatan pertambangan. Peraturan pemerintah No. 82 Tahun 2001 

mengelompokkan kualitas air menjadi beberapa klasifikasi menurut 

peruntukannya. Adapun penggolongan air menurut peruntukannya adalah sebagai 

berikut:  

a. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air 

minum, dan atau peruntukan lain yang memper-syaratkan mutu air yang 

sama dengan kegunaan tersebut;  

b.  Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk 

prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, 

peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain 

yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;  

c. Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk 

pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi 

pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air 

yang sama dengan kegunaan tersebut;  

d. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi 

pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air 

yang sama dengan kegunaan tersebut.  

2.4 Pencemaran Air 

2.4.1 Pengertian Pencemaran Air 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan 

Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, pencemaran air adalah masuknya 



atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam 

air akibat kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu 

yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Secara 

awam air tercemar dapat dilihat dengan mudah, misalnya dari kekeruhan karena 

umumnya orang berpendapat bahwa air murni itu jernih dan tidak keruh atau dari 

baunya yang menyengat hidung atau menimbulkan gatal-gatal pada kulit.  

Air tercemar juga dapat diketahui dari matinya atau terganggunya 

organisme perairan baik ikan, tanaman dan hewan-hewan yang berhubungan 

dengan air tersebut. Semakin besar volume limbah, pada umumnya bahan 

pencemarnya semakin banyak. Hubungan ini biasanya terjadi secara linier. Oleh 

sebab itu dalam pengendalian limbah sering juga diupayakan untuk pengurangan 

air limbahnya. Kaitan antara volume limbah dengan volume badan penerima juga 

sering. digunakan sebagai indikasi pencemaran air, Herlambang, 2006). 

Perbandingan yang mencolok jumlahnya antara volume limbah dan volume 

penerima limbah juga menjadi ukuran tingkat pencemaran yang ditimbulkan 

terhadap lingkungan. Sungai dianggap tercemar jika nilai oksigen terlarutnya 

kurang dari nilai oksigen yang digunakan oleh kehidupan air, terutama 

mikroorganisme dalam bentuk oksigen biokimia (BOD) bagi pengurangan bahan-

bahan organik di dalam air tersebut. Selain itu penyebab pencemaran sungai 

adalah bertambahnya jumlah zat pencemar, baik toksik maupun non toksik yang 

masuk ke badan sungai. Jumlah zat pencemar terbesar berasal dari limbah 

domestik yang sebagian besar mengandung zat organik yang mudah terdegradasi, 

serta kandungan nitrogen dan fosfat yang tinggi. 

Sumber pencemar (polutan) dapat berupa suatu lokasi tertentu (point 

source) atau tak tentu/ tersebar (non-point/diffuse source). Sumber pencemar point 

source misalnya knalpot mobil, cerobong asap pabrik, dan saluran limbah 

industri. Pencemar tersebut yang berasal dari point source bersifat lokal. Efek 

yang ditimbulkan dapat ditentukan berdasarkan karakteristik khusus kualitas air. 

Volume pencemar dari point source biasanya relatif tetap. Sumber pencemar non-

point source dapat berupa point source dalam jumlah yang banyak. Misalnya: 

limpasan dari daerah pertanian yang mengandung pestisida dan pupuk, limpasan 



dari daerah permukiman (domestik), dan limpasan dari daerah perkotaan, (Hefni 

Effendi, 2003). 

2.4.2 Sumber Pencemar Air 

Ada banyak penyebab pencemaran air, tetapi secara umum sumbernya dapat 

dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu sumber kontaminan langsung dan tidak 

langsung. Sumber langsung meliputi efluen yang keluar dari industri, Tempat 

Pembuangan Akhir (TPA) sampah, rumah tangga dan sebagainya. Sumber tak 

langsung adalah kontaminan yang memasuki badan air dari tanah, air tanah atau 

dari atmosfir yang masuk melalui hujan. Pada dasarnya sumber pencemaran air 

berasal dari industri, rumah tangga (pemukiman) dan pertanian. Tanah dan air 

tanah mengandung sisa dari aktivitas pertanian misalnya pupuk dan pestisida. 

Kontaminan dari atmosfir juga berasal dari aktifitas manusia yaitu pencemaran 

udara yang menghasilkan hujan asam. Air mempunyai sifat pelarut yang sangat 

baik, dalam perjalanan siklusnya banyak melarutkan zat-zat padat, garam-garam, 

dan gas-gas. Jenis pencemar air yang mungkin ada, antara lain seperti padatan 

tersuspensi, padatan koloid, padatan terlarut, dan cairan yang tidak dapat 

bercampur (Warlina, 2004). 

1. Sumber Pencemar Air dari Kegiatan Manusia 

Menurut Subardan Rochmad dalam buku Ruang Lingkup Pencemaran, 

Pencemaran yang bersumber dari kegiatan manusia meliputi: 

a. Industri 

Industri merupakan suatu upaya yang dilakukan manusia untuk 

memenuhi kebutuhan barang yang diperlukan bagi kehidupan, 

menerapkan proses yang melibatkan perangkat kerja, bahan-bahan dan 

teknologi. Hasil samping dari produksi yang keluar ke lingkungan dalam 

bentuk limbah cair disebut “effluent”, sedangkan yang berbentuk gas atau 

partikel disebut “gaseous atau particulate matters”. Sedangkan yang 

berbentuk buangan padat “solid wastes”. Jenis, jumlah dan kadar zat atau 

bahan buangan industri bervariasi tergantung pada jenis industri. Industri 

yang berpotensi menjadi sumber pencemar antara lain: Industri kimia, 

pabrik tekstil, atau pabrik makanan dan minuman, dan pabrik plastik atau 

karet. 



b. Pusat Ekonomi atau Perdagangan 

Pusat ekonomi dan perdagangan merupakan sumber pencemar yang 

potensial. 

Termasuk dalam kategori ini antara lain pasar, pusat pembelanjaan, 

pelabuhan laut, bandar udara, stasiun bus atau kereta api, restoran, hotel 

dan lain sebagainya yang sejenis. Bahan atau zat buangan yang dihasilkan 

dari pusat kegiatan ekonomi atau perdagangan ini beraneka ragam jenis, 

jumlah dan kandungan kimiawi, biologis dan fisiknya sesuai dengan 

produk yang diolah dan dihasilkan. 

c. Pemukiman Penduduk (Domestik) 

Sampah perumahan dan pemukiman penduduk sebagai tempat tinggal 

atau menetap merupakan sumber pencemar yang perlu mendapat 

perhatian. Dilihat dari aktifitas yang banyak dilakukan dalam perumahan 

penduduk, maka bahan atau zat pencemar yang dihasilkan terutama limbah 

cair, padat, kotoran manusia (exereta) termasuk kedalam kategori 

perumahan dan pemukiman ini antara lain asrama, apartemen, rumah 

tinggal, rumah sakit, perkantoran dan kegiatan lain yang sejenis. Jenis 

jumlah dan kadar zat bervariasi tergantung pada sifat dan jenis kegiatan 

dalam perumahan atau pemukiman tersebut. 

d. Pertanian  

Kebutuhan pangan manusia dapat dipengaruhi melalui penanaman 

berbagai jenis tanaman pangan.  Intensifikasi, ektensifikasi, diversi fikasi 

dan mekanisasi pertanian menghasilkan produk yang bermanfaat dan 

bahan buangan. Bentuk bahan atau zat buangan pertanian yang di hasilkan 

dari sektor pertanian terdiri dari limbah cair, sampah padat dan gas 

buangan atau asap pembakaran. Jumlah, jenis dan kandungan bahan 

pencemarnya berbeda-beda tergantung dari jenis pertanian yang 

diselenggarakan. 

2.  Sumber Pencemaran Air dari Kegiatan Alam 

Alam dengan bentuk tatananya, secara otomatis membentuk proses-proses 

yang berlaku sesuai dengan hukum-hukum alam. Proses alam yang terjadi 

seperti pergeseran tanah, gempa bumi, angin topan, kebakaran hutan dan 



lain-lain dapat menghasilkan gas buangan yang terlarut mencemari 

keberadan alam itu sendiri. Zat atau bahan bangunan dalam bentuk limbah 

cair, padat dan gas atau partikel beraneka ragam atau tergantung pada jenis 

dan aktifitas prosesnya. Demikian pula jenis komposisi dan jumlah 

kandungan zat atau bahan-bahan berbeda sesuai dengan ragam aktifitas 

(Soedjono, 1991). 

2.4.3 Dampak Pencemaran Air 

Air disebut tercemar apabila air itu berubah komposisinya atau keadaannya, 

secara langsung atau tidak langsung sebagai akibat kegiatan manusia sehingga air 

itu menjadi kurang berguna bagi kebutuhan tertentu atau semua kebutuhan 

dibandingkan dengan apabila air itu berada dalam keadaan alamiahnya semula 

(Wardhana, 2000). Dengan adanya pencemaran, maka lingkungan yang ada 

disekitarnya, baik lingkungan biotik, lingkungan abiotik, dan lingkungan sosial 

akan terganggu peruntukan fungsinya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap 

kesehatan lingkungan disekitarnya. Banyak organisme, biota, hewan dan 

tumbuhan yang menjadi rusak atau malah mati karena pencemaran tersebut. 

Air yang telah tercemar dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi 

manusia. Kerugian yang disebabkan oleh pencemaran air dapat berupa 

(Wardhana, 2000): 

1. Air tidak dapat digunakan lagi untuk keperluan rumah tangga.  

Air yang telah tercemar dan kemudian tidak dapat digunakan lagi sebagai 

penunjang kehidupan manusia, terutama untuk keperluan rumah tangga, akan  

menimbulkan dampak sosial yang sangat luas dan akan memakan waktu lama 

untuk memulihkannya. 

 

2. Air tidak dapat digunakan untuk keperluan industri 

Jika terjadi pencemaran air yang mengakibatkan air tersebut tidak dapat 

digunakan untuk keperluan industri berarti usaha untuk meningkatkan 

kehidupan manusia tidak akan tercapai. 

3. Air tidak dapat digunakan untuk keperluan pertanian. 

Air tidak dapat digunakan lagi sebagai air irigasi, untuk pengairan di 

persawahan dan kolam perikanan karena adanya senyawa-senyawa anorganik 



yang mengakibatkan perubahan drastis pada pH air. Air yang bersifat terlalu 

basa atau terlalu asam akan mematikan tanaman dan hewan air. Selain itu 

banyak senyawa anorganik yang bersifat racun yang menyebabkan kematian. 

 

2.5 Air Lindi (Leachate) 

Air lindi adalah cairan hasil dari dekomposisi sampah yang melarutkan 

dan mensuspensikan material organik. Selain dari hasil proses dekomposisi 

sampah, air lindi juga berasal dari sumber eksternal seperti saluran drainase, air 

hujan, air permukaan, air tanah dan mata air bawah tanah (Tchobanoglous, 1993). 

Kuantitas air lindi yang dihasilkan tergantung pada jumlah masuknya air dari luar, 

terutama air hujan. Air lindi yang tidak terolah dapat meresap ke dalam tanah 

yang berpotensi bercampur dengan air tanah sehingga menimbulkan pencemaran 

tanah, air tanah dan air permukaan. Komposisi air lindi dari berbagai macam TPA 

memiliki nilai yang berbeda-beda. Pada umumnya hasil yang diperoleh dalam 

penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui karakteristik air lindi 

menunjukkan bahwa parameter air lindi yaitu mengandung BOD, COD dan warna 

jauh lebih besar dari air buangan (Ali, 2011).  

Sampah yang tertimbun di lokasi TPA (Tempat Pembuangan Akhir) 

mengandung zat organik, jika hujan turun akan menghasilkan air lindi dengan 

kandungan mineral dan zat organik tinggi, bila kondisi aliran air lindi dibiarkan 

mengalir ke permukaan tanah, maka dapat menimbulkan efek negatif bagi 

lingkungan sekitarnya termasuk bagi manusia. Air lindi yang berada di 

permukaan tanah dapat menimbulkan polusi pada air tanah dan air permukaan, 

polusi yang ditimbulkan dapat berupa (Ehrig, 1993):  

1. Air permukaan yang terpolusi oleh air lindi dengan kandungan zat organik 

tinggi, pada proses penguraian secara biologis akan menghabiskan 

kandungan oksigen dalam air dan akhirnya seluruh kehidupan dalam air 

yang tergantung oleh keberadaan oksigen terlarut akan mati.  

2. Air tanah yang terpolusi oleh air lindi dengan konsentrasi tinggi, polutan 

tersebut akan berada dan tetap ada pada air tanah tersebut dalam jangka 

waktu yang lama, karena terbatasnya oksigen terlarut sehingga sumber air 

yang berasal dari air tanah tidak sesuai lagi untuk air bersih. 



2.5.1 Lindi Sebagai Produk Sanitary Landfill 

Air lindi dari TPA dengan sistem sanitarv Iandfill mengandung total zat 

padat tersuspensi sebanyak 200- 1000 mg/l; BOD, 2000-30.000 mg/l; COD 3000-

45.000 mg/l; dan pH 5,3 - 8,3. Air lindi di TPA berasal dari dekomposisi sampah 

secara aerob dan anaerob, serta sumber eksternal berupa cairan yang masuk ke 

dalamnya, (Davis & Cornwell, 1991). Awal mulanya sampah terdekomposisi 

secara aerobik, tetapi setelah oksigen di dalamnya habis maka terdekomposisi 

secara anaerobik dengan mikroorganisme utama didalamnya yang bekerja adalah 

mikroorganisme fakultatif anerob yang menghasilkan gas metan (Chen, 1975). 

Air lindi merupakan cairan yang dihasilkan akibat dari proses dekomposisi 

sampah dan berinfilterasi dengan air hujan ataupun air permukaan. Air lindi 

sebagai salah satu produk sanitary landfill, mengandung bahan pencemar maupun 

bahan organik yang dapat mengkontaminasi air tanah yang dapat mengganggu 

lingkungan sekitar. Air lindi didefinisikan sebagai suatu cairan yang dihasilkan 

dari pemaparan air hujan pada timbunan sampah. Air lindi membawa materi 

tersuspensi dan terlarut yang merupakan produk degradasi sampah. Komposisi air 

lindi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jenis sampah, jumlah curah hujan di 

daerah TPA dan kondisi spesifik pembuangan tersebut. 

Air lindi pada umumnya mengandung senyawa-senyawa organik 

(Hidrokarbon, Asam Humat, Sulfat, Tanat dan Galat) dan anorganik (Natrium, 

Kalium, Kalsium, Magnesium, Khlor, Sulfat, Fosfat, Fenol, Nitrogen dan senyawa 

logam berat) yang tinggi. Konsentrasi dari komponen-komponen tersebut dalam 

air lindi bisa mencapai 1000 sampai 5000 kali lebih tinggi dari pada konsentrasi 

dalam air tanah. Air lindi mulai dihasilkan apabila kapasitas penyimpanan air 

(water holding capacity) oleh sampah telah terpenuhi. Komposisi air lindi 

bervariasi antara satu landfill dengan landfill lainya, tergantung pada masa 

pengisian, tingkat dan jenis aktifitas biologis, dan hidrologi. Konsentrasi zat 

dalam air lindi bertambah dengan melarutnya senyawa-senyawa organik. Air lindi 

harus diolah melalui suatu unit pengolahan aerobik atau anaerobik sebelum 

dibuang ke lingkungan. Tingginya kadar COD dan ammonia pada air lindi (bisa 

mencapai ribuan mg/l), sehingga pengolahan air lindi tidak boleh dilakukan 

sembarangan (Machdar, I, 2008). 



2.5.2 Kualitas dan Kuantitas Air Lindi 

Kualitas dan kuantitas air lindi penting untuk diketahui untuk menentukan 

pengaruhnya terhadap kualitas air permukan dan air tanah disekitarnya. Kualitas 

lindi tergantung dari kandungan atau konsenterasi material terlarut dalam lindi 

yang tergantung juga pada komposisi sampahnya serta aktifitas biologis, fisik dan 

kimiawi di dalam timbunan sampah tersebut. Komposisi air lindi juga dipengaruhi 

oleh asal dan umur sampah, (Chen, 1975). 

Air bersih yang ideal mempunyai syarat sesuai dengan parameter yang ada. 

Air yang memiliki persyaratan kualitas air bersih tidak melebihi ketentuan yang 

telah ada. Standar–standar kualitas air bersih terdapat dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan No. 492 Tahun 2010 tentang kualitas air dan klasifikasiian pencemaran 

air, peraturan tersebut menjelaskan:  

1. Kualitas Fisik  

a. Rasa dan Bau:  

Bau dan rasa biasanya terjadi bersama-sama dan juga disebabkan oleh 

adanya bahan-bahan organik yang membusuk, tipe-tipe tertentu 

organisme, mikroskopik, serta persenyawaan kimia. Bau air dipengaruhi 

oleh komposisi kimia dan bahan organik yang terdapat di dalam air seperti 

bangkai binatang, bahan buangan atau penguraian senyawa organik oleh 

bakteri. Sedangkan rasa pada air dapat ditimbulkan oleh beberapa hal yaitu 

adanya gas terlarut misalnya organisme hidup (ganggang), adanya limbah 

padat maupun limbah cair serta adanya organisme pembusuk limbah. 

b. Kekeruhan 

Kekeruhan adalah ukuran yang menggunakan efek cahaya sebagai dasar 

untuk mengukur keadaan air sungai, kekeruhan ini disebabkan oleh adanya 

benda tercampur atau benda kolloid di dalam air. Air terutama pada air 

permukaan biasanya kekeruhan ini disebabkan oleh adanya butir-butir 

yang sangat halus yang dinamakan kolloid. Umumnya butir-butir koloid 

ini dari bahan tanah liat, makin banyak koloid maka air akan semakin 

keruh. 

 

 



c. TDS (zat padat terlarut) 

Zat padat selalu terdapat dalam air dan kalau terlarut banyak tidak baik 

untuk air minum, banyaknya zat padat yang diisyaratkan di Indonesia 

untuk air minum adalah < 500 mg/l. Pengaruh yang menyangkut aspek 

kesehatan pada penyimpangan standar kualitas air akan memberikan rasa 

tidak enak pada lidah dan rasa mual, terutama yang disebabkan karena 

natrium sulfat serta magnesium sulfat sehingga menyebabkan terjadinya 

cardiac diase dan toxaemia pada wanita hamil. Kebanyakan bahan padat 

terdapat dalam bentuk (disolved) yang terdiri dari garam anorganik, selain 

itu gas-gas yang terlarut. Kandungan total solids biasanya berkisar antara 

20-1000 mg/l, disamping itu pada semua bahan cair jumlah koloid yang 

tidak terlarut dan bahan yang tersuspensi akan meningkat sesuai derajat 

dari pencemaran. 

d. Warna 

Bahan yang menimbulkan warna berasal dari kontak antara air dengan 

perantara organis seperti daun dan sampah yang semuanya dalam berbagai 

tingkatan pembusukan. Banyak air permukaan khususnya yang berasal 

dari daerah rawa-rawa, seringkali berwarna sehingga tidak dapat diterima 

masyarakat baik untuk keperluan rumah tangga maupun industri. Bahan-

bahan yang menimbulkan warna tersebut dihasilkan dari kontak antara lain 

dari sisa pembusukan organik (Sutrisno, 2004). Untuk baku mutu warna 

telah diatur berdasarkan SNI M-03-1989-F yang sudah ditetapkan, yaitu 

sebesar 500 TCU. 

2. Kualitas Kimia 

a. BOD (Biochemical Oxygen Demand)  

BOD atau Biochemical Oxygen Demand adalah suatu karakteristik yang 

menunjukan jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme 

untuk mengurangi atau mendekomposisi bahan organik dalam kondisi 

aerobic (Mectalf &Eddy, 2003). Bahan organik yang terkomposisi dalam 

BOD adalah bahan organik yang siap terkomposisi (readily decomposeble 

organic metter), (Boyd,1996). BOD sebagai suatu ukuran jumlah oksigen 

yang digunakan oleh populasi mikroba yang terkandung dalam perairan 



sebagai respon terhadap masuknya bahan organik yang dapat di urai 

(Mays, 1996). Nilai BOD tidak menunjukan jumlah bahan organik yang 

sebenarnya, tetapi hanya mengukur secara relatif jumlah oksigen yang 

dibutuhkan. Dan dapat dikatakan dapat di katakan bahwa walaupun nilai 

BOD menyatakan nilai oksigen, tetapi sebenarnya sebagai gambaran 

jumlah bahan organik mudah terurai (biodgradable organics) yang ada di 

perairan. 

b. COD (Chemical Oxygen Demand)  

COD (Chemical Oxygen Demand) adalah jumlah oksigen yang 

diperlukan untuk mengurangi seluruh bahan organik yang terkandung 

dalam air (Boyd, 1990). Hal ini karena bahan organik yang ada sengaja 

diurai secara kimia dengan menggunakan oksidator kuat berupa kalium 

bikromat (K2CrO7) pada kondisi asam dan panas dengan katalisator perak 

sulfat (Ag2SO4) (Metcalf & Eddy, 1991). Sehingga segala macam bahan, 

baik yang mudah terurai maupun kompleks atau sulit terurai, akan 

teroksidasi. Selisih nilai antara COD dan BOD memberi gambaran 

besarnya bahan organik yang sulit terurai yang ada di perairan. Nilai BOD 

bisa sama dengan COD, tetapi BOD tidak bisa lebih besar dari COD. Jadi 

COD menggambarkan jumlah total bahan organik yang ada. 

c. pH (derajat keasaman)  

pH adalah satuan guna mengukur cairan tersebut bersifat asam atau 

basa. Air dikatakan netral apabila air tersebut memiliki kadar pH 7,00. pH 

kurang dari 7,00 dikatakan cairan tersebut bersifat asam, dan apabila pH 

lebih besar dari 7,00 - 14,00 cairan tersebut dikatakan basa. Indikator guna 

mengetahui derajat keasaman digunakan cairan indikator PP (phenol 

phthalein) Metil orange, bromkresol hijau, dan dewasa ini dapat 

menggunakan alat elektromagnetik yang mampu mengukur derajat 

keasaman (Tjokrokusumo., 1995). Nilai pH yang diperbolehkan dalam 

persyaratan kualitas air minum menurut Peraturan Pemerintah No. 28 

Tahun 2001 adalah 6-9. 

 

 



3. Kualitas Biologi   

Air tidak mengandung kuman pathogen dan segala mahluk yang 

membahayakan manusia. 

 

2.5.3 Baku Mutu Air Lindi 

Baku mutu lindi adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau 

jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam lindi yang akan 

dibuang atau dilepas ke lingkungan.  

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 

Nomor P.59/MENLHK/Setjen/kum.1/7/2016 tentang Baku Mutu Lindi Bagi 

Usaha dan/atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah, menyatakan 

bahwa baku mutu air lindi sebagai berikut: 

 

Tabel 2.2 Baku Mutu Air Lindi 

Parameter Kadar Paling Tinggi 

  Nilai Satuan 

pH 6 - 9 -  

BOD 150 mg/L 

COD 300 mg/L 

TSS 100 mg/L 

N Total 60 mg/L 

Merkuri 0,005 mg/L 

Kadmium 
0,1 mg/L 

Sumber: PerMenLHK No. P.59/MENLHK/Setjen/kum.1/7/2016. 

 

2.5.4 Pergerakan Lindi 

Lindi yang terdapat pada dasar landfill dapat bergerak secara horizontal 

maupun vertikal tergantung dari karakteristik dan permeabilitas tanah. Selama 

lindi dalam tanah, nilai koefisien permeabilitas akan menurun sesuai dengan 

waktu, karena reaksi yang memperkecil ukuran pori. 

Partikel tanah dengan permukaan halus yang menyebabkan aliran lindi 

lebih lambat, karena koefisien permeabilitas rendah, hal ini memungkinkan 

tanah tersebut memiliki kemampuan yang lebih tinggi untuk menahan zat padat 

yang terlarut. Lindi bergerak dari kadar air jenuh ke tidak jenuh. Jika seluruh 

rongga di dalam tanah terisi oleh air, maka tanah tersebut dikatakan mencapai 



titik jenuh. Kemungkinan terjadi pengenceran lindi di dalam tanah sangat kecil 

karena aliran tanah sifatnya laminar.  

Pola pencemaran lindi terhadap air tanah pada berbagai tekstur tanah 

menurut (Nurraini, 2011). dijelaskan sebagai berikut:  

1. Pada lapisan permeabel unsur pasir, kerikil, batuan konglemerat, breksi. 

Lindi dari dasar landfill cepat merembes mencapai muka air tanah maka 

pergerakan lindi dipercepat oleh aliran air tanah. 

2. Pada lapisan impermeabel misalnya lempung, lanau dengan batuan induk 

yang rapat. Pergerakan lindi mencapai air tanah relatif. 

3. Pergerakan lindi pada batuan yang mengalami keretakan sangat 

dipengaruhi jarak dasar landfill TPA muka air tanah. 

Masuknya lindi yang berupa materi organik atau anorganik terlarut 

ataupun tersuspensi kedalam air tanah menyebabkan pencemaran air tanah 

disekitarnya. Pencemaran air didefinisikan sebagai masuknya dan 

dimasukkannya mahluk hidup, energi dan atau komponen lain kedalam air 

sehingga kualitas air turun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan air 

tidak berfungsi lagi sesuai peruntukkannya. 

Pencemaran lindi dapat terjadi melalui cara: 

1. Lindi mengkontaminasi air tanah dapat terbawa, terisap sumur pompa 

sehingga mengkontaminasi badan-badan air atau permukaan, misalnya: 

sungai dan danau. 

2. Lindi terbawa air limpasan dan berkontak langsung dengan makluk hidup. 

3. Penguapan dari materi kimiawi yang terkandung dalam lindi dapat 

menyebar 

melalui permukaan tanah.  

2.5.5 Pengolahan Lindi 

Pengolahan air lindi merupakan proses yang dilakukan pada air lindi, 

sehingga menyebabkan terjadinya perubahan akibat proses fisik, kimia dan 

biologi dengan melibatkan suatu proses pada unit bangunan pengolahan. Salah 

satu pengolahan air lindi adalah dengan proses penyerapan dengan menggunakan 

media kayu yang diharapkan dapat menurunkan kadar BOD dan warna pada air 

lindi. 



 

2.6 Adsorpsi  

Adsorpsi adalah sebuah proses yang terjadi ketika molekul dari zat cair atau 

gas terakumulasi pada suatu permukaan padatan atau cairan, sehingga membentuk 

suatu lapisan tipis yang terbentuk dari molekul-molekul atau atom. Zat yang 

terakumulasi pada permukaan disebut adsorbat, sedangkan material padatan atau 

cairan disebut adsorben. Proses adsorpsi berbeda dengan proses absorpsi, dimana 

proses adsorpsi merupakan reaksi kimia antara molekul-molekul adsorbat dengan 

permukaan adsorben.  

Molekul-molekul pada adsorben mempunyai gaya dalam keadaan tidak 

seimbang, dimana gaya kohesi cenderung lebih besar dari pada gaya adhesi. Gaya 

kohesi adalah gaya tarik-menarik atara molekul yang sama jenisnya. Gaya ini 

menyebabkan antara zat yang satu dengan zat yang lainya tidak dapat terikat 

karena molekulnya saling tolak menolak. Gaya adhesi adalah gaya tarik menarik 

antara molekul yang berbeda jenisnya. Gaya ini menyebabkan zat yang satu 

dengan zat yang lainya dapat terikat dengan baik karena molekulnya saling tarik 

menarik. Ketidakseimbangan gaya-gaya tersebut menyebabkan adsorben 

cenderung menarik zat-zat lain atau gas yang bersentuhan dengan permukaannya 

(Parawitasari, 2007). 

Pada dasarnya, proses adsorpsi yang terjadi pada adsorben berlangsung 

melalui tiga tahap, yaitu (Arfan, 2006): 

1. Perpindahan makro, pergerakan molekul adsorbat melalui sistem makropori 

adsorben. 

2. Pepindahan mikro, pergerakan molekul adsorbat melalui sistem mesopore 

adsorben. 

3. Sorption, terikatnya molekul adsorbat pada permukaan adsorben pada 

dinding pori mesopori dan mikropori. 

2.7.1 Jenis Adsorpsi 

Berdasarkan interaksi molekular antara permukaan adsorben dengan 

adsorbat, 

adsorpsi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu (Treybal, 1980): 

1. Adsorpsi Fisik (Physisorption) 



Adsopsi fisik merupakan adsopsi yang terjadi karena adanya gaya Van 

Der Waals, yaitu gaya tarik menarik yang relatif lemah antara adsorbat 

dengan permukaan adsorben. Adsorpsi ini terjadi apabila suatu adsorbat 

dialirkan pada permukaan adsorben yang bersih. Pada adsorpsi fisik, 

adsorbat tidak terikat kuat pada permukaan adsorben sehingga adsorbat 

dapat bergerak dari suatu bagian permukaan ke bagian permukaan lainya, 

dan pada permukaan yang ditinggalkan oleh adsorbat yang satu dapat 

digantikan oleh adsorbat lainya (multilayer) Adsorpsi fisik memiliki ciri-

ciri berikut ini: 

a. Proses adsopsi terjadi pada ambient dengan temperatur dibawah 

temperatur kritis dari adsorbat. 

b. Gaya tarik-menarik antara molekul yang terjadi adalah gaya Van 

Der Waals. 

c. Proses adsopsi terjadi tanpa memerlukan energi. 

d. Panas adsorpsi yang dikeluarkan rendah, ∆H < 20 KJ/mol. 

e. Ikatan yang terbentuk dalam adsorpsi fisik mudah diputuskan, 

yaitu dengan cara pemanasan pada temperatur 150-200 ˚C selam 2-

3 jam. 

f. Proses adsorpsi berlangsung reversible pada temperature tinggi. 

2. Adsorpsi Kimia (Chemisorption) 

Adsorpsi kimia merupakan adsorpsi yang terjadi karena terbentuknya 

ikatan kovalen dan ion antara molekul-molekul adsorbat dengan adsorben. 

Ikatan yang terbentuk merupakan ikatan yang kuat sehingga lapisan yang 

terbentuk merupakan lapisan monolayer.  Adsorpsi kimia memiliki ciri-ciri  

berikut ini : 

a. Proses adsorpsi terjadi pada ambient dengan temperatur tinggi 

dibawah 

temperatur kritis dari adsorbat. 

b. Interaksi antara adsorbat dan adsorben berupa ikatan kovalen. 

c. Proses adsopsi memerlukan energi aktivasi yang besar. 

d. Panas adsorpsi yang di keluarkan 50 < ∆H < 800KJ /mol. 



e. Ikatan yang terbentuk dalam adsorpsi kimia dapat diputuskan 

dengan mudah, yaitu dengan cara pemanasan pada temperatur 150-

200 ˚C selama 2-3 jam. 

f. Proses adsorpsi berlangsung reversibel pada temperatur tinggi. 

2.7.2 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Daya Adsorpsi 

Jumlah adsorbat yang teradsorpsi atau daya adsorpsi pada permukaan 

adsorben 

dipengaruhi oleh faktor-faktor (Treybal, 1980): 

a. Waktu kontak  

Waktu kontak merupakan suatu hal yang sangat menentukan dalam proses 

adsorpsi. Waktu kontak memungkinkan proses difusi dan penempelan 

molekul adsorbat berlangsung lebih baik. Kecepatan adsorpsi meningkat 

dengan menurunnya ukuran partikel.  

b. Luas permukaan  

Semakin luas permukaan adsorben, semakin banyak adsorbat yang 

diserap, sehingga proses adsorpsi dapat semakin efektif. Semakin kecil 

ukuran diameter adsorben maka semakin luas permukaannya. Kapasitas 

adsorpsi total dari suatu adsorbat tergantung pada luas permukaan total 

adsorbennya.  

c. Kelarutan Adsorbat  

Agar adsorpsi dapat terjadi, suatu molekul harus terpisah dari larutan. 

Senyawa yang mudah larut mempunyai afinitas yang kuat untuk 

larutannya dan karenanya lebih sukar untuk teradsorpsi dibandingkan 

senyawa yang sukar larut. Akan tetapi ada perkecualian karena banyak 

senyawa yang dengan kelarutan rendah sukar diadsorpsi, sedangkan 

beberapa senyawa yang sangat mudah larut diadsorpsi dengan mudah. 

Usaha-usaha untuk menemukan hubungan kuantitatif antara kemampuan 

adsorpsi dengan kelarutan hanya sedikit yang berhasil.  

d. Ukuran Molekul Adsorbat  

Ukuran molekul adsorbat benar-benar penting dalam proses adsorpsi 

ketika molekul masuk ke dalam mikropori suatu partikel arang untuk 



diserap. Adsorpsi paling kuat ketika ukuran pori-pori adsorben cukup 

besar sehingga memungkinkan molekul adsorbat untuk masuk.  

e. pH  

pH di mana proses adsorpsi terjadi menunjukkan pengaruh yang besar 

terhadap adsorpsi itu sendiri. Hal ini dikarenakan ion hidrogen sendiri 

diadsorpsi dengan kuat, sebagian karena pH mempengaruhi ionisasi dan 

karenanya juga mempengaruhi adsorpsi dari beberapa senyawa. Asam 

organik lebih mudah diadsorpsi pada pH rendah, sedangkan adsorpsi basa 

organik terjadi dengan mudah pada pH tinggi. pH optimum untuk 

kebanyakan proses adsorpsi harus ditentukan dengan uji laboratorium.  

f. Temperatur  

Temperatur di mana proses adsorpsi terjadi akan mempengaruhi kecepatan 

dan jumlah adsorpsi yang terjadi. Kecepatan adsorpsi meningkat dengan 

meningkatnya temperatur, dan menurun dengan menurunnya temperatur. 

Namun demikian, ketika adsorpsi merupakan proses eksoterm, derajad 

adsorpsi meningkat pada suhu rendah dan akan menurun pada suhu yang 

lebih tinggi. 

2.7.3 Kesetimbangan Adsorpsi  

Kesetimbangan adsorpsi yang sering digunakan untuk mewakili peristiwa 

yang terjadi dalam adsorpsi zat cair yaitu persamaan Langmuir dan persamaan 

Freundlich. Pada dasarnya, persamaan Langmuir dan persamaan Freundlich 

adalah persamaan yang menghubungkan antara konsentrasi zat yang diserap oleh 

suatu adsorben dengan konsentrasi zat adsorbat tersebut di fasa cairan atau gas di 

sekelilingnya pada keadaan setimbang dan pada suatu suhu. Persamaan yang 

digunakan dalam pembuatan isoterm adalah sebagai berikut: 

a. Persamaan Isoterm Adsorpsi Langmuir 

Isoterm adsorpsi Langmuir didasarkan atas beberapa asumsi, yaitu (a) 

adsorpsi hanya terjadi pada lapisan tunggal (monolayer), (b) panas 

adsorpsi tidak tergantung pada penutupan permukaan, dan (c) semua situs 

dan permukaannya bersifat homogen (Oscid J, 1982). Persamaan isoterm 

adsorpsi Langmuir dapat diturunkan secara teoritis dengan menganggap 

terjadinya kesetimbangan antara molekul-molekul zat yang diadsorpsi 



pada permukaan adsorben dengan molekul-molekul zat yang tidak 

teradsorpsi. Persamaan dari isoterm Langmuir: 
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Persamaan diatas dapat digunakan untuk kurva garis linear yang 

menghubungkan antara Ce/Qe dengan Ce, maka 
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Dimana:  

     = Jumlah adsorbat terserap/berat adsorbat padakesetimbangan (mg/g). 

     = Konsentrasi adsorbat pada waktu kesetimbangan (mg/L). 

K     = Konstanta kesetimbangan (L/mg). 

    = Kapasistas penyerap maksimum pada permukaan/berat padatan 

(mg/g). 

 

Model Isoterm Langmuir menggunakan pendekatan kinetika, yaitu 

kesetimbangan terjadi apabila kecepatan adsorpsi sama dengan kecepatan 

desorpsi. Asumsi yang digunakan pada persamaan Langmuir adalah :  

 Adsorpsi terjadi secara kimia.  

 Adsorben merupakan sistem dengan tingkat energi homogen, 

sehingga afinitas molekul terserap sama untuk tiap lokasi.  

 Adsorbat yang terserap membentuk lapisan tunggal (monolayer).  

 Tidak ada interaksi antar molekul yang terserap.  

 Molekul yang terjerap pada permukaan adsorben tidak berpindah- 

pindah. 

 

b. Persamaan Isoterm Adsorpsi Freundlich 

Persamaan isoterm adsorpsi Freundlich didasarkan atas terbentuknya 

lapisan monolayer dari molekul-molekul adsorbat pada permukaan 

adsorben. Namun pada adsorpsi freundlich situs-situs aktif pada 



permukaan adsorben bersifat heterogen. Isoterm Freundlich adalah sebuah 

fungsi empirik yang menyatakan kesetimbangan adsorpsi dengan 

konsentrasi adsorbat yang tidak terbatas. Fungsi ini banyak digunakan 

untuk proses adsorpsi dalam air minum dan air limbah (Metcalf dan Eddy, 

2002). Model Isoterm Freundlich menggunakan asumsi bahwa adsorpsi 

terjadi secara fisika. Isoterm Freundlich merupakan persamaan empiris 

yang paling banyak digunakan untuk mendeskripsikan kesetimbangan 

adsorpsi. Isoterm Freundlich mampu menggambarkan adsorpsi senyawa 

organik dan anorganik pada rentang yang lebar untuk berbagai adsorben 

termasuk biosorben.  Persamaan dari isoterm Freundlich: 

                                                                
 

 
                       (3) 

Dimana:  

   = Banyaknya solut yang terserap per satuan berat biomassa (mg/g).  

   = Konsentrasi solut pada saat kesetimbangan (mg/L).  

n   = Kapasitas adsorpsi maksimum (mg/g). 

   = Konstanta Freundlich (L/mg). 

Persamaan di atas dapat disusun secara linear menjadi:  

                                    Log Qe = log    + 1/n log Ce                              (4) 

 

2.8 Adsorben  

Adsorben adalah material yang dapat mengadsorpsi zat berdasarkan 

karakteristik porinya (Kesuma, 2013). Adsorben dapat berbentuk serbuk atau 

butiran yang penggunaanya tergantung pengoperasian. Salah satu faktor yang 

penting dalam proses adsorpsi ada luas permukaan adsorben per satuan berat 

adsorben. Bila dibandingkan terhadap ukuran partikel, luas permukaan internal 

pada pori-pori partikel lebih berpengaruh pada proses adsorpsi, partikel adsorben 

tersebut berdiameter antara 0,005 cm hingga 1,27 cm. Pemakaiannya antara lain 

untuk mengadsorpsi berbagai zat pengotor yang umumnya meliputi zat-zat 

organik, bau dan warna, koloid dan senyawa nitrit yang berada di dalam fluida 

cair. Selain itu juga dapat digunakan untuk mengadsorpsi gas yang tidak 

dikehendaki yang berada dalam campuran gas.  



Adsorben dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu  adsorben tidak berpori 

(non-porous sorbents) dan adsorben berpori (porous sorbents): 

1. Adsorben Tidak Berpori (non-porous sorbents) 

Adsorben tidak berpori dapat diperoleh dengan cara presipitasi deposit 

seperti BaSO4, atau penghalusan padatan kristal. Luas permukaan spesifiknya 

kecil, tidak tidak lebih dari 10 m
2
/g dan umumnya antara 0,1 sampai dengan 1 

m
2
/g. Filter karet (rubber filters) dan karbon hitam bergrafit (grafitizet carbon 

blacks) adalah jenis adsorben tidak berpori yang telah mengalami perlakuan 

khusus sehingga  luas permukaaannya dapat mencapai ratusan m
2
/g. 

2. Adsorben Berpori (porous sorbents) 

Luas permukaan spesifik adsorben berpori berkisar antara 100 s/d 1000 

m
2
/g. Biasanya digunakan sebagai penyangga katalis, dehidrator, dan 

penyeleksi komponen. Adsorben ini umumnya berbentuk granular. 

2.9  Kayu Jati (Tectona Grandis) 

 Serbuk gergaji adalah serbuk kayu berasal dari kayu yang dipotong dengan 

gergaji. Kayu jati memiliki nama botani Tectona grandis. Di Indonesia kayu jati 

memiliki berbagai jenis nama daerah yaitu delek, dodolan, jate, jatih, jatos, kiati, 

kulidawa, dan lain-lain. Kayu ini merupakan salah satu kayu terbaik di dunia. 

Berdasarkan PPKI 1961 termasuk kayu dengan tingkat pemakaian I, tingkat 

kekuatan II dan tingkat keawetan I. Pohon jati tumbuh baik pada tanah sarang 

terutama tanah yang mengandung kapur pada ketinggian 0-700 m di atas 

permukaan laut, di daerah dengan musim yag kering dan jumlah curah hujan rata-

rata 1200-2000 mm per-tahun,  (Wahyuni, 2014). Banyak terdapat di seluruh 

Pulau Jawa, Nusa Tenggara Barat, Maluku dan Sumatera khususnya Lampung.  

Pada industri pengolahan kayu jati diolah menjadi kayu gergajian, 

playwood, blackboard, particleboard, mebel dan sebagainya. Karena sifat-

sifatnya yang baik, kayu jati merupakan jenis kayu yang paling banyak dipakai. 

Komponen kayu jati secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.3: 

Tabel 2.3 Komposisi Kayu Jati (Tectona Grandis). 

No. Sifat Satuan Nilai 

1. Berat jenis Kg/cm
3
 0,62-0,75 (rata-rata 0,67) 

2. Tegangan pada batas proporsi Kg/cm
3
 718 

3. Tegangan pada batas patah Kg/cm
3
 1031 



4. Modulus elastisitas Kg/cm
3
 127700 

5. Tegangan tekan sejajar serat Kg/cm
3
 550 

6. Tegangan geser arah radial Kg/cm
3
 80 

7. Tegangan geser arah tangensial Kg/cm
3
 89 

8. Kadar selulosa % 47,5 

9. Kadar lignin % 29,9 

10. Kadar pentose % 14,4 

11. Kadar abu % 1,4 

12. Kadar silica % 0,4 

13. Serabut % 66,3 

14. Kelarutan dalam alcohol bensena % 4,6 

15. Kelarutan dalam air dingin % 1,2 

16. Kedalaman dalam air panas % 11,1 

17. Kelarutan dalam NaOH 1% % 19,8 

18. Kadar air saat titik jenuh serat % 28 

19. Nilai kalor Cal/gram 5081 

20. Kerapatan Cal/gram 0,44 

Sumber: Febriana, 2013. 

 

Serbuk kayu jati memiliki sifat fisik antara lain daya hantar panas, daya 

hantar listrik, angka muai dan berat jenis. Perambatan panas pada kayu akan 

tertahan oleh pori–pori dan rongga–rongga pada sel kayu. Karena itu kayu bersifat 

sebagai penyekat panas. Semakin banyak pori dan rongga udaranya, daya hantar 

panas kayu semakin berkurang. Selain itu daya hantar panas juga dipengaruhi oleh 

kadar air kayu, pada kadar air yang tinggi daya hantar panasnya juga semakin 

besar  (Hidayat, 2017). Pada Gambar 2.4 merupakan limbah serbuk gergaji yang 

di dapat dari pengrajin kayu. 

 

Gambar 2.4 Serbuk Kayu Jati (Tectona Grandis). 

Sumber: www.gudanglimbah.com 

http://www.gudanglimbah.com/


 

Dinding sel tersusun sebagian besar oleh selulosa. Lignin adalah suatu 

campuran zat–zat organik yang terdiri dari zat karbon (C), zat air, dan oksigen. 

Serbuk gergaji kayu jati mengandung komponen utama selulosa, hemiselulosa, 

lignin dan zat ekstraktif kayu. Lignin mempunyai ikatan kimia dengan 

hemiselulosa bahkan ada indikasi mengenai adanya ikatan–ikatan antara lignin 

dan selulosa. Ikatan–ikatan tersebut dapat berupa tipe–tipe ester atau eter 

diusulkan bahwa ikatan–ikatan glikosida merupakan penyatu lignin dan 

polisakarida. Komponen kimia didalam kayu mempunyai arti penting, karena 

menentukan kegunaan sesuatu jenis kayu juga dengan mengetahuinya kita dapat 

membedakan jenis kayu. Kayu jati merupakan kayu serba guna, umumnya 

digunakan untuk berbagai keperluan seperti furniture dan perkakas, selain itu 

serbuk gergajinya dapat pula digunakan sebagai bahan pembuat briket dan 

sebagai zat penjerap, (Fengel dan Wegener, 1995). 

Kayu jati memiliki kandungan yang sebagian besar terdiri dari selulosa (40- 

50%), hemiselulosa (20-30%), lignin (20-30%) dan sejumlah kecil bahan-bahan 

anorganik, (Fengel dan Wegener, 1995). Karena sifat dan karakteristiknya yang 

unik, kayu jati paling banyak digunakan untuk keperluan konstruksi dan 

dekorasi. Sehingga kebutuhan kayu jati terus meningkat dan potensi hutan yang 

terus berkurang menuntut penggunaan kayu secara efisien dan bijaksana 

(Kusumaningrum dan Yudanto, 2015). Kayu jati (Tectona Grandis) memiliki 

beberapa komponen, sebagai berikut: 

1. Selulosa 

Selulosa merupakan polisakarida yang terdiri atas satuan glukosa yang 

terikat dengan ikatan β1,4-glycosidic dengan rumus (C6H10O5)n dengan n 

adalah derajat polimerisasinya. Struktur kimia inilah yang membuat selulosa 

bersifat kristalin dan tak mudah larut, sehingga tidak mudah didegradasi 

secara kimia/ mekanis. Molekul glukosa disambung menjadi molekul besar, 

panjang, dan berbentuk rantai dalam susunan menjadi selulosa. Semakin 

panjang suatu rangkaian selulosa, maka rangkaian selulosa tersebut 

memiliki serat yang lebih kuat, lebih tahan terhadap pengaruh bahan kimia, 

cahaya, dan mikroorganisme, (Perez, 2002). 



Selulosa itu sendiri merupakan bahan dasar yang penting bagi industri, 

seperti pabrik kertas, dan pabrik sutera tiruan. Molekul selulosa seluruhnya 

berbentuk linear dan memiliki kecenderungan kuat untuk membentuk ikatan 

hidrogen intra dan inter molekul. Ketersediaan selulosa dalam jumlah besar 

akan membentuk serat yang kuat, tidak larut dalam air, tidak larut dalam 

pelarut organik, dan berwarna putih.  

Dalam Praktek, parameter yang banyak diukur adalah berupa derajat 

polimerisasi (DP) dan kekentalan (viscositas) yang juga merupakan tolak 

ukur kualitas selulosa. Terdapat dua sumber utama selulosa yaitu tumbuhan 

dan serat selulosa yang dihasilkan oleh bakteri atau disebut Bacterial 

Celluloses (BC),  (Harya Putera, 2012). 

Serat selulosa dari tumbuhan memiliki keunggulan yaitu jumlah bahan 

baku yang sangat melimpah dan mudah didapat, tetapi untuk mengambil 

selulosa dari tumbuhan perlu dilakukan beberapa proses yang sedikit rumit. 

Hal ini terjadi karena selulosa digunakan sebagi penyusun dinding sel 

tumbuhan, sehingga untuk mengambilnya dari sel tumbuhan, harus 

dilakukan pengekstrakan dan pemurnian lebih lanjut (pengotor yang ikut 

terekstrak). 

Selulosa pada tumbuhan terdapat pada beberapa bagian seperti pada 

batang dan bagian lain. Bagian tubuh tumbuhan umumnya tidak hanya 

mengandung selulosa tetapi juga lignin dan hemiselulosa, lignin 

membungkus selulosa oleh karena itu untuk tahap ekstraksi serat, lignin 

perlu dilarutkan terlebih dahulu. Pelarutan lignin ini menghasilkan bahan 

yang hanya mengandung serat selulosa dan hemiselulosa. Struktur kimia 

dari selulosa ditunjukan pada gambar 2.5 dibawah, dimana terlihat bahwa 

antara molekul selulosa memiliki ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen antar 

molekul ini sangat kuat, hal ini menyebabkan selulosa tidak dapat larut 

dalam air walaupun memiliki banyak gugus hidroksil dan bersifat polar 

(Seymour, 1975). Sifat inilah yang dapat dimanfaatkan untuk memisahkan 

lignin dengan selolusa pada bagian tubuh tumbuhan. 



 

Gambar 2.5 Struktur Kimia Selulosa. 

Sumber: Nuringtyas, 2010. 

 

Sifat selulosa terdiri dari sifat fisika dan kimia. Selulosa dengan rantai 

panjang memiliki sifat fisik yang lebih kuat, tahan lama terhadap degradasi 

yang disebabkan oleh pengaruh panas, bahan kimia maupun pengaruh 

biologi. Sifat kimia dari selulosa yang penting ialah panjang, lebar, dan 

tebal molekulnya. Sifat kimia lain dari selulosa menurut (Fengel dan 

Wenger, 1995) ialah: 

 Dapat terdegradasi oleh hidrolisa, oksidasi, fotokimia, maupun secara 

mekanis sehingga berat molekulnya menurun. 

 Tidak larut dalam air maupun pelarut organik, tetapi sebagian larut 

pada larutan alkali. 

 Dalam keadaan kering, selulosa bersifat higroskopis (baik menyerap 

air), keras, juga rapuh. Jika selulosa mengandung banyak air, maka 

akan bersifat lunak. Jadi fungsi air disini adalah sebagai pelunak. 

 Selulosa dalam kristal memiliki kekuatan lebih baik dibandingkan 

dengan bentuk amorfnya. 

Dilakukan tahapan untuk mendapatkan selulosa murni yang 

dipisahkan dari zat pengotornya. Pemisahan dilakukan pada kondisi 

optimum untuk mencegah terjadi degradasi terhadap selulsoa. Kesulitan 

yang dihadapi dalam proses pemisahan ini disebabkan oleh 

 Berat molekul tinggi. 

 Keasaman sifat antara komponen impurities dengan selulosa itu 

sendiri. 

 Kristalinitas yang tinggi. 

 Ikatan fisika dan kimia yang kuat. 

 Selama pembuatan serat selulosa murni, degradasi dapat terjadi 



diakibatkan antara lain karena beberapa hal sebagai berikut: 

a. Degradasi oleh hidrolisa asam 

  Terjadi pada temperatur yang cukup tinggi dan berada pada media 

asam pada waktu cukup lama. Akibat dari degradasi ini adalah 

terjadinya reaksi yakni serat kayu terhidrolisa menjadi selulosa 

dengan berat molekul rendah. Keaktifan asam pekat untuk 

mendegradasi selulosa berbeda-beda. 

b. Degradasi oleh oksidator 

  Senyawa oksidator sangat mudah mendegradasi selulosa menjadi 

molekul yang lebih kecil. Hal ini tergantung dari oksidator dan 

kondisinya. Macam-macam oksidator adalah sebagai berikut: 

 Chlorin mengoksidasi gugus karboksil dan aldehid. Oksidasi 

karboksil menjadi CO2 dan H2O, sedangkan oksidasi aldehid 

menjadi karboksil dan jika oksidasi diteruskan akan menjadi 

CO2 dan H2O. 

 Hipoklorit akan menghasilkan oksidasi selulosa yang 

mengandung persentase gugus hidroksil tinggi pada kondisi 

netral/ alkali. 

 NO2 mengoksidasi hidroksil primer dari selulosa menjadi 

karboksil. Oksidasi ini tidak akan memecah rantai selulosa 

kecuali jika terdapat alkali. 

c. Degradasi oleh panas 

Pengaruh panas lebih besar jika dibandingkan dengan asam dan 

oksidator. Serat selulosa yang dikeringkan pada temperatur tinggi 

akan mengakibatkan hilangnya sebagian higroskopisitasnya 

(swealing ability). Hal ini dikarenakan: 

 Bertambahnya ikatan hidrogen antara molekul selulosa yang 

berdekatan. 

 Tebentuknya ikatan rantai kimia diantara molekul selulosa 

yang berdekatan. 

 Pemanasan serat pada temperatur sekitar 100⁰ C akan 

menghilangkan kemampuan menggembung sekitar 50%. 



 

2. Hemiselulosa 

Rantai hemiselulosa lebih pendek dibandingkan rantai selulosa, karena 

derajat polimerisasinya yang lebih rendah. Berbeda dengan selulosa, 

polimer hemiselulosa berbentuk tidak lurus tetapi merupakan polimer-

polimer bercabang dan strukturnya tidak terbentuk kristal. Hal ini yang 

menjadikan hemiselulosa lebih mudah dimasuki pelarut dan bereaksi 

dengan larutan dibanding selulosa selama pembuatan pulp. Hemiselulosa 

bersifat hidrofibil (mudah menyerap air) yang mengakibatkan strukturnya 

yang kurang teratur. Kadar hemiselulosa pada pulp jauh lebih kecil 

dibandingkan dengan serat asal, karena selama proses pemasakan 

hemiselulosa bereaksi dengan bahan pemasak dan lebih mudah terlarut 

daripada selulosa. 

Secara struktural, hemiselulosa mirip dengan selulosa yang merupakan 

polimer gula. Namun berbeda dengan selulosa yang hanya tersusun atas 

glukosa, hemiselulosa tersusun dari bermacam-macam jenis gula. Monomer 

gula penyusun hemiselulosa terdiri dari monomer gula berkarbon lima 

(pentosa/ C-5), gula berkarbon enam (heksosa/ C-6), asam heksuronat dan 

deoksi heksosa. Hemiselulosa akan mengalami reaksi oksidasi dan 

degradasi terlebih dahulu daripada selulosa, karena rantai molekulnya yang 

lebih pendek dan bercabang. 

Hemiselulosa tidak larut dalam air tapi larut dalam larutan alkali encer 

dan lebih mudah dihidrolisa oleh asam daripada selulosa. Sifat hemiselulosa 

yang hidrofilik banyak mempengaruhi sifat dari pulp itu sendiri. 

Hemiselulosa berfungsi sebagai perekat dan mempercepat pembentukan 

serat. Hilangnya hemiselulosa akan mengakibatkan adanya lubang antar 

fibril dan berkurangnya ikatan antar serat. 

3.  Lignin 

Lignin adalah bagian utama dari dinding sel tanaman yang merupakan 

polimer terbanyak setelah selulosa. Lignin yang merupakan polimer 

aromatic berasosiasi dengan polisakarida pada dinding sel sekunder 

tanaman dan terdapat sekitar 20-40%. Komponen lignin pada sel tanaman 



(monomer guasil dan siringil) berpengaruh terhadap pelepasan dan 

hidrolisis polisakarida. 

Lignin merupakan senyawa yang sangat kompleks dengan berat 

molekul tinggi. Lignin terdapat diantara sel-sel dan di dalam dinding sel. 

Dimana fungsi lignin yang terletak diantara sel adalah sebagai perekat untuk 

mengikat/ perekat antar sel, sehingga tidak dikehendaki. Sementara dalam 

dinding sel lignin sangat erat hubungannya dengan selulosa dan berfungsi 

untuk memberi ketegaran pada sel.             

Lignin dapat diisolasi dari tanaman sebagai sisa yang tak larut setelah 

penghilangan polisakarida dengan hidrolisis. Secara alternatif, lignin dapat 

dihidrolisis dan diekstraksi ataupun diubah menjadi turunan yang larut. 

Adanya lignin menyebabkan warna menjadi kecoklatan sehingga perlu 

adanya pemisahan melalui pemutihan (Wibisono, 2002). 

Lignin merupakan polimer tiga dimensi yang terdiri dari unit fenil 

propana melalui ikatan eter (C-O-C) dan ikatan karbon (C-C). Bila lignin 

berdifusi dengan larutan alkali maka akan terjadi pelepasan gugus metoksil 

yang membuat lignin larut dalam alkali. Reaksi dengan senyawa tertentu 

banyak dimanfaatkan dalam proses pembuatan pulp dimana lignin yang 

terbentuk dapat dipisahkan, sedangkan reaksi oksidasi terhadap lignin 

digunakan dalam proses pemutihan. Lignin dapat mengurangi daya 

pengembangan serat serta ikatan antar serat. 

Struktur kimia lignin mengalami perubahan di bawah kondisi suhu yang 

tinggi dan asam. Pada reaksi dengan temperatur tinggi mengakibatkan lignin 

terpecah menjadi partikel yang lebih kecil dan terlepas dari selulosa 

(Taherzadeh, 2007). Pada suasana asam, lignin cenderung melakukan 

kondensasi, yakni fraksi lignin yang sudah terlepas dari selulosa dan larut 

pada larutan pemasak. Dimana peristiwa seperti itu cenderung dapat 

menyebabkan bobot molekul lignin bertambah, dan lignin yang 

terkondensasi akan mengendap. Disamping terjadinya reaksi kondensasi 

lignin yang mengendap, proses pemasakan yang berlangsung pada suasana 

asam dapat pula menurunkan derajat kerusakan pulp sehingga mengurangi 

degradasi selulosa dan hemiselulosa. 



Suhu, tekanan, dan konsentrasi larutan pemasak selama proses pulping 

merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi pelarutan 

lignin, selulosa, dan hemiselulosa. Selulosa tak akan rusak saat proses 

pelarutan lignin jika konsentrasi larutan pemasak yang digunakan rendah 

dan suhu yang digunakan sesuai. Pemakaian suhu di atas 180⁰C 

menyebabkan degradasi selulosa lebih tinggi, dimana pada suhu ini lignin 

telah habis terlarut (Casey, 1980).  

2.10  Proses Bleaching 

 Pada proses konvensional terdapat beberapa proses pembuatan pulp yaitu 

proses pembuatan pulp secara mekanis, kimia, dan gabungan antara proses 

mekanis dan kimia (Sjostrom, 1995). Teknik pembuatan pulp secara mekanis 

memberikan sifat kekuatan lembaran pulp yang rendah dan menggunakan energi 

yang cukup tinggi, sedangkan teknik pembuatan pulp secara kimia memberikan 

sifat kekuatan lembaran pulp yang tinggi, tetapi biaya produksi lebih mahal 

karena adanya penggunaan bahan – bahan kimia dalam jumlah besar dan 

berpotensi mencemari lingkungan. Pada proses pembuatan pulp gabungan antara 

mekanis dan kimia didapatkan kekuatan lembaran pulp yang lebih baik, tetapi 

proses ini masih mempunyai kelemahan yaitu membutuhkan energi yang besar 

baik pada proses pemisahan serat maupun dalam refining pulp. 

Setelah proses pembuatan pulp secara konvensional selesai, masih terdapat 

tahapan proses untuk mendapatkan pulp dengan kualitas yang lebih baik karena 

pulp hasil proses tersebut masih berwarna gelap dan harus diputihkan terlebih 

dahulu. Hal ini disebabkan masih adanya sisa lignin yang terdapat dalam pulp. 

Pada umumnya proses pemutihan pulp (proses bleaching) masih menggunakan 

pemakaian bahan kimia seperti klor dan klorit. Penggunaan bahan kimia pemutih 

ini dapat menimbulkan potensi mencemari lingkungan (Bajpai, 1999). Proses 

bleaching dengan menggunakan senyawa klorin mendapat sorotan khususnya 

dari organisasi peduli lingkunngan karena limbah yang dihasilkan sangat 

berbahaya bagi lingkungan (Bajpai, 1999). Indonesia sebagai salah satu 

produsen pulp terbesar di dunia juga tidak luput dari desakan untuk memperbaiki 

prosesnya lebih-lebih dengan diterapkannya kebijakan “eco-labelling” dibanyak 



negara- negara maju yaitu tidak mengimport atau menggunakan produk yang 

diolah dengan proses yang mencemari lingkungan. 

Warna pada pulp yang belum diputihkan pada umumnya disebabkan oleh 

lignin yang tersisa. Penghilangan lignin dapat lebih banyak pada proses 

pemasakan, tetapi akan mengurangi hasil cukup banyak dan merusak serat 

sehingga menghasilkan kualitas pulp yang rendah. Oleh karena itu, harus 

dilakukannya proses pemasakan dengan benar-benar cukup dan sesuai. Variabel 

dasar pada proses pemutihan antara lain bahan kimia, temperatur, dan pH. 

Tujuan utama proses pemutihan secara umum yakni sebagai berikut: 

1. Memperbaiki warna dan kemurnian. 

2. Degradasi serat selulosa seminimum mungkin. 

3. Pengurangan kandungan resin juga faktor lain yang penting dalam 

proses pemutihan. 

Zat-zat bleaching menurut sifatnya dibagi menjadi dua yaitu, zat 

bleaching yang bersifat oksidator dan yang bersifat reduktor. Zat bleaching 

oksidator berfungsi untuk mendegradasi dan menghilangkan zat penyebab 

warna yaitu lignin. Zat bleaching reduktor berfungsi mendegradasi lignin 

secara hidrolisa dan membantu pelarutan senyawa lignin terdegradasi yang 

dihasilkan pada proses pemutihan sebelumnya. 

Zat bleaching yang bersifat oksidator, pada umumnya digunakan untuk 

pemutihan serat-serat selulosa dan beberapa diantaranya dapat pula dipakai 

untuk serat-serat binatang dan sintesis. Contohnya: Kaporit (CaOCl2), Natrium 

Klorit (NaClO2), Hidrogen peroksida (H2O2), Natrium peroksida (Na2O2), dan 

lain-lain. 

Zat-zat yang bersifat reduktor hanya dapat dipakai untuk serat-serat 

protein (binatang). Contohnya: Sulfur dioksida (SO2), Natrium bisulfit 

(NaHSO3), dan Natrium hidrosulfit (Na2S2O4). 

 

2.11  Hidrogen Peroksida (H2O2) 

   Hidrogen peroksida adalah zat pemutih yang digunakan untuk 

memutihkan serat kapas, rayon, wol dan sutera. Hidrogen peroksida ini memiliki 

suhu optimum yaitu 80-85⁰C. Bila suhu pada saat proses kurang dari 80⁰C maka 



proses akan berjalan lambat, sedangkan kalau lebih dari 85⁰C hasil proses tidak 

sempurna. 

  Hidrogen peroksida (H2O2) dalam perdagangan berupa larutan dan 

distabilkan dengan asam. Peroksida murni merupakan cairan yang bereaksi agak 

asam, larut dalam air pada berbagai perbandingan. Karena kemampuannya 

melepaskan oksigen maka sangat efektif dipakai sebagai bahan pemutih. 

H2O2 → H2O + On 

Oradikal yang terjadi akan bekerja sebagai oksidator untuk memutihkan 

bahan, sehingga penguraian Hidrogen peroksida dapat terkontrol dan 

berlangsung perlahan-lahan. Reaksi pemecahan H2O2 di alam tidak 

menimbulkan ancaman bagi lingkungan karena menghasilkan oksigen dan air. 

Skemanya ditunjukkan pada gambar dibawah  
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     Gambar 2.6 Mekanisme Penguraian H2O2. 

Sumber: (Selig, 2009). 

Pada kondisi basa, H2O2 mudah terurai. Zat reaktif dalam sistem 

pemutihan dengan H2O2 dalam suasana basa adalah ion perhidroksil (HOO
-
) 

(Dence, 1996). Ion ini sebagai bahan aktif yang bereaksi dengan struktur 

karbonil pada lignin sehingga lignin terpecah dan larut pada larut pada larutan 

alkali (Jumantara, 2011). 

Faktor – faktor yang mempengaruhi penguraian hidrogen peroksida 

(H2O2), yaitu: 

1. Pengaruh pH 

Hidrogen peroksida stabil dalam suasana asam. Di dalam suasana 

alkali mudah terurai melepaskan oksigen. Makin besar pH, 

penguraiannya makin cepat. 

2. Pengaruh Suhu 

Penguraian Hidrogen peroksida juga dipengaruhi oleh suhu. Pemutihan 

dengan Hidrogen peroksida biasanya dilakukan pada suhu 80-85⁰C. 

Apabila suhu pengerjaannya kurang dari 85⁰C maka proses akan 

berjalan lambat. Diatas suhu tersebut proses akan berjalan cepat. 



3. Pengaruh logam atau oksida logam 

Beberapa logam atau oksida logam tertentu dapat mempercepat 

penguraian Hidrogen peroksida seperti besi, tembaga, kobal dan nikel. 

Logam-logam tersebut disebut pembawa oksigen (oxygen carrier). 

Keuntungan dari melakukan proses pemutihan (bleaching) menggunakan 

senyawa hidrogen peroksida (H2O2) yaitu: 

1. Waktu pengerjaannya singkat, karena pada saat proses pengerjaan 

dengan menaikkan suhu hingga 85⁰C secara konstan selama ± 1 jam, 

maka serat akan lebih cepat diputihkan. 

2. Hasil pemutihan baik dan rata, dengan menggunakan proses 

pemanasan maka warna asli pada serat dapat terurai dan bahan 

menjadi lebih putih dan rata. Hasil derajat putih yang dihasilkan juga 

stabil, tidak mudah menjadi kuning. 

3. Kemungkinan kerusakan kecil, karena daya oksidasi hidrogen 

peroksida lebih kecil, kerusakan yang dihasilkan juga kecil. Demikian 

juga karena pengaruh penggunaan natrium silikat sebagai stabilisator 

yang memperlambat penguraian dari hidrogen peroksida sehingga 

kerusakan lebih kecil. 

Pembuangan limbah bekas proses dilakukan dengan pengaliran dengan 

air hingga seencer mungkin. Pada dasarnya diukur dari jumlahnya sedikit dan 

tidak mengubah kondisi air, seperti warna, bau, rasa dan suhu. Faktor pH juga 

penting, agar menyesuaian pH air buangan dengan pH air netral yaitu 7. Namun 

demikian, dalam keseharian tidak semua pelaku usaha dapat menerapkan 

pengukuran pH. 

2.12  Karakterisasi Menggunakan FTIR (Fourier Transform Infrared) 

 Salah satu metode spektroskopi yang sangat populer digunakan adalah 

metode spektroskopi FTIR (Fourier Transform Infrared). Dalam hal ini metode 

spektroskopi yang digunakan adalah metode spektroskopi absorbsi, yaitu metode 

spektroskopi yang didasarkan atas perbedaan penyerapan radiasi inframerah oleh 

molekul suatu materi. Absorbsi inframerah oleh suatu materi dapat terjadi jika 

dipenuhi dua syarat, yakni kesesuaian antara frekuensi radiasi inframerah 



dengan frekuensi vibrasional molekul sampel dan perubahan momen dipol 

selama bervibrasi (Chatwall, 1995). 

 

Gambar 2.7 Alat Uji FTIR (fourier transform infrared) Shimadzu IR Prestige 21. 

Sumber: www.chem.ui.ac.id 

 

Spektroskopi FTIR (fourier transform infrared) merupakan salah satu 

teknik analitik yang sangat baik dalam proses identifikasi struktur molekul suatu 

senyawa. Kesulitan-kesulitan yang ditemukan dalam identifikasi dengan 

spektroskopi FTIR dapat ditunjang dengan data yang diperoleh dengan 

menggunakan metode spektroskopi yang lain. Pada karakterisasi di penelitian 

ini, Spektrum Fourier Transform Infrared (FTIR) direkam dengan pemisahan 

spektrum 2 cm
−1

, pada suhu 20 
o
C dengan metoda pelet KBr. Untuk dapat 

mengetahui gugus fungsi yang ada pada hasil dari spektra setelah diuji, maka 

hasil dapat diinterpretasikan dengan tabel berikut: 

Tabel.2.4 Keterangan daerah terpenting dalam panjang gelombang spektrum inframerah tertentu. 

  Sumber: Dachriyanus, 2004. 

 

Daerah Spektrum, Bilangan 

Gelombang cm
-1

) 

 
Gugus Fungsi 

3750 - 3000  Regang O-H; N-H 

3300 - 2900  Regang C-H: -C  C-H; Ar-H 

3000 - 2700  Regang C-H: CH3; CH2; -H 

2400 - 2100  Regang C C; C N 

1900 - 1650  Regang C=O (asam, aldehida, keton, ester, anhidrida) 

1675 - 1500  Regang C=C (alifatik dan aromatik); C=N 

1475 - 1300  Lentur C-H 

1000 - 650  Lentur C=C-H; Ar-H (luar bidang) 

http://www.chem.ui.ac.id/


 


