
 

 

OPTIMASI ADSORPSI  KROM (VI) DENGAN 

AMPAS DAUN TEH (Camellia sinensis L) 

MENGGUNAKAN METODE 

SPEKTROFOTOMETRI 

 
TUGAS AKHIR II 

Disajikan sebagai salah satu syarat  

untuk memperoleh gelar Sarjana Sains 

Program Studi Kimia 

 

 

oleh 

DANA ABRIAGNI 

4350406533 

 

JURUSAN KIMIA 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 



 
 

 
 

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING 
 

Tugas Akhir  ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk disidangkan 

dihadapan Panitia Ujian Tugas Akhir II Jurusan Kimia, Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri 

Semarang. 

    

       Semarang,       Maret 2011 

 

Pembimbing I      Pembimbing II 

 

Dra. Woro Sumarni, M.Si    Drs. Wisnu Sunarto, M.Si 

NIP. 19650723 199303 2 001                           NIP. 19520729 198403 1 001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

iii

PERNYATAAN 

 

Saya menyatakan bahwa skripsi ini bebas plagiat, dan apabila dikemudian 

hari terbukti terdapat plagiat dalam skripsi ini, maka saya bersedia menerima 

sanksisesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

       Semarang,     April 2011 

 

       DANA ABRIAGNI 
 4350406533 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

iv

PENGESAHAN 

 

Tugas akhir II yang berjudul 

Optimasi Adsorpsi  Krom (VI) Dengan Ampas Daun Teh (Camellia sinensis L) 

Menggunakan Metode Spektrofotometri 

Disusun oleh 

Dana Abriagni 

 4350406533 

telah dipertahankan dihadapan sidang panitia ujian Tugas Akhir II, Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang pada 

tanggal 17 Maret 2011 

 
Panitia Ujian 

 
Ketua        Sekretaris 
 
 
 
 
Dr. Kasmadi Imam S., MS.    Drs. Sigit Priatmoko, M.Si 
19511115 197903 1 001    19650429 199103 1 001 
 
Penguji I 
 
 
      
 
Agung Tri Prasetya, S.Si, M.Si 
19690404 199402 1 001   
 
Penguji III/ Pembimbing I     Penguji II/Pembimbing II 
 

 
 
 

Dra. Woro Sumarni, M.Si    Drs. Wisnu Sunarto, M.Si 
19650723 199303 2 001                            19520729 198403 1 00 
 



 
 

 
 

v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

 Semua itu akan indah pada waktunya 

 Kesuksesan diraih dengan 1%  ide dan 99% usaha 

 Jadilah orang yang bisa merasa, jangan menjadi orang yang merasa 

bisa 

 Sabar (by mas huda) 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

 1. Bapak, ibu dan adikku tercinta  

 2. Tim Antique loundry, Frieska, Iswanti, Rahma   

 3. Uguh Aryoso 

4. Almamaterku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

vi

PRAKATA 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan 

karunia-Nya, serta kemudahan dan kelapangan, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir II dengan judul ” Optimasi Adsorpsi  Krom (VI) 

Dengan Ampas Daun Teh (Camellia sinensis L) Menggunakan Metode 

Spektrofotometri”. 

Tugas Akhir II ini disusun sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana 

Sains pada Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Negeri Semarang.  

Dalam Kesempatan ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terima 

kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik dalam penelitian maupun 

penyusunan Tugas Akhir II ini. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan 

kepada: 

1. Rektor Universitas Negeri Semarang,  

2. Dekan FMIPA Universitas Negeri Semarang, 

3. Ketua Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Semarang,  

4. Bapak Agung Tri Prasetya, S.Si, M.Si sebagai Dosen Penguji yang telah 

banyak memberikan masukan, arahan, dan saran kepada penulis selama 

penyusunan Tugas Akhir, 

5. Ibu Dra. Woro Sumarni, M.Si dan Bapak Drs. Wisnu Sunarto, M.Si selaku 

Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, 

dan saran kepada penulis selama penyusunan Tugas Akhir, 



 
 

 
 

vii

6. Seluruh Dosen, Karyawan dan Staf Jurusan Kimia, 

7. Ibu Ida,  Mas Huda, Mba Yuan dan seluruh laboran Jurusan Kimia, 

8. Teman seperjuanganku di lab, sinchan, purna, wahyu dan abdi yang telah 

membantu dalam penelitian saya, 

9. Teman-teman Kimia khususnya angkatan ’06, 

10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir II ini. 

Semoga Tugas Akhir II ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi 

pembaca yang budiman. 

 

 

       Semarang,  Maret 2011 

 

       Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

viii

ABSTRAK 
 
 

Dana Abriagni. 2011. ” Optimasi Adsorpsi  Krom (VI) Dengan Ampas 
Daun Teh (Camellia sinensis L) Menggunakan Metode Spektrofotometri”. 
Tugas Akhir II. Jurusan Kimia FMIPA UNNES. Dosen Pembimbing I: Dra. Woro 
Sumarni, M.Si, Dosen Pembimbing II: Drs. Wisnu Sunarto, M.Si. 

 
Kata Kunci: ampas daun teh, adsorpsi, konsentrasi Cr(VI) 
 

Proses industrialisasi tidak terlepas dari efek negatif yang ditimbulkannya. 
Buangan industri yang mengandung logam berat merupakan racun bagi makhluk 
hidup. Kromium (Cr) termasuk logam yang mempunyai daya racun tinggi. 
Metode yang telah banyak digunakan dalam mengatasi masalah pencemaran 
logam berat adalah adsorpsi. Dalam penelitian ini telah dikaji mengenai adsorpsi 
larutan ion logam Cr(VI) dengan menggunakan adsorben ampas daun teh. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk menentukan massa, pH, waktu kontak, dan konsentrasi 
optimum adsorpsi ampas daun teh terhadap ion logam Cr(VI). Konsentrasi 
terserap optimum terjadi pada 40 ppm, pH 4, massa 0,6 gram, dan waktu kontak 
45 menit. Dengan menggunakan isotherm Langmuir diperoleh kapasitas adsorpsi 
sebesar 3,2735 mg/g dan energi adsorpsi 35,8476 kJ/mol. Penambahan ion logam 
nikel sebesar 2 ppm hingga 12 ppm pada adsorpsi ion logam Cr(VI) berpengaruh 
dalam adsorpsi tersebut karena telah menurunkan konsentrasi ion logam Cr(VI) 
yang terserap . Pada 50 ml sampel limbah yang mengandung ion logam Cr(VI), 
ampas daun teh dapat menyerap limbah Cr(VI) sebesar 0,334775 mg dari massa 
awal 0,562945 mg dan persentase adsorpsinya adalah 59,46% 
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ABSTRACT 
 
  Dana Abriagni . 2011. "Optimization of Adsorption of Chrom (VI) 
With Waste Leaf Tea (Camellia sinensis L.) Using Spectrophotometric 
Method. " Final Project II. Department of Chemistry, FMIPA UNNES. Advisor I: 
Dra. Woro Sumarni, M. Si,Advisor II : Drs. Wisnu Sunarto, M.Si. 
 
 
Keywords: waste leaf tea, adsorption, concentration Cr (VI) 
 

The process of industrialization can not be separated from the negative 
effects it causes. Industrial waste containing heavy metals are toxic to living 
things. Chromium (Cr) including toxic metals that have a high power. The method 
has been widely used in overcoming the problem is the adsorption of heavy metal 
pollution. In this research has examined the adsorption of metal ions Cr (VI) by 
using the adsorbent dregs of tea leaves. The purpose of this study was to 
determine the mass, pH, contact time, and the optimum concentration of tea leaf 
dregs adsorption of metal ions Cr (VI). Optimum absorbed concentration at 40 
ppm, pH 4, the mass of 0.6 grams, and the contact time of 45 minutes. By using 
the Langmuir isotherm obtained by adsorption capacity of 3.2735 mg / g and 
adsorption energy 35.8476 kJ / mol. The addition of nickel metal ions at 2 ppm to 
12 ppm of metal ion adsorption of Cr (VI) adsorption was influential in having 
lower metal ion concentration of Cr (VI) is absorbed. In 50 ml of wastewater 
samples containing metal ions Cr (VI), waste tea leaves to absorb the waste of Cr 
(VI) of 0.334775 mg of the initial mass of 0.562945 mg and adsorption 
percentage is 59.46% 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang   

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang melakukan 

pembangunan di segala bidang, tidak terkecuali dalam bidang industri. Proses 

industrialisasi tidak terlepas dari efek negatif yang ditimbulkannya. Adanya 

bahan sisa industri baik berupa bahan padat maupun bahan cair 

mempengaruhi lingkungan. Jika bahan-bahan sisa tersebut dilepaskan ke 

perairan bebas, maka akan terjadi perubahan nilai dari perairan itu baik 

kualitas maupun kuantitas, sehingga perairan dapat dianggap tercemar. 

Buangan industri yang mengandung logam berat merupakan racun bagi 

makhluk hidup. Daya racun yang dimiliki oleh bahan aktif dari logam berat 

akan bekerja sebagai penghalang kerja enzim dalam proses fisiologi atau 

metabolisme tubuh, sehingga proses metabolisme terputus. Di samping itu 

bahan beracun dari senyawa kimia juga dapat terakumulasi dalam tubuh, 

akibatnya timbul problema keracunan kronis (Palar, 2004). Beberapa ion 

logam berat pencemar air yang cukup berbahaya adalah Cr(VI), Cd(II), 

Pb(II), Zn(II), Hg(II), Cu(II) dan Fe(II).  

Kromium (Cr) termasuk logam yang mempunyai daya racun tinggi. Dalam 

perairan, krom berada pada bilangan oksidasi +2, +3, dan +6. Krom yang 

memiliki tingkat oksidasi +2 bersifat tidak stabil, sehingga Cr(II) dengan 

cepat teroksidasi ke tingkat oksidasi +3 yang lebih stabil. Kromium pada 
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bilangan oksidasi tiga merupakan ion logam yang sangat esensial yang 

dibutuhkan untuk metabolisme lemak dan glukosa pada mamalia.   

Ion logam Cr(VI) paling banyak dipelajari sifat racunnya karena daya 

racun Cr(VI) yang sangat toksik, korosif, dan karsinogenik. Dimungkinkan 

Cr(VI) dapat membentuk komplek makromolekul dalam sel, selain itu 

struktur kimianya juga dapat menembus membran sel dengan cepat dan 

mengalami reaksi dalam sel. Ion logam Cr jika terakumulasi dalam tubuh 

dalam waktu yang lama akan menyebabkan kanker. Sumber pencemar Cr 

berasal dari air buangan industri-industri pelapisan chrom, pabrik tekstil, cat, 

tinta, penyamakan kulit dan pengilangan minyak. 

Penanganan masalah limbah dapat dilakukan dengan tiga cara, pertama 

dengan cara fisika misalnya, penyaringan dan sedimentasi. Kedua, secara 

biologi, cara ini didasarkan pada penguraian zat pencemar oleh 

mikroorganisme yaitu dengan jalan memfermentasikan senyawa organik yang 

tersuspensi secara aerobik. Ketiga, secara kimia seperti dengan teknik 

penukaran ion dan adsorpsi (Meini, 2003). Metode yang telah banyak 

digunakan dalam mengatasi masalah pencemaran logam berat adalah 

adsorpsi. 

Adsorben yang sering digunakan untuk proses adsorpsi Cr(VI) adalah 

alumina, karbon aktif, silika gel, dan zeolit. Riyanta(2010) melaporkan zeolit 

dapat mengadsorpsi Cr(VI) pada pH 3 dan waktu kontak 1 jam dengan 

konsentrasi Cr(VI) yang terserap 9,440 mg/L dari konsentrasi Cr(VI) awal 10 

mg/L   
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 Dewasa ini sedang digalakkan penggunaan adsorben alternatif yang 

berasal dari hasil pertanian dan limbahnya yang memiliki kemampuan 

adsorpsi yang baik. Beberapa penelitian telah dilakukan oleh para ilmuwan 

untuk memanfaatkan biomaterial sebagai adsorben diantaranya menggunakan 

rumput laut Eucheuma spinosum untuk menyerap logam Cr (Sudiarta,2009), 

biji kelor untuk menyerap logam Pb(II) (Triwaningsih, 2008), enceng gondok 

untuk menyerap ion logam Cr(III) dan Cr(VI) (Munal, 2000). 

Salah satu adsorben alternatif yang menjanjikan adalah ampas daun teh. 

Teh merupakan salah satu minuman yang terpopuler di dunia dan ± 3,5 juta 

ton teh dikonsumsi setiap tahunnya di dunia sehingga semakin banyak ampas 

daun teh yang dibuang ke lingkungan.  Beberapa studi telah menunjukkan 

manfaat dari ampas daun teh sebagai campuran pakan ternak (Simon, 2009), 

dan sebagai adsorben alternatif limbah cair industri tekstil ( Retnowati, 2005).  

Zuorro dan Lavecchia (2010) mengadsorpsi Pb (II) dengan ampas daun 

teh. Hasilnya ampas daun teh memiliki kapasitas adsorpsi terhadap Pb (II)  

antara 10,99 ± 0,11 mg g-1 pada 25 ° C dan pH 5,5. Pada penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa didalam ampas daun teh memiliki gugus fungsi yang 

bersifat polar yang dapat berikatan dengan Pb(II). 

Proses adsorpsi ion logam pada suatu adsorben dipengaruhi oleh proses 

pengadukan, karakteristik adsorben, waktu kontak, ukuran molekul adsorbat, 

pH dan temperatur. Adsorpsi diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu 

adsorpsi fisika dan adsorpsi kimia. Dalam adsorpsi kimia, molekul adsorbat 

dan adsorben membentuk sistem homogen, sedangkan dalam adsorpsi fisika, 
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adsorbat dan adsorben dapat dianggap sebagai dua sistem individu. Adsorpsi 

fisika memiliki energi adsorpsi yang kecil (<20 kJ/mol), sedangkan adsorpsi 

kimia memiliki energi adsorpsi yang lebih tinggi (>20 kJ/mol) (Bahl dkk., 

2004). Energi adsorpsi dapat dicari dengan menggunakan isoterm adsorpsi 

Langmuir. 

Pada penelitian ini akan dilakukan adsorpsi Cr(VI) dengan ampas daun 

teh untuk menurunkan kadar Cr(VI) dalam limbah cair industri. Penentuan 

kadar Cr dilakukan dengan metode Spektrofotometri Uv-Vis. Pada penelitian 

ini dicari juga energi adsorpsi dan pengaruh interferensi ion logam nikel 

terhadap penurunan kadar Cr(VI) oleh ampas daun teh. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Berapakah pH optimum adsorpsi ampas daun teh terhadap Cr(VI)? 

2. Berapakah massa ampas daun teh optimum dalam mengadsorpsi 

Cr(VI)? 

3. Berapakah waktu kontak  optimum adsorpsi ampas daun teh terhadap 

Cr(VI)?  

4. Berapakah konsentrasi Cr(VI) optimum dalam adsorpsi oleh ampas 

daun teh? 

5. Berapakah kapasitas dan energi adsorpsi ampas daun teh terhadap 

Cr(VI) ? 



5 

 

6. Bagaimana pengaruh keberadaan ion logam Ni terhadap adsorpsi Cr(VI) 

oleh ampas daun teh? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka 

tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pH optimum adsorpsi ampas daun teh terhadap Cr(VI) 

2. Mengetahui massa ampas daun teh optimum dalam mengadsorpsi 

Cr(VI). 

3. Mengetahui waktu kontak  optimum adsorpsi ampas daun teh terhadap 

Cr(VI) 

4. Mengetahui konsentrasi Cr(VI) optimum dalam mengadsorpsi Cr(VI) 

5. Mengetahui kapasitas dan energi adsorpsi ampas daun teh terhadap 

Cr(VI). 

6. Mengetahui pengaruh keberadaan ion logam Ni(II) terhadap adsorpsi 

ion logam Cr(VI) oleh ampas daun teh. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

   Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini antara lain: 

1. Memberikan informasi tentang kemampuan ampas daun teh dalam 

mengadsorpsi Cr(VI) dengan variasi massa ampas daun teh, konsentrasi 

Cr(VI), pH, dan waktu kontak.    
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2. Memberikan informasi tentang pengaruh logam lain (Ni(II)) terhadap 

adsorpsi ion logam Cr(VI) oleh ampas daun teh. 

3. Memberikan alternatif waste removal terhadap limbah industri yang 

mengandung logam berat khususnya Cr(VI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kromium (Cr) 

Logam kromium dengan simbol Cr (Chromium) mempunyai nomor 

atom 24. Kromium berwarna putih perak keabu-abuan, berkilau, dan sangat 

keras dengan kilapan tinggi. Logam ini pertama kali ditemukan pada tahun 

1797 oleh seorang bernama Vauquelin. Kromium berasal dari kata Chroma 

yang artinya warna. Dalam tabel periodik unsur terdapat pada periode 4 

golongan VI B. Kromium mempunyai konfigurasi elektron [Ar] 4s1 3d5, berat 

atom 51.996 sma, jari-jari atom 124l.9 pm, titik leleh 1907oC. Dalam larutan-

larutan air, kromium membentuk tiga jenis ion: kation-kation Cr(II), Cr(III), 

anion kromat dan dikromat dengan bilangan oksidasi Cr adalah +6 (Vogel, 

1990). 

Logam ini larut dalam asam klorida encer atau pekat. Jika tidak 

terkena udara akan terbentuk ion-ion Cr (II): 

Cr(s)+2H+
(aq)       Cr2+

(aq)+H2(g)      

Cr(s)+2HCl(aq)         Cr2+
(aq)+2Cl-

(aq)+H2(g)   

 Dengan adanya oksigen dari atmosfer, kromium sebagian atau 

seluruhnya akan teroksidasi ke keadaan trivalen: 

 4Cr2+
(aq)+ O2(aq)+4H+

(aq)         4Cr3++ 2H2O(l)     

Dengan asam sulfat pekat panas, kromium melarut dengan mudah 

membentuk ion-ion kromium (III) dan belerang dioksida: 

 7 
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 2Cr(s)+6H2SO4(aq)         2Cr3+
(aq)+ 3SO4

2-
(aq)+ 3SO2(g)+6H2O(l)    

Dalam kromat CrO4
2-, atau dikromat, Cr2O7

2-, Cr pada anion ini memiliki 

bilangan oksidasi +6. Ion-ion ini diturunkan dari kromium trioksida, CrO3. 

Ion-ion kromat berwarna kuning, sedangkan dikromat berwarna jingga. 

Kromat mudah diubah menjadi dikromat dengan penambahan asam: 

 2CrO4
2-+2H+           Cr2O7

2- + H2O     

Dalam larutan netral (atau basa) ion kromat stabil, sedangkan jika 

diasamkan akan terdapat ion-ion dikromat. Ion-ion kromat dan dikromat 

merupakan zat pengoksida yang kuat ( Vogel,1990 ). 

Ion Cr(VI) merupakan ion logam yang sangat beracun yang 

dihubungkan dengan kanker pada manusia. Logam ini juga bersifat toksik 

untuk kehidupan aquatik pada konsentrasi yang relatif sangat rendah 

(Kartohardjono dkk, 2008). Limbah cair Cr(VI) terutama berasal dari proses 

pewarnaan dengan menggunakan bahan kimia seperti K2Cr2O7 untuk 

pewarnaan orange. Keracunan akut yang disebabkan oleh senyawa K2Cr2O7 

pada manusia ditandai dengan kecenderungan terjadinya pembengkakan hati 

(Palar, 2004). 

Menurut Surat Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan 

Lingkungan Hidup, baku mutu limbah yang boleh dialirkan ke air permukaan 

untuk Cr(VI) sebesar 0,05-1 mg/L dan untuk Cr (total) sebesar 0,1-2 mg/L 

(Anderson, R.A dalam Diantariani dkk, 2008). Logam khususnya Cr(VI) 

dalam limbah industri yang melebihi ambang batas harus diminimalkan. 
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2.2 Penelitian Yang Terkait Dengan Penurunan Kadar Cr(VI) 

Telah dilakukan penelitian penurunan kadar Cr(VI) dengan metode 

koagulasi menggunakan Biji kelor (Moringa Oleifera Lamk.) oleh 

Mukarromah, Lailatul pada tahun 2008. Variabel bebas yang digunakan 

adalah variasi pH dan waktu pengendapan. Berdasarkan hasil analisis 

menggunakan spektrofotometer UV-vis menunjukkan bahwa serbuk biji 

Moringa oleifera mampu menurunkan kadar Cr(VI) dalam larutan. Efektivitas 

biokoflokulan Moringa oleifera pada dosis 5000 ppm dengan waktu 

pengendapan 120 menit mampu menurunkan kadar Cr(VI) dalam larutan 

sebesar 14,3161 mg/L atau 28,0098 %. Efektivitas biokoflokulan Moringa 

oleifera pada pH 2 mampu menurunkan kadar Cr(VI) sebesar 15,3543 mg/L 

atau 30,63%. 

Slamet dkk (2009) melakukan penelitian penurunan Cr(VI) dengan 

cara mereduksi Cr(VI) menjadi Cr(III) menggunakan fotokatalis TiO2. katalis 

TiO2 murni dihasilkan dari preparasi bahan awal TiCl4, Ti-acac dan katalis 

TiO2 yang dimodifikasi dengan penambahan 1% Cu atau CuO. Parameter 

yang diteliti adalah test blanko, variasi jenis katalis, efek penambahan EDTA 

(ethylenediaminetetraacetic acid), pengaruh pH larutan, variasi konsentrasi 

awal Cr(VI), dan pengaruh penambahan karbon aktif.  Hasil uji aktivitas 

fotokatalitik menunjukkan bahwa penambahan EDTA sebagai hole scavenger 

dapat meningkatkan aktivitas fotokatalisis sebesar 10 %. Uji aktivitas pH 

dilakukan dengan katalis TiO2 (5 gr/lt) dengan penambahan EDTA dengan 

perbandingan [EDTA] : [Cr(VI)] = 5 : 2 dan proses reduksi Cr(VI) paling 
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tinggi  adalah pada pH 2 sebesar 73,97 %. Pada konsentrasi awal Cr(VI) 40 

mg/L, katalis mampu mereduksi Cr(VI) sampai 73,97 % dan konsentrasi ini 

merupakan konsentrasi optimum. Pengujian efek penambahan karbon aktif 

dilakukan dengan perbandingan [karbon aktif]:[Cr(VI)] = 5:1, menggunakan 

katalis TiO2 (5 gr/lt) dan penambahan karbon aktif dapat meningkatkan 

konversi reduksi sebesar 6,75 %. 

Meriatna (2008) menggunakan membran kitosan untuk menurunkan 

kadar logam krom (Cr) dan nikel (Ni) dalam limbah cair industri pelapisan 

logam. Membran kitosan dibuat dengan cara melarutkan kitosan dengan 

larutan asam asetat 1% yang proses pembuatannya dialkukan melalui tahap 

inversi fasa yaitu secara penguapan pelarut. Membran dicetak pada plat kaca 

kemudian dikeringkan pad suhu kamar selama 6 hari. Konsentrasi membran 

kitosan divariasi pada 1, 2, 3, 4, 5, 6% dan waktu kontak 10, 30,60, 90 dan 

120 menit. Dari hasil penelitian diperoleh kondisi yang terbaik untuk 

menyerap Cr adalah pada konsentrasi membran kitosan 3% dan waktu kontak 

30 menit dimana diperoleh daya serap 99,87%. 

Slamet dkk (2007) melakukan penelitian pengolahan Cr(VI) dan fenol 

secara fotokatalisis dengan katalis TiO
2 

dan CuO/TiO
2
 . Katalis CuO/TiO

2 

dipreparasi dengan cara impregnasi terhadap TiO
2 

Degussa P25 menggunakan 

larutan garam tembaga yang berasal dari berbagai jenis prekursor. Komposisi 

Cu dalam katalis divariaskani dari 0,2% hingga 5%. Fotokatalis tersebut 

kemudian dikarakterisasi DRS (Diffuse Reflectance Spectroscopy) dan XRD 

(X-Ray Diffraction). Aktivitas fotokatalis diuji dengan menggunakan sistem 
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reaktor slurry yang bekerja secara batch dan dilengkapi dengan 6 lampu UV 

black light selama 5 jam, kemudian hasilnya dianalisis dengan 

Spektrofotometer UV-Vis. Hasil karakterisasi DRS menunjukan bahwa 

penambahan CuO dari 1% hingga 5% ke dalam TiO
2 

dapat meningkatkan pita 

absorbansi katalis dari 398 hingga 413 nm dan menurunkan band gap dari 3,2 

hingga 2,58 eV. Hasil karakterisasi XRD menunjukan adanya struktur kristal 

anatase dan rutil dalam katalis TiO
2 

dan CuO/TiO
2
, sementara struktur kristal 

CuO muncul pada katalis CuO/TiO
2 

yang dipreparasi dengan prekursor Cu-

Asetat dan Cu-Nitrat. Fotokatalis 0,2% CuO/TiO
2 

dari prekursor Cu-Asetat 

memiliki aktivitas optimal yang mereduksi Cr(VI) 99,67% dari konsentrasi 

limbah 40 ppm.  

 

2.3 Adsorpsi 

Adsorpsi merupakan gejala pengumpulan molekul-molekul suatu zat 

pada permukaan zat lain akibat ketidakseimbangan gaya-gaya pada 

permukaan zat tersebut (Atkins, 1994). Menurut Oscik (1982), adsorpsi 

merupakan proses akumulasi substansi adsorbat pada permukaan adsorben 

yang disebabkan oleh gaya tarik antarmolekul atau interaksi kimia atau suatu 

akibat dari medan gaya pada permukaan padatan adsorben yang menarik 

molekul-molekul gas/uap atau cairan.  

Adsorpsi yang terjadi pada permukaan zat padat di sebabkan oleh 

adanya gaya tarik antar atom atau molekul pada permukaan zat padat. Energi 

potensial permukaan dari molekul turun dengan mendekatnya molekul ke 
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permukaan. Molekul teradsorpsi dapat di anggap membentuk fasa dua dimensi 

dan biasa terkonsentrasi pada permukaan atau antar muka (Alberty dan 

Daniels, 1983). 

Pada umumnya adsorpsi diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu 

adsorpsi fisika dan adsorpsi kimia. Dalam adsorpsi kimia, molekul adsorbat 

dan adsorben membentuk sistem homogen, sedangkan dalam adsorpsi fisika, 

adsorbat dan adsorben dapat dianggap sebagai dua sistem individu. Adsorpsi 

fisika dan adsorpsi kimia dibedakan oleh besarnya energi adsorpsi, 

reversibilitas, dan ketebalan lapis adsorben. Adsorpsi fisika memiliki energi 

adsorpsi yang kecil (<20 kJ/mol), sedangkan adsorpsi kimia memiliki energi 

adsorpsi yang lebih tinggi (>20 kJ/mol) (Bahl dkk., 2004). Adsorpsi fisika 

terjadi karena adanya gaya van der waals. Adsorpsi kimia melibatkan ikatan 

koordinasi sebagai hasil penggunaan bersama pasangan elektron oleh padatan 

adsorben dan adsorbat. Jika adsorbat berupa kation logam maka dapat 

dinyatakan sebagai asam Lewis dan gugus-gugus fungsional pada adsorben 

sebagai basa Lewis (Bahl dkk., 2004). 

Adsorpsi bersifat selektif, artinya yang dapat diadsorpsi hanya zat 

terlarut atau pelarut saja. Bila dalam larutan ada dua zat atau lebih, zat yang 

satu akan diserap lebih kuat dari yang lain. Molekul yang teradsorpsi dapat 

dianggap membentuk fasa dua dimensi dan terakumulasi pada permukaan. 

Pada adsorpsi padat-cair, mekanisme adsorpsi bergantung pada faktor-faktor 

seperti gaya interaksi antara molekul adsorbat dengan permukaan, gaya 

interaksi antara molekul pelarut dengan permukaan adsorben, dan gaya 
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interaksi antara molekul dari komponen larutan dengan lapisan permukaan 

adsorben dan pori-porinya (Oscik, 1982). Kecepatan adsorpsi sangat di 

pengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain konsentrasi, luas permukaan, suhu, 

ukuran partikel,  pH dan waktu kontak. 

 

2.4 Ampas Daun Teh Sebagai Adsorben 

Teh merupakan bahan minuman yang secara universal dikonsumsi di 

banyak negara serta di berbagai lapisan masyarakat. Teh hitam diproduksi 

oleh lebih dari 75% negara di dunia, sedangkan teh hijau di produksi kurang 

lebih di 22%  negara di dunia ( Tuminah, 2004). Meskipun teh memiliki jenis 

yang banyak tetapi teh tersebut berasal dari tanaman yang sama yaitu 

Camellia sinensis L. Taksonomi tumbuhan tersebut adalah sebagai berikut: 

Divisi   : Spermatophyta (tumbuhan biji)  

Sub divisi  : Angiospermae (tumbuhan biji terbuka)  

Kelas   : Dicotyledoneae (tumbuhan biji belah)  

Sub Kelas  : Dialypetalae  

Ordo (bangsa)  : Guttiferales (Clusiales)  

Familia (suku)  : Camelliaceae (Theaceae)  

Genus (marga)  : Camellia  

Spesies (jenis)  : Camellia sinensis  

Varietas   : Assamica (Tuminah, 2004) 

 
Gambar 2.1. Daun Teh 
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Camellia sinensis berasal dari daratan Asia Selatan dan Tenggara, 

namun sekarang telah dibudidayakan di seluruh dunia, baik daerah tropis 

maupun subtropis. Tumbuhan ini merupakan pohon kecil yang biasanya 

dipangkas bila dibudidayakan untuk dipanen daunnya (Maria, 2009). 

Ampas daun teh merupakan sisa dari teh yang telah mengalami proses 

pelarutan dengan air, sehingga serat yang tertinggal lebih dominan berupa serat 

tidak larut (Lestari, 2006). Bajpai dan Jani (2010) melaporkan ampas daun teh 

mengandung selulosa (37%), hemiselulosa dan lignin (14%), dan polifenol 

(25%). Selulosa dalam ampas daun teh diharapkan dapat digunakan sebagai 

adsorben untuk mengadsorpsi Cr(VI). 

 

Gambar 2.2. Ampas daun teh 

Menurut Robinson (1995) selulosa adalah salah satu dari komponen 

utama dinding sel tumbuhan, terutama dinding sel sekunder yang paling 

penting untuk kekuatan struktur. Selulosa merupakan bahan alam yang paling 

penting yang dibuat oleh organisme hidup, lebih 99% dari padanya adalah 

tanaman. Dapat diperkirakan bahwa sekitar 40% karbon tanaman terikat 

dalam selulosa, yang berarti bahwa selulosa total dalam dunia nabati 

berjumlah sekitar 26,5 x 1010 ton. 
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Molekul selulosa merupakan rantai-rantai, atau mikrofibri, dari D-

glukosa sampai sebanyak 14.000 satuan yang terdapat sebagai berkas- berkas 

terpuntir mirip tali yang terikat satu sama lainoleh ikatan hidrogen. Struktur 

kimia selulosa dapat dilihat pada Gambar 1.3. 

 

Gambar 2.3. Struktur selulosa 

 Selulosa memiliki potensi yang cukup besar untuk dijadikan 

sebagai penjerap karena gugus OH yang terikat dapat berinteraksi dengan 

komponen adsorbat. Adanya gugus OH, pada selulosa menyebabkan 

terjadinya sifat polar pada adsorben tersebut. Dengan demikian selulosa lebih 

kuat menjerap zat yang bersifat polar dari pada zat yang kurang polar. 

Mekanisme jerapan yang terjadi antara gugus -OH yang terikat pada 

permukaan dengan ion logam yang bermuatan positif (kation) merupakan 

mekanisme pertukaran ion sebagai berikut: 

 

Gambar 2.4. Mekanisme pertukaran ion logam dengan H+ 
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M+ dan M2+ adalah ion logam, -OH adalah gugus hidroksil dan Y adalah 

matriks tempat gugus -OH terikat.  

Interaksi antara gugus -OH dengan ion logam juga memungkinkan 

melalui mekanisme pembentukan kompleks koordinasi karena atom oksigen 

(O) pada gugus -OH mempunyai pasangan elektron bebas, sedangkan ion 

logam mempunyai orbital d kosong. Pasangan elektron bebas tersebut akan 

menempati orbital kosong yang dimiliki oleh ion logam, sehingga terbentuk 

suatu senyawa atau ion kompleks. (Sukarta, 2008) 

 

2.5 Isoterm Adsorpsi Langmuir 

Isoterm adsorpsi adalah jumlah zat yang teradsorpsi per gram zat padat 

yang dialurkan terhadap tekanan akhir fasa ruah pada suhu tetap. (Ratte dalam 

Romadhon, 2001)  

Isoterm paling sederhana yang masuk akal secara fisik didasarkan pada 

tiga asumsi (Bahl dkk., 2004) : 

1) Lapisan dari adsorbat gas pada adsorben padat yaitu ketebalan satu 

molekul (monolayer) 

2) Lapisan adsorbat seragam di semua adsorben 

3) Tidak ada interaksi antara molekul adsorbat yang berdekatan 

Untuk molekul-molekul yang berinteraksi dengan permukaan padatan 

pada suatu temperatur tertentu, isoterm Langmuir yang dikembangkan oleh 

Irving Langmuir pada tahun 1916, menggambarkan pemisahan atau 

penyekatan antara fase gas dan spesies teradsorpsi sebagai fungsi tekanan. 
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Menurut Langmuir, pada permukaan adsorben terdapat situs-situs aktif 

bersifat homogen yang proporsional dengan luas permukaan. Masing-masing 

situs aktif hanya dapat mengadsorpsi satu molekul adsorbat saja sehingga 

adsorpsi hanya akan terbatas pada pembentukan lapisan tunggal (Amri dkk., 

2004). 

Langmuir mengemukakan persamaan isoterm adsorpsi seperti 

ditunjukkan pada persamaan (1) : 

 CK
CKbm
.1

..


      

 
Data kesetimbangan biasanya digambarkan dalam bentuk kurva 

isoterm adsorpsi. Pendekatan dengan model terhadap kurva isoterm dapat 

membantu menganalisis karakteristik isoterm berupa kapasitas, afinitas, 

selektifitas serta mekanisme interaksi adsorpsi (Amri dkk., 2004). Bentuk 

linear dari persamaan Langmuir diberikan oleh : 

Kbb
C

m
C

.
1

                     

di mana  C : konsentrasi larutan Cr(VI)  pada saat setimbang (mol),  

m: jumlah Cr(VI) yang teradsorpsi (mol/g adsorben),  

b : adsorpsi maximum,  

K : konstanta kesetimbangan 
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Gambar 2.5. Kurva isoterm langmuir 

Plot grafik  m
C

sebagai fungsi C menghasilkan garis lurus dengan 

slope b
1

  dan intersep K.b
1

  (Metcalf dalam Mulyatna dkk, 2003). Plot 

antara  terhadap C dapat disajikan pada gambar 2.6. 

 

       

      C 

Gambar 2.6. Plot antara  terhadap C 

Harga K merupakan besaran termodinamika yang berkaitan dengan 

energi bebas Gibbs (∆G) dan dapat dipandang sebagai kemudahan suatu 

proses adsorpsi untuk mencapai kesetimbangan. 

∆G = -RT ln K     

tg α= Slope(1/b) 

 
m 

Intersep  (1/b.K) 
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Energi total adsorpsi menggambarkan jumlah energi interaksi 

elektrostatik dan energi kimia antara ion logam dengan adsorben. Dalam hal 

ini, harga energi total adsorpsi sama dengan negatif energi bebas Gibbs, 

sehingga: 

                            

dengan R dan T masing-masing adalah tetapan gas umum (8,314 J/mol K) dan 

temperatur (K) (Castellan, 1983) 

Model isoterm adsorpsi Langmuir dapat diterapkan untuk mempelajari 

dan menjelaskan data adsorpsi yang diperoleh dari eksperimen (Oscik, 1982). 

Sudiarta (2009) telah mempelajari adsorpsi ion Cr(III) pada rumput laut 

eucheuma spinosum teraktivasi asam sulfat menggunakan model isoterm 

adsorpsi Langmuir. Suardana (2009) telah mempelajari ion kromium (III) 

pada zeolit  menggunakan model isoterm adsorpsi Langmuir. 

 

2.6 Spektrofotometer Visible 

Spektrofotometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur 

besarnya transmitansi/absorbansi suatu sampel sebagai fungsi dari panjang  

gelombang. Spektrofotometer ada yang menggunakan berkas rangkap  

(double beam) dan sistem berkas tunggal (single beam). 

Spektrofotometer visible adalah suatu alat yang digunakan untuk 

mengukur absorbansi dari suatu sampel yang mengandung zat-zat 

pengabsorbsi pada sinar tampak. Pengabsorbsian sinar tampak oleh suatu 

molekul umumnya menghasilkan eksitasi elektron, akibatnya, panjang 
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gelombang absorbsi maksimum dapat dikorelasikan dengan jenis ikatan yang 

ada didalam molekul yang sedang diuji (Fessenden dan Fessenden, 1995). 

Komponen-komponen yang mengabsorpsi dalam spektrofotometer  

visible dapat berupa absorpsi oleh senyawa-senyawa organik maupun  

anorganik. Senyawa-senyawa organik yang mengandung ikatan rangkap 2 

atau    rangkap 3 akan menghasilkan puncak-puncak absorpsi yang penting. 

Gugus-gugus fungsional organik tidak jenuh yang mengabsorpsi sinar tampak 

ini dinamakan kromofor/ sering dikenal dengan pembawa warna. Contoh 

kromofor adalah -NH2, -C=C-, -C=O-, -CHO,   -NO2, -N=N- dan lain-lain. 

Dalam daerah tampak dari spektrum elektromagnetik, manusia dengan 

ketampakan warna yang normal dapat mengkorelasikan panjang gelombang 

cahaya yang mengenai mata dengan indra subyektif mengenai warna. Pada 

Tabel 2.1. dipaparkan klasifikasi panjang gelombang untuk spektrum tampak. 

 

Tabel 2.1. Klasifikasi Panjang Gelombang Untuk Spektrum Tampak 

Panjang gelombang (nm) Warna Warna komplementer 

400 – 435 

435 – 480 

480 – 490 

490 – 500 

500 – 560 

560 – 580 

580 – 595 

595 – 610 

610 – 750 

Lembayung (violet) 

Biru 

Hijau – biru 

Biru – hijau 

Hijau 

Kuning – hijau 

Kuning 

Jingga 

Merah 

Kuning – hijau 

Kuning 

Jingga 

Merah 

Ungu 

Lembayung (violet) 

Biru 

Hijau – biru 

Biru – hijau 

Sumber : Underwood dan Day (1984) 
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Absorbansi sampel tergantung pada konsentrasi larutan(c dalam mol 

per liter), pada panjang sel pada sampel ( b dalam sentimeter) dan karakteristik 

konstanta fisika dari sampel yang menyerap (absorpsivitas molar,ε). 

Ketergantungan ini diekspresikan dalam hukum Lambert- Beer: 

A = ε.b.c 

 (Sastrohamidjojo,1999). 

Ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan agar hukum 

Lambert-Beer berlaku, antara lain :  

1) Syarat Konsentrasi  

Konsentrasi larutan harus rendah yaitu larutan dibuat encer (di  

bawah 0,01 M). Pada konsentrasi tinggi jarak rata-rata diantara zat-zat  

pengabsorbsi menjadi kecil sehingga masing-masing zat mempengaruhi  

distribusi muatan tetangga. Interaksi ini dapat mengubah kemampuan  

untuk mengabsorpsi cahaya pada panjang gelombang yang diberikan.  

2) Syarat Kimia  

Zat pengabsorpsi tidak boleh terdissosiasi atau bereaksi dengan  

pelarut yang menghasilkan suatu produk pengabsorpsi spektrum yang  

berbeda dari zat yang dianalisis.  

3) Syarat Cahaya  

Hukum Beer hanya berlaku untuk cahaya yang benar-benar  

monokromatik (mempunyai satu macam panjang gelombang).  

4) Syarat Kejernihan  
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Kekeruhan yang disebabkan oleh partikel-partikel koloid dapat  

menyebabkan penyimpangan hukum Beer, karena sebagian cahaya akan  

dihamburkan partikel-partikel koloid, akibatnya kekuatan cahaya yang  

diabsorpsi berkurang dari yang seharusnya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan sebagai pedoman, 

gambaran atau petunjuk tentang pelaksanaan suatu penelitian, sehingga diperoleh 

hasil yang sistematis dan ilmiah. 

3.1 Sampel 

 Sampel dalam penelitian ini adalah ampas daun teh dan larutan Cr (VI). 

3.2 Variabel penelitian 

 Variabel dalam penelitian ini dibedakan menjadi 3 yaitu : 

3.2.1 Variabel terikat  

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah jumlah ion logam Cr(VI) 

yang terserap oleh ampas daun teh 

3.2.2 Variabel bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu: massa ampas daun teh, waktu 

kontak adsorpsi, pH larutan, konsentrasi larutan Cr(VI) dan konsentrasi 

larutan Ni(II) 

3.2.3 Variabel terkendali  

Variabel terkendali dalam penelitian ini yaitu ukuran partikel, 

temperatur reaksi, jenis teh, dan kecepatan pengadukan. 

3.3 Alat dan Bahan  

3.3.1 Alat 

1. Spektrofotometer Genesis 20 
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2. Timbangan elektrik (merk Voyager dengan ketelitian 0,1 mg). 

3.  pH-meter, merk eutech 

4. Ayakan 50 mesh 

5. Ayakan 100 mesh Tatonas Laboratory Test Sieve 

6. Kertas saring  Whatman 42  

7. Shaker 

8. Penangas 

9. Oven 

3.3.2 Bahan-bahan 

1. Ampas daun teh 

2. Aquademineralata 

3. NaOH kadar 96% , BM 39,99717 g/mol  buatan E Merck 

4. K2Cr2O7, BM 294,19 g/mol, titik leleh 398 0C, buatan E Merck 

5. HNO3 pekat 65%, BM 63,9123 g/mol, ρ 1,39 g/cm3 buatan E Merck 

6. HCl 37%, kerapatan 1,19 g/cm3 , berat molekul 36,453 g/mol, titik 

didih 109 oC,  buatan E Merck 

7. Ni(NO3)2.6H2O 99%, BM 292,6104 g/mol buatan E Merck 

8. H2SO4 96%, BM 1,98 g/mol buatan E Merck 

3.4  Prosedur Kerja 

3.4.1 Pembuatan larutan standar kromium 1000 ppm  

 Melarutkan 2,8267 gram K2Cr2O7 (Mr: 294) ke dalam labu takar 1000 

ml dan menambahkan aquademin hingga tanda batas. Pengawetan larutan 

dilakukan dengan cara ditambah HNO3 5 M, yaitu 2 ml untuk tiap 100 ml. 



25 

 

3.4.2  Penentuan Panjang Gelombang Maksimum 

 Larutan kromium dengan konsentrasi 10 ppm 50 ml ditambah 3 tetes 

H2SO4 dan 1 ml 1,5 difenilkarbazid diukur absorbansinya pada panjang 

gelombang 400-700 nm menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Setelah itu 

hasil pengukurannya dibuat kurva absorbansi antara panjang gelombang 

terhadap absorbansi. Panjang gelombang yang memiliki absorbansi tertinggi 

merupakan panjang gelombang maksimum yang akan digunakan untuk 

penelitian selanjutnya. 

3.4.3 Penentuan Kurva Kalibrasi  

 Larutan kromium dengan konsentrasi 0, 5, 10, 15, 20, 25 ppm 

ditambah 3 tetes H2SO4 dan 1 ml 1,5 difenilkarbazid diukur absorbansinya 

menggunakan spektrofotometer visible pada panjang gelombang maksimum 

dan dibuat kurva antara konsentrasi terhadap absorbansi. Pada kurva 

tersebut dihasikan persamaan garis linier (y= ax+ b) yang digunakan untuk 

menghitung konsentrasi sisa pada adsorpsi Cr(VI) oleh ampas daun teh. 

3.4.4 Pembuatan Adsorben Ampas Daun Teh 

 Ampas daun teh dicuci dengan air panas hingga filtratnya menjadi 

bening. Setelah itu, ampas tersebut dioven pada 60oC selama 1 jam. Setelah 

kering, ampas tersebut digiling sampai halus dan diayak dengan ukuran 50  

mesh dan 100 mesh. Ampas yang digunakan adalah ampas yang lolos dari 

ukuran 50 mesh dan tertahan 100 mesh. 
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3.4.5 Optimasi pH Adsorpsi Ampas Daun Teh Terhadap Ion Cr(VI) 

 Memasukkan 50 ml larutan krom 50 ppm ke dalam labu erlemeyer 

dan diatur keasamannya pada pH 3, 4, 5, 6, 7, 8 dengan menambahkan 

larutan HCl 0,01 M atau NaOH 0,01 M kemudian masukkan ampas daun 

teh sebesar 0, 4 gram dan diaduk dengan pengaduk magnet selama waktu 45 

menit. Larutan disaring dan tepatkan dalam labu ukur 50 ml, kemudian 

filtrat ditambah 3 tetes H2SO4 dan 1 ml 1,5 difenilkarbazid lalu dianalisis 

dengan spektrofotometer visible. 

3.4.6 Optimasi Massa Ampas Daun Teh  

 Ampas daun teh ditimbang 0,2 ; 0,4 ; 0,6 ; 0,8 ; dan 1 gram kemudian 

dimasukkan dalam 50 ml larutan krom 50 ppm pada pH optimum dan 

diaduk dengan pengaduk magnet selama 45 menit. Larutan disaring dan  

tepatkan dalam labu ukur 50 ml kemudian filtrat ditambah 3 tetes H2SO4 

dan 1 ml 1,5 difenilkrbazid lalu dianalisis dengan spektrofotometer visible. 

3.4.7 Optimasi waktu kontak adsorpsi ampas daun teh terhadap ion Cr(VI) 

 Ampas daun teh sebesar massa optimum dimasukkan ke dalam 50 ml 

larutan krom dengan konsentrasi 50 ppm dan pada pH optimum, kemudian 

diaduk dengan pengaduk magnet dengan variasi waktu 15, 30, 60, 90 dan 

120 menit. Larutan disaring dan tepatkan dalam labu ukur 50 ml, kemudian 

filtrat ditambah 3 tetes H2SO4 dan 1 ml 1,5 difenilkarbazid lalu dianalisis 

dengan spektrofotometer visible. 
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3.4.8 Optimasi Konsentrasi Larutan Cr(VI) Yang Dapat Diadsorpsi Ampas 
Daun Teh 

 
 Menyiapkan 50 ml larutan krom dengan variasi konsentrasi 10, 20, 40, 

60, 80 dan 100 ppm, pH diatur pada pH yang  optimum, dan masukkan  

ampas daun teh sebesar massa optimum ke dalam masing-masing larutan 

kemudian diaduk dengan pengaduk magnet selama waktu optimum yang 

diperoleh. Larutan disaring dan tepatkan dalam labu ukur 50 ml, kemudian 

filtratnya ditambah 3 tetes H2SO4 dan 1 ml 1,5 difenilkrbazid lalu dianalisis 

dengan spektrofotometer visible.  

3.4.9 Menentukan Kapasitas dan Energi Adsorpsi 

 Data yang diperoleh dari percobaan penentuan konsentrasi optimum 

diolah dan dibuat kurva linearitas langmuir. Bentuk linear dari isoterm 

adsorpsi langmuir disajikan dengan membuat kurva hubungan C/m terhadap 

C yang menghasilkan slope  dan intersep , dimana b menyatakan 

adsorpsi maksimum dan K merupakan konstanta kesetimbangan adsorpsi. 

Dari harga K yang diperoleh maka besarnya energi adsorpsi (E) dapat dicari 

dengan rumus E= RT In K ( Wibowo, 2009).  

3.4.10 Kajian Interferensi Ni(II) 

 Ampas daun teh dimasukkan dalam 50 ml sampel yang telah diketahui 

kadarnya, pH diatur pada pH yang optimum dan ditambah 0 ml Ni(II) 

kemudian diaduk sampai batas waktu optimum. Larutan disaring 

dikomplekkan dengan 1,5 difenilkrbazid dan dianalisis dengan 

spektrofotometer visible. Ulangi cara kerja diatas dengan menvariasi 
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konsentrasi Ni(II) yang sama dengan Cr(VI) sebanyak 2, 4, 6, 8, 10, 12 

ppm. 

3.4.11 Adsorpsi Cr (VI) Dalam Sampel Air Limbah Oleh Ampas Daun Teeh 

   a. Penentuan konsentrasi awal sampel air limbah  

Sampel air limbah disaring kemudian dimasukkan ke dalam labu 

ukur 50 ml lalu ditambahkan 3 tetes H2SO4 dan 1 ml diphenilkarbazid 

kemudian dianalisis spektrofotometer visible. 

 b. Penentuan konsentrasi  akhir  Cr dalam sampel air limbah. 

Ampas daun teh dimasukkan dalam 50 ml sampel yang telah 

diketahui kadarnya, pH diatur pada pH yang optimum, kemudian diaduk 

sampai batas waktu optimum. Larutan disaring dan 3 tetes H2SO4 dan 1 ml 

diphenilkarbazid lalu dianalisis dengan spektrofotometer visible. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam bab ini dibahas mengenai data-data hasil penelitian yang meliputi 

kajian tentang pengaruh massa, pH, waktu kontak, dan konsentrasi awal terhadap 

adsorpsi ion logam Cr(VI) oleh ampas daun teh dan isoterm adsorpsi Langmuir untuk 

menentukan kapasitas dan energi adsorpsi. 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Kimia Fisika Jurusan Kimia FMIPA 

UNNES. Kegiatan penelitian meliputi preparasi ampas daun teh, interaksi antara 

ampas daun teh dengan larutan sampel dan analisis menggunakan instrumen 

Spektrofotometer visible. 

 

4.1 Penentuan Panjang Gelombang Maksimum  Ion Logam Cr(VI) 

Ion logam yang digunakan pada penelitian ini adalah ion logam Cr (VI). 

Larutan logam ini memiliki warna merah keunguan . Warna yang dipantulkan ion 

logam ini termasuk pada spektrum visible karena memantulkan merah keunguan. 

Pada spektrofotometer warna yang tampak bukanlah warna yang diserap, melainkan 

komplemen yang warna tersebut. Dari Tabel 2.1 terlihat bahwa warna komplementer 

dari merah keunguan adalah biru sampai hijau dan memiliki rentang panjang 

gelombang antara 490 -560. 

Pengukuran suatu ion logam Cr(VI) menggunakan Spektrometer pada panjang 

gelombang tertentu yang menghasilkan absorbansi paling besar disebut panjang 
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gelombang maksimum. Penentuan panjang gelombang maksimum ini dilakukan 

dengan mengukur absorbansi larutan Cr(VI) 10 ppm pada panjang gelombang antara 

490 sampai 560. Hasil yang didapat pada Lampiran 2. kemudian dibuat kurva seperti 

yang disajikan pada Gambar 4.1. 

 

Gambar 4.1. Kurva hubungan antara λ dengan 
absorbansi 

 

  Gambar 4.1. Menunjukan bahwa absorbansi maksimum larutan Cr(VI) adalah 

pada panjang gelombang 540 nm. Panjang gelombang ini digunakan untuk 

menentukan penelitian selanjutnya.   

 

4.2 Penentuan pH Optimum Adsorpsi Ion Logam Cr (VI) 

pH merupakan parameter yang sangat penting dalam kemampuan adsorpsi 

logam oleh ampas daun teh . hal ini dikarenakan pH dapat mempengaruhi kelarutan 

ion logam dalam larutan dan mempengaruhi muatan pada permukaan adsorben 

selama reaksi berlangsung.   
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Penentuan pH optimum ini dilakukan dengan memasukan 0,4 g adsorben ke 

dalam 50 ml larutan Cr (VI) 50 ppm selama 45 menit. Hasil yang didapat pada    

Lampiran 3. kemudian dibuat kurva seperti yang terlihat pada Gambar 4.2. dibawah 

ini. 

 

Gambar 4.2. Kurva hubungan antara pH dengan 
Kapasitas adsorpsi Cr(VI) (mg/g) 

 
Gambar 4.2. menunjukkan bahwa pada pH = 2 adsorpsi ion Cr (VI) sebesar 

2,818621 mg/g dan terus bertambah sampai pH = 4, yaitu sebesar 2,900321 mg/g. 

Pada pH = 5, adsorpsi ion Cr (VI) oleh ampas daun teh mengalami penurunan sampai 

pada pH = 8. Sehingga dapat dikatakan bahwa adsorpsi ion Cr (VI) oleh ampas daun 

teh mencapai optimum pada pH = 4. 

Pada pH 4 terjadi penyerapan optimum dimana ion logam Cr(VI) teradsorpsi 

sebesar 2,900321 mg/g dalam satu gram ampas daun teh. Hal ini menunjukkan bahwa 

pada pH 4, gugus fungsi pada selulosa dalam ampas daun teh (-OH) mengalami 

deprotonasi dan menjadikan selulosa tersebut bermuatan negatif sehingga memiliki 
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kemampuan pengikatan yang maksimal. Mekanisme reaksi yang memungkinkan akan 

terjadi : 

 

Gambar 4.3. Kemungkinan interaksi antara selulosa dengan ion logam Cr(VI) 

Pada gambar 4.3 tanda             adalah ikatan kovalen koordinasi dan tanda         

adalah ikatan kovalen. Interaksi antara selulosa dengan Cr(VI) dimungkinkan terjadi 

karena adanya ikatan kovalen dimana pada ikatan tersebut terjadi karena pemakaian 

pasangan elektron secara bersama oleh 2 atom yang berikatan dan ikatan kovalen 

koordinasi dimana ikatan yang terbentuk dengan cara penggunaan bersama pasangan 

elektron yang berasal dari salah 1 atom yang berikatan (O).  

Pada pH ≥ 5 adsorpsi ion logam Cr (VI) mengalami penurunan. Dengan 

bertambahnya pH, adsorpsi ion logam Cr (VI) semakin menurun. Hal ini dapat 

dijelaskan bahwa pada pH setelah 5 hingga 8 menyebabkan tingginya konsentrasi ion 

OH. Dengan bertambahnya konsentrasi ion OH- sehingga sangat dimungkinkan reaksi 

antara OH- dengan ion logam Cr(VI) membentuk Cr(OH)6 akan terjadi terlebih dahulu 

sebelum ion logam Cr(VI) berikatan dengan selulosa dalam ampas daun teh. Cr(OH)6 

merupakan endapan yang sukar larut dalam air. 

 

6H+ 
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4.3 Penentuan Massa Optimum Adsorpsi Ion Logam Cr (VI) 

Penentuan massa optimum adsorpsi ion logam Cr(VI) dilakukan dengan cara 

menginteraksikan 0,2 gram; 0,4 gram; 0,6 gram; 0,8 gram; 1gram ampas daun teh 

dengan larutan yang mengandung ion logam Cr(VI) 50 ppm. pH diatur menjadi pH 4 

yakni pH optimum yang telah diperoleh dari percobaan sebelumnya. Kemudian 

campuran digojog selama 45 menit. Hasil yang diperoleh disajikan pada Gambar 4.4. 

  
Gambar 4.4. Kurva hubungan massa ampas daun teh(gram) dengan 

Kapasitas adsorpsi Cr(VI) (mg/g) 

 Pada Gambar 4.4. dapat dilihat bahwa massa adsorben optimum diperoleh 

pada penambahan 0,6 gram yaitu sebesar 4,586029 mg/g. Hal disebabkan semakin 

banyak adsorben maka semakin banyak gugus aktif yang tersedia sehingga 

pertukaran H+ dengan Cr(VI) menjadi meningkat dan akan mencapai optimum pada 

massa 0,6 gram. 

Pada  massa yang lebih besar dari 0,6 gram, konsentrasi Cr(VI) yang terserap 

sedikit menurun. Hal ini dimungkinkan interaksi ion logam Cr(VI) dengan selulosa di 

dalam ampas daun teh mencapai titik jenuh sehingga ampas daun teh tidak dapat 
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menerima lagi molekul-molekul dari luar. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat 

dikatakan bahwa massa yang dibutuhkan oleh ampas daun teh untuk mencapai 

adsorpsi Cr(VI) yang optimum adalah 0,6 gram. Massa ini nantinya akan digunakan 

dalam percobaan selanjutnya. 

4.4 Penentuan Waktu kontak Optimum Adsorpsi Ion Logam Cr (VI) 

Penelitian mengenai variasi waktu kontak mempunyai tujuan untuk 

mengetahui waktu kontak optimum antara ampas daun teh sebagai adsorben dan ion 

logam Cr(VI) sebagai adsorbat. Waktu kontak dan tumbukan merupakan faktor 

penting dalam adsorpsi. Menurut teori tumbukan, kecepatan reaksi tergantung pada 

jumlah tumbukan persatuan waktu. Makin banyak tumbukan yang terjadi maka reaksi 

semakin cepat berlangsung sampai terjadi setimbang. 

Penentuan waktu kontak optimum dilakukan dengan menginteraksikan        

0,6 gram ampas daun teh dengan larutan yang mengandung ion logam Cr(VI)          

50 ppm. pH diatur menjadi pH 4 yakni pH optimum yang telah diperoleh dari 

percobaan sebelumnya. Kemudian campuran dishaker selama 15 menit, 30 menit,    

45 menit, 60 menit, 75 menit Dan 90 menit. Hasil yang diperoleh disajikan pada 

Gambar 4.5. 
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Gambar 4.5. Kurva hubungan antara waktu kontak dengan 
Kapasitas adsorpsi Cr(VI) (mg/g) 

 

Pada Gambar 4.5. adsorpsi ion logam meningkat dengan bertambahnya waktu 

kontak hingga 45 menit. Hal ini disebabkan semakin lama waktu tumbukan ampas 

daun teh dan ion logam Cr(VI), maka semakin banyak kemungkinan ion logam yang 

teradsorpsi oleh ampas daun teh karena semakin banyak gugus akif pada ampas daun 

teh yang berikatan dengan ion logam Cr(VI). Dari waktu kontak 15 menit sampai 45 

menit, jumlah Cr(VI) yang teradsorpsi semakin banyak dan mencapai optimum pada 

waktu kontak 45 menit, yaitu jumlah ion logam Cr(VI) yang teradsorpsi sebesar 

3,125 mg/g. Pada Gambar 4.5. juga dapat dilihat bahwa setelah waktu kontak 45 

menit grafik cenderung menurun dengan penurunan. Ini menunjukan bahwa mulai 

waktu kontak 45 menit proses adsorpsi sudah mencapai keadaan setimbang. 

Setelah adsorpsi berlangsung selama 45 menit, adsorpsi cenderung mengalami 

penurunan, hal ini disebabkan karena pada saat interaksi mengakibatkan terjadinya 

tumbukan antara adsorben dan adsorbat secara cepat dan kontinyu sehingga ada 
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kemungkinan adsorbat akan dilepaskan kembali oleh adsorben. Hal ini dapat 

dikatakan bahwa waktu yang diperlukan oleh ampas daun teh untuk mencapai 

adsorbsi optimum terhadap ion logam Cr(VI) adalah 45 menit.  

 

4.5 Penentuan Konsentrasi Awal Optimum Adsorpsi Ion Logam Cr (VI) 

Penentuan konsentrasi larutan Cr(VI) optimum dilakukan dengan cara 

menginteraksikan  0,6 gram ampas daun teh dengan larutan yang mengandung ion 

logam Cr(VI) 10, 20, 40, 60, 80, dan 100 ppm. pH diatur menjadi pH 4 yakni pH 

optimum yang telah diperoleh dari percobaan sebelumnya. Kemudian campuran 

digojog selama 45 menit. Hasil yang diperoleh disajikan pada Gambar 4.6. 

 

Gambar 4.6. Kurva hubungan konsentrasi Cr(VI)  
Kapasitas adsorpsi Cr(VI) (mg/g) 

Pada Gambar 4.6. Menunjukkan bahwa dengan meningkatnya konsentrasi awal 

larutan Cr(VI), kemampuan adsorpsi ampas daun teh meningkat hingga konsentrasi 

40 ppm. Pada konsentrasi setelah 40 ppm grafik cenderung stabil, hal ini karena 
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mungkin disebabkan adsorpsi ion logam Cr(VI) oleh ampas daun teh telah jenuh. 

Kesetimbangan adsorpsi dapat dituliskan sebagai berikut: 

A+S  AS 

Dimana A:molekul adsorbat, S : Molekul adsorben,sedangkan AS : kompleks 

adsorben dan adsorbat. Dengan bertambahan jumlah ion logam Cr(VI) yang 

teradsorpsi.menyebabkan kesetimbangan bergeser ke kanan yaitu ke arah produk. 

(Walsiyam,2003).  

 

4.6 Kajian Interferensi Ni  Pada Adsorpsi Ion Logam Cr (VI) 

  Tujuan dari kajian interferensi Ni(II) pada adsorbsi ion logam Cr(VI) adalah 

untuk mengetahui pengaruh adanya ion Ni(II) terhadap adsorpsi ion logam Cr(VI). 

Pemilihan ion Ni(II) pada penelitian ini karena logam tersebut berada pada satu 

periode dengan ion Cr(VI) yang akan dianalisis sehingga memiliki sifat yang hampir 

sama dengan ion Cr(VI). Kajian interferensi terhadap Ni(II) dilakukan dengan cara 

menambahkan larutan Ni(II) dengan variasi antara 0-12 ppm dan dianalisis dengan 

spektrofotometer visible. Data pengamatan besarnya pengaruh ion Ni(II) terhadap 

adsorpsi ion logam Cr(VI) disajikan pada Lampiran 9. Kurva hubungan antara 

terhadap konsentrasi Ni(II) yang ditambahkan disajikan pada Gambar 4.7. 
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Gambar 4.7. Kurva hubungan konsentrasi Ni(II) yang ditambahkan terhadap 

Kapasitas adsorpsi Cr(VI) (mg/g) 

 

Berdasarkan Gambar 4.7. terlihat bahwa dengan penambahan ion nikel, konsentrasi 

terserap Cr(VI) akan terganggu. Hal ini ditunjukkan dengan semakin menurunnya 

konsentrasi terserap Cr(VI) dengan meningkatnya konsentrasi Ni(II) yang 

ditambahkan.  

 

4.7 Penentuan Kapasitas dan Energi Adsorpsi Cr (VI) 

 Setelah diperoleh data dari percobaan penentuan konsentrasi awal optimum 

maka energi adsorpsi dapat ditentukan. Data yang diperoleh pada Lampiran 8 

kemudian dibuat persamaan Langmuir sehingga didapat konstanta kesetimbangan 

yang kemudian digunakan untuk menghitung energi adsorbsi. Kurva linearitas 

Langmuir hasil percobaan tersaji pada kurva pada Gambar 4.8. berikut ini. 
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Gambar 4.8. Kurva Linearitas Langmuir 

 Harga konstanta kesetimbangan dan energi adsorpsi Cr(VI) oleh ampas daun 

teh dihitung berdasarkan persamaan garis yang diperoleh dari kurva pada Gambar 

4.8. Adapun hasil perhitungannya dapat dilihat pada Tabel 4.1 

Tabel 4.1 Parameter Adsorpsi 

Logam  R2 Kapasitas 
adsorpsi (mg/g) 

K E (kJ/mol) 

Cr(VI) 0,9845 3,2735 mg/g 1745049 35,8476 Kjmol-1 

 

Pada Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa harga kapasitas adsorpsi maksimum 

ampas daun teh dalam menyerap ion logam Cr(VI) sebesar 3,2735 mg/g. Zuorro dan 

Lavecchia (2010) melaporkan ampas daun teh dapat mengadsorpsi Pb(II) dengan 

kapasitas adsorpsi sebesar 10,99 mg/g dan jika dibandingkan dengan kapsitas yang 

dihasilkan untuk adsorpsi Cr(VI) maka dapat dikatakan ampas teh lebih baik untu 

menyerap Pb(II). 
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Konstanta kesetimbangan (K) yang dihasilkan pada adsorpsi ini sebesar 

1745049. Konstanta kesetimbangan tersebut digunakan untuk menghitung energi 

adsorpsi sebesar 35,8476 kJ.mol-1. Energi adsorpsi menggambarkan jumlah energi 

interaksi elektrostatik dan energi ikatan kimia antara ion logam dengan adsorben. 

Energi yang dilepaskan pada adsorpsi ini ≥ 20 kJ/mol maka adsorpsi ini merupakan 

adsorpsi kimia. Penjerapan yang terjadi akibat adanya ikatan antara gugus fungsi dari 

selulosa dengan ion logam Cr(VI). 

 

4.8 Adsorpsi Limbah Cr(VI) Oleh Ampas Daun Teh 

 Limbah yang akan diteliti ialah limbah dari perusahaan pelapisan krom. 

Sebelum limbah diadsorpsi, limbah terlebih dahulu diperiksa konsentrasi Cr(VI) yang 

terdapat didalamnya. Hasil yang diperoleh limbah tersebut memiliki konsentrasi 

11,2589 ppm. Menurut Surat keputusan Menteri Negara Kependudukan dan 

Lingkungan Hidup, baku mutu limbah yang boleh dialirkan ke air permukaan untuk 

Cr(VI) sebesar 0,05-1 mg/L (Anderson, R.A dalam Diantariani dkk, 2008) sehingga 

limbah ini masih belum boleh dialirkan keluar. 

 Adsorpsi limbah dilakukan dengan menggunakan massa, pH dan waktu 

kontak optimum yaitu 0,6 gram, 4, dan 45 menit. Hasil yang diperoleh pada  

Lampiran 10. terlihat massa Cr(VI) yang terserap adalah 0,334775 mg dari massa Cr 

awal Cr(VI) 0,562945 mg dan persentase adsorpsinya adalah 59,46%. Massa ampas 

daun teh yang diperlukan untuk mengadsorpsi limbah Cr(VI)  adalah 0,1757 g. 
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Limbah Cr(VI) seharusnya teradsorpsi semua karena massa ampas daun teh yang 

diperlukan kurang dari 0,6 gram. Hal ini dimungkinkan karena adanya zat lain yang 

berkompetisi dengan ion logam Cr(VI) untuk berikatan dengan selulosa sehingga 

adsorpsi ampas daun teh terhadap ion logam Cr(VI) belum optimal.     
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. pH optimum adsorpsi untuk terjadi pada pH 4 dengan kapasitas adsorpsi 

2,900321 mg/g. 

2.  Penambahan massa adsorben ampas daun teh mempengaruhi daya adsorpsi 

ion logam Cr(VI). Massa optimum adsorpsi sebesar 0,6 gr dengan kapasitas 

adsorpsi 4,5860 mg/g. 

3. waktu kontak optimum pada adsorpsi  ion logam Cr(VI) adalah 45 menit 

dengan kapasitas adsorpsi sebesar 3,125 mg/g. 

4. Kondisi optimum adsorpsi untuk 50 ml ion logam Cr(VI) dicapai pada 

konsentrasi 40 ppm dengan kapasitas adsorpsi 3,1862 mg/g. 

5. Energi yang terlepas pada adsorpsi ion logam Cr(VI) adalah 35,8476 kJ.mol-1. 

Dari energi tersebut dapat dikatakan bahwa adsorpsi yang terjadi adalah 

adsorpsi kimia.   

6. Adanya ion logam Ni(II) berpengaruh dalam proses adsorpsi ion logam 

Cr(VI) oleh ampas daun teh karena mengurangi konsentrasi ion logam Cr(VI) 

yang terserap. 
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5.2. Saran  

1. Perlu dilakukan aktivasi ampas daun teh secara kimia agar dapat meningkatkan 

kemampuan adsorpsi ampas daun teh. 

2. Perlu penelitian lebih lanjut untuk mengetahui kemampuan adsorpsi ampas daun 

teh dengan menggunakan ion logam lain. 
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Lampiran 1 

Skema Kerja 
 

Pembuatan larutan standar kromium 1000 ppm dan kurva kalibrasinya. 

 

 

 

 

  

 

Penentuan Panjang Gelombang Maksimum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,827 gram K2Cr2O7  

Dilarutkan ke dalam labu takar 1000 ml dan 
menambahkan aquademin  

Larutan kromium dengan 
konsentrasi 10 ppm 

dikomplekkan dengan 1,5 
difenilkarbazid 

diukur absorbansinya pada panjang gelombang 400-
700 nm menggunakan spektrofotometer UV-Vis 

hasil pengukurannya dibuat kurva absorbansi 
antara panjang gelombang terhadap 

hasil pengukurannya dibuat kurva absorbansi 
antara panjang gelombang terhadap absorbansi 

Panjang gelombang yang memiliki absorbansi 
tertinggi merupakan panjang gelombang maksimum 

Ditambahkan  HNO3 pekat 20 ml 

Ditambahkan  aquademineral hingga batas 
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Penentuan Kurva Kalibrasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembuatan adsorben ampas daun teh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampas daun teh 

Dicuci dengan air panas hingga 
fitratnya tidak berwarna 

ampas tersebut dioven pada 60oC 
selama 1 jam 

Setelah kering, ampas tersebut digiling sampai 
halus dan diayak dengan ukuran 50  mesh dan 

100 mesh 

Ampas yang digunakan adalah ampas yang lolos 
dari ukuran 50 mesh dan tertahan 100 mesh 

Larutan kromium dengan konsentrasi 0, 5, 10, 15, 
20, 25 ppm 

dikomplekkan dengan 1,5 difenilkarbazid 

diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer 
UV-Vis pada panjang gelombang maksimum 

dibuat kurva antara konsentrasi terhadap absorbansi 
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Optimasi pH adsorpsi ampas daun teh terhadap ion Cr(VI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimasi massa ampas daun teh yang dapat mengadsorpsi ion Cr(VI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ditambah 3 tetes H2SO4 dan 1 ml 1,5 difenilkarbazid 

50 ml larutan krom 50 ppm diatur keasamannya pada pH 3, 
4,5,6,7,8 dengan menambahkan larutan HCl atau NaOH 

masukkan 0,4 gram ampas daun teh dan diaduk dengan 
pengaduk magnet selama 45 menit 

Larutan disaring dan tepatkan dalam labu ukur 50 ml 

Dianalisis dengan 
spektrometer UV- Vis 

Ampas daun teh ditimbang 0,2 ; 0,4 ; 0,6 ; 0,8 ; dan 1 gram 

dimasukkan dalam 50 ml larutan krom 50 ppm pada pH optimum 
dan diaduk dengan pengaduk magnet selama 45 menit 

Larutan disaring dan tepatkan dalam labu ukur 50 ml 

Dianalisis dengan spektrometer UV- 
Vis 

ditambah 3 tetes H2SO4 dan 1 ml 1,5 difenilkarbazid 
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Optimasi waktu kontak adsorpsi ampas daun teh terhadap ion Cr(VI) 

 

 

 

 
 

Diaduk dengan pengaduk magnet dengan 
variasi waktu 15, 30, 45, 60, 75 dan 90 menit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Optimasi konsentrasi larutan Cr(VI) yang dapat diadsorpsi ampas daun teh 

 

 

pH diatur pada pH yang optimum 
 

 
. 
 

 
 

disaring 

 

 

Massa ampas daun teh yang optimum  

Campuran 

Adsorpsi ion krom oleh 
ampas daun teh 

filtrat 

Dianalisis dengan spektrometer UV- Vis 

Menyiapkan 50 ml larutan krom dengan variasi 
konsentrasi 10,20,40,60,80,100ppm 

Memasukkan massa ampas daun teh yang 
optimum ke dalam masing-masing larutan   

Adsorpsi ion krom oleh ampas daun teh 

filtrat 

Dianalisis dengan spektrometer UV- Vis 

ditambah 3 tetes H2SO4 dan 1 ml 1,5 difenilkarbazid 

ditambah 3 tetes H2SO4 dan 1 ml 1,5 
difenilkarbazid

Dicampur 50 ml larutan krom dengan 
konsentrasi 50 ppm  

disaring 

Diaduk dengan pengaduk magnet selama 
waktu optimum yang diperoleh 
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Adsorpsi Cr (VI) Dalam Sampel Air Limbah Oleh Ampas Daun Teeh 

a. penentuan konsentrasi awal sampel air limbah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Penentuan konsentrasi  akhir  Cr dalam sampel air limbah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sampel air limbah disaring kemudian diambil 20 ml 

50 ml sampel air limbah diatur pada pH 
yang optimum, kemudian masukkan ampas 

daun teh 

diaduk sampai batas 
waktu optimum. 

Larutan disaring dan tepatkan 
dalam labu ukur 50 ml 

dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml lalu 
ditambahkan 15 ml aquademin, 3 tetes H2SO4 dan 1 

ml diphenil karbazid 

ditambahkan aquademin hingga tanda batas 

Kemudian dianalisis spektrometerUV- Vis. 
 

dianalisis spektrometer UV- Vis 
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Lampiran 2 

Data Penentuan λ Maksimum Pada Larutan Kromium  

No λ(nm) absorbansi 
1 490 0,089 
2 500 0,098 
3 510 0,120 
4 520 0,140 
5 530 0,154 
6 540 0,160 
7 550 0,150 
8 560 0,133 
9 570 0,111 

10 580 0,091 
11 590 0,076 
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Lampiran  3 

a. Data absorbansi larutan standar Cr (VI) untuk penentuan pH optimum 
 

Konsentrasi 
(ppm) 

Absorbansi 

0 0 
5 0,067 

10 0,141 
15 0,223 
20 0,283 
25 0,388 

 
Kurva kalibrasi untuk variasi pH larutan Cr(VI) 
 

 
 
Dari kurva kalibrasi untuk variasi pH larutan Cr(VI)diperoleh persamaan y = 
0,0153x - 0,007. 
 
Konsentrasi awal pada pH 2 memiliki absorbansi sebesar 0,166  
y  = 0,0153x - 0,007 
0,166 = 0,0153x – 0,007 
x = 11,30719 ppm 
pengenceran sebanyak 5x jadi konsentrasinya sebesar  
konsentrasi awal  = 11,30719 x 5 
  = 56,53595 ppm 
 
Konsentrasi akhir pada pH 2 memiliki absorbansi sebesar 0,097 
y  = 0,0153x - 0,007 
0,097= 0,0153x – 0,007 

y = 0,0153x - 0,007
R² = 0,9952
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x = 6,7973 ppm 
pengenceran sebanyak 5x jadi konsentrasinya sebesar  
konsentrasi sisa  = 6,7973 x 5 
  = 33,98693 ppm 
 
konsentrasi terserap = 56,53595 ppm - 33,98693 ppm 
    = 22,54897 ppm 
 

Kapasitas adsorpsi = 
୩୭୬ୱ ୲ୣ୰ୱୣ୰ୟ୮ ୫/ ୶ ୭୪୳୫ୣ  ()

୫ୟୱୱୟ ୟୢୱ୭୰ୠୣ୬ (୰ୟ୫)
 

 = 
ଶଶ,ହସ଼ଽ ୫/ ୶ ,ହ  ()

,ସ (୰ୟ୫)
 

  = 2,818621 mg/g 
 

b. Data perhitungan penentuan pH optimum adsorpsi Cr (VI) oleh ampas daun 
teh ( 50 ppm; 50 ml; 0,4 g adsorben ; waktu= 45 menit) 

pH absorbansi pengenceran konsentrasi 
sisa 

(ppm) 

konsentrasi 
awal 

(ppm) 

konsentrasi 
terserap 
(ppm) 

Kapasitas 
adsorpsi 
 (mg/g) 

2 0,097 5 33,98693 56,5359 22,54897 2,818621 
3 0,096 5 33,66013 56,5359 22,87577 2,859471 
4 0,095 5 33,33333 56,5359 23,20257 2,900321 
5 0,1 5 34,96732 56,5359 21,56858 2,696072 
6 0,107 5 37,2549 57,1895 19,9346 2,491825 
7 0,115 5 39,86928 57,1895 17,32022 2,165027 
8 0,12 5 41,50327 57,1895 15,68623 1,960779 
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Lampiran 4 

a. Data absorbansi larutan standar Cr (VI) untuk penentuan massa ampas teh 
optimum 

Konsentrasi (ppm) Absorbansi 

0 0 
5 0,071 

10 0,167 
15 0,227 
20 0,295 
25 0,392 

 

 Kurva kalibrasi untuk variasi massa ampas daun teh 

 

Dari kurva kalibrasi untuk variasi amps daun teh diperoleh persamaan y = 
0,0154x - 0,0003. 
 
Konsentrasi awal pada massa 0,2 g memiliki absorbansi sebesar 0,167 
y  = 0,0154x - 0,0003 
0,167 = 0,0154x – 0,0003 
x = 10,8636 ppm 
pengenceran sebanyak 5x jadi konsentrasinya sebesar  
konsentrasi awal  = 10,8636 x 5 
  = 54,3181 ppm 
 
Konsentrasi akhir pada massa 0,2 memiliki absorbansi sebesar 0,111 
y  = 0,0154x - 0,0003 
0,111= 0,0154x – 0,0003 
x = 7,2272 ppm 

y = 0,0154x - 0,0003
R² = 0,9958

-0,1

0
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pengenceran sebanyak 5x jadi konsentrasinya sebesar  
konsentrasi sisa  = 7,2272 x 5 
  = 36,13636 ppm 
 
konsentrasi terserap = 54,3181 ppm - 36,13636 ppm 
    = 18,18174 ppm 

Kapasitas adsorpsi = 
୩୭୬ୱ ୲ୣ୰ୱୣ୰ୟ୮ ୫/ ୶ ୭୪୳୫ୣ  ()

୫ୟୱୱୟ ୟୢୱ୭୰ୠୣ୬ (୰ୟ୫)
 

 = 
ଵ଼,ଵ଼ଵସ  ୫/ ୶ ,ହ  ()

,ଶ (୰ୟ୫)
 

 = 2,2727 mg/g 

 

b. Data perhitungan penentuan massa ampas teh optimum untuk 
mengadsorpsi Cr(VI) ( 50 ppm; 50 ml; t: 45 menit ; pH : 4) 

Massa 
(gram) 

absorbansi pengenceran konsentrasi 
sisa 

(ppm) 

konsentrasi 
awal 

(ppm) 

konsentrasi 
terserap 
(ppm) 

Kapasitas 
adsorpsi 
(mg/g) 

0,2 0,111 5 36,13636 54,3181 18,18174 2,272717 
0,4 0,102 5 33,21429 54,3181 21,10381 2,637977 
0,6 0,054 5 17,62987 54,3181 36,68823 4,586029 
0,8 0,055 5 17,95455 54,3181 36,36355 4,545444 
1 0,058 5 18,92857 54,3181 35,38953 4,423691 
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Lampiran 5 

a. Data absorbansi larutan standar Cr (VI) untuk penentuan waktu kontak 
optimum 

Konsentrasi 
(ppm) 

Absorbansi 

0 0 
5 0,067 

10 0,103 
15 0,163 
20 0,216 
25 0,275 

   

Kurva kalibrasi untuk variasi waktu kontak 

 

Dari kurva kalibrasi untuk variasi amps daun teh diperoleh persamaan y = 
0,0108x + 0,0029 
 
Konsentrasi awal pada waktu kontak memiliki absorbansi sebesar 0,120 
y  = 0,0108x - 0,0029 
0,120 = 0,0108x – 0,0029 
x = 10,84259 ppm 
pengenceran sebanyak 5x jadi konsentrasinya sebesar  
konsentrasi awal  = 10,84259 x 5 
  = 54,21296 ppm 
 
Konsentrasi akhir pada waktu kontak 15 menit memiliki absorbansi sebesar 
0,081 

y = 0,0108x + 0,0029
R² = 0,9963

0
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y  = 0,0108x - 0,0029 
0,081 = 0,0108x - 0,0029 
x = 7,72314 ppm 
pengenceran sebanyak 5x jadi konsentrasinya sebesar  
konsentrasi sisa  = 7,2314 x 5 
  = 36,1574 ppm 
 
konsentrasi terserap = 54,21296 ppm - 36,1574 ppm 
  = 18,16069 ppm 
 

Kapasitas adsorpsi = 
୩୭୬ୱ ୲ୣ୰ୱୣ୰ୟ୮ ୫/ ୶ ୭୪୳୫ୣ  ()

୫ୟୱୱୟ ୟୢୱ୭୰ୠୣ୬ (୰ୟ୫)
 

   = 
ଵ଼,ହହହ  ୫/ ୶ ,ହ  ()

, (୰ୟ୫)
 

   = 1,50463 mg/g 

 

b. Data perhitungan penentuan waktu kontak optimum adsorpsi Cr (VI) oleh 
ampas daun teh ( 50 ml; 0,6 g adsorben ; pH : 4) 

waktu absorbansi pengenceran konsentrasi 
sisa  

(ppm) 

konsentrasi 
awal 

(ppm) 

konsentrasi 
terserap 
(ppm) 

Kapasitas 
adsorpsi 
 (mg/g) 

15 0,081 5 36,15741 54,21296 18,05556 1,50463 
30 0,062 5 27,36111 54,21296 26,85185 2,237654 
45 0,039 5 16,71296 54,21296 37,5 3,125 
60 0,047 5 20,41667 54,21296 33,7963 2,816358 
75 0,058 5 25,50926 54,21296 28,7037 2,391975 
90 0,065 5 28,75 54,21296 25,46296 2,121914 
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Lampiran 6  

a. Data absorbansi larutan standar Cr (VI) untuk penentuan konsentrasi awal 
Cr(VI) 

Konsentrasi 
(ppm) 

Absorbansi 

0 0 
5 0,07 

10 0,166 
15 0,226 
20 0,294 
25 0,391 

 

Kurva kalibrasi untuk variasi konsentrasi awal Cr(VI) 

 

Dari kurva kalibrasi untuk variasi amps daun teh diperoleh persamaan y = 
0,0153x - 0,0022 
 
Konsentrasi awal 10 ppm memiliki absorbansi sebesar 0,034 
y  = 0,0153x - 0,0022 
0,034 = 0,0153x - 0,0022 
x = 2,36601 ppm 
pengenceran sebanyak 5x jadi konsentrasinya sebesar  
konsentrasi awal  = 2,36601 x 5 
  = 11,8300ppm 
 
Konsentrasi awal 20 ppm memiliki absorbansi sebesar 0,064 
y  = 0,0153x - 0,0022 

y = 0,0153x - 0,0022
R² = 0,9956
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0,064 = 0,0153x - 0,0022 
x = 4,32679 ppm 
pengenceran sebanyak 5x jadi konsentrasinya sebesar  
konsentrasi awal  = 4,32679 x 5 
  = 21,63398 ppm 
 
Konsentrasi awal 40 ppm memiliki absorbansi sebesar 0,127 
y  = 0,0153x - 0,0022 
0,127 = 0,0153x - 0,0022 
x = 8,3137 ppm 
pengenceran sebanyak 5x jadi konsentrasinya sebesar  
konsentrasi awal  = 8,3137 x 5 
  = 42,1568 ppm 
 
Konsentrasi awal 60 ppm memiliki absorbansi sebesar 0,192 
y  = 0,0153x - 0,0022 
0,192 = 0,0153x - 0,0022 
x = 12,6928 ppm 
pengenceran sebanyak 5x jadi konsentrasinya sebesar  
konsentrasi awal  = 12,6928 x 5 
  = 63,4640 ppm 
 
Konsentrasi awal 80 ppm memiliki absorbansi sebesar 0,246 
y  = 0,0153x - 0,0022 
0,246 = 0,0153x - 0,0022 
x = 16,2222 ppm 
pengenceran sebanyak 5x jadi konsentrasinya sebesar  
konsentrasi awal  = 16,2222 x 5 
  = 81,1111 ppm 
 
Konsentrasi awal 100 ppm memiliki absorbansi sebesar 0,311 
y  = 0,0153x - 0,0022 
0,311 = 0,0153x - 0,0022 
x = 20,47058 ppm 
pengenceran sebanyak 5x jadi konsentrasinya sebesar  
konsentrasi awal  = 20,47058 x 5 
  = 102,3529 ppm 
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Konsentrasi akhir pada konsentrasi 11,83 ppm memiliki absorbansi sebesar 
0,006 
y  = 0,0153x - 0,0022 
0,006 = 0,0153x - 0,0022 
x = 0,5359 ppm 
pengenceran sebanyak 5x jadi konsentrasinya sebesar  
konsentrasi sisa  = 0,5359 x 5 
  = 2,6797 ppm 
 
konsentrasi terserap = 11,83 ppm - 2,679739ppm 
   = 9,150261 ppm 

Kapasitas adsorpsi = 
୩୭୬ୱ ୲ୣ୰ୱୣ୰ୟ୮ ୫/ ୶ ୭୪୳୫ୣ  ()

୫ୟୱୱୟ ୟୢୱ୭୰ୠୣ୬ (୰ୟ୫)
 

   = 
ଽ,ଵହଶ  ୫/ ୶ ,ହ  ()

, (୰ୟ୫)
 

   = 0,7625 mg/g 

 

b. Data perhitungan penentuan konsentrasi awal Cr(VI) optimasi adsorpsi Cr 
(VI) ( 0,6 gr adsorben ; t: 45 menit ; pH : 4) 

konsentrasi 
awal 

(ppm) 

absorbansi Pengenceran konsentrasi 
sisa 

 (ppm) 

konsentrasi terserap 
(ppm) 

Kapasitas 
adsorpsi 
 (mg/g) 

11,83 0,006 5 2,679739 9,150261 0,762522 
21,6339 0,007 5 3,006536 18,62736 1,55228 
42,2222 0,01 5 3,986928 38,23527 3,186273 
63,464 0,076 5 25,55556 37,90844 3,159037 

81,1111 0,13 5 43,20261 37,90849 3,15904 
102,3529 0,2 5 66,07843 36,27447 3,022872 
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Lampiran 7 

Contoh perhitungan konversi satuan 

Contoh : lampiran 6.b 

Volume = 50 ml = 0,05 L 

Massa adsorben = 0,6 gram 

Mr Cr = 294,19 

Cr(VI) awal = 11,83 ppm = 11,83 mg/L 

Cr(VI) akhir = 2,679739 ppm =  2,679739 mg/L = 2,679739. 10-3 g/L 

Cr(VI) terserap = Cr(VI) awal - Cr(VI) akhir 

    = 11,83 ppm - 2,679739 ppm 

    = 9,150261 ppm = 9,150261 mg/L 

a. Konversi mg/L menjadi mol 

 Cr(VI) akhir = 2,679739 mg/L = 2,679739. 10-3 g/L 

 Mol  =  
େ୰(୍)ୟ୩୦୧୰ ୶ ୴୭୪୳୫ୣ

ெ  
 

    = 
ଶ,ଽଷଽ.ଵషయ୶ ,ହ 

ଶଽସ,ଵଽ
 

    = 4,55437 10-7 mol 

b. Konversi mg/L menjadi mg/g 

Cr(VI) terserap mg/g  =  
େ୰(୍)୲ୣ୰ୱୣ୰ୟ୮ ୶ ୴୭୪୳୫ୣ

௦௦ ௗ௦
 

     = 
ଽ,ଵହଶଵ ୫/ ୶ ,ହ 

, 
    

     = 0,762522 mg/g 

c. Konversi mg/L menjadi mol/g 

 Cr(VI) terserap = 9,150261 mg/L = 9,150261. 10-3 g/L 

    =  
େ୰(୍)୲ୣ୰ୱୣ୰ୟ୮ ୶ ୴୭୪୳୫ୣ
ெ  ௫ ௦௦ ௗ௦
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  = 
ଽ,ଵହଶଵ ୫/ ୶ ,ହ 

ଶଽସ,ଵଽ௫, 
 

  = 2,59192. 10-6 mol/g 
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Lampiran 8 

Data perhitungan penentuan energi adsorpsi ion logam Cr(VI) oleh ampas daun 
teh . 

Data diambil dari hasil penentuan konsentrasi optimum. 

konsentrasi 
awal 

(ppm) 

absorbansi konsentrasi 
sisa 

(ppm) 

konsentrasi 
terserap 

(ppm) 

mol 
(C) 

mol/g 
(m) 

C/m 

11,83 0,006 2,679739 9,150261 4,55437. 10-7 2,59192. 10-6 0,175714192 
21,6339 0,007 3,006536 18,62736 5,10979. 10-7 5,2764410-6 0,096841732 
42,2222 0,01 3,986928 38,23527 6,77606. 10-7 1,0830610-5 0,062563816 
63,464 0,076 25,55556 37,90844 4,34338. 10-6 1,0738110-5 0,404484494 

81,1111 0,13 43,20261 37,90849 7,34264. 10-6 1,0738110-5 0,683792817 
102,3529 0,2 66,07843 36,27447 1,12306. 10-5 1,0275210-5 1,092975763 

 

Persamaan isoterm adsorpsi Langmuir 

b
C

Kbmx
C


.
1

/
 

Dari kurva hubungan antara C terhadap 
m/x

C  maka akan didapatkan persamaan 

garis lurus :  y = 89870x + 0,0515 

b
1 = 89870 

b = 
89870

1 = 3,2735 mg/g 

 = 0,003 g/g 

Intersep = 
bK
1 = 0,0515 

                   
bK
1  = 

b
1 x 

K
1 = 0,0515 

89870 x
K
1 = 0,0515 
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                     K = 1745049 

                    In K = 14,3724 

Perhitungan energi adsorpsi  

E = RT In K 

    = 8,314 JK-1 x 3000K x 14,3724 

    = 35847,64 Jmol-1 

    = 35,8476 Kjmol-1 
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Lampiran 9 

a. Data absorbansi larutan standar Cr (VI) untuk penentuan interferensi Ni 

Konsentrasi 
(ppm) 

Absorbansi 

0 0 
5 0,063 

10 0,106 
15 0,166 
20 0,235 
25 0,278 

 

Kurva kalibrasi untuk variasi konsentrasi Ni 

 
 
Dari kurva kalibrasi untuk variasi amps daun teh diperoleh persamaan y = 
0,0112x + 0,0009 
 
Konsentrasi awal Cr(VI)  memiliki absorbansi sebesar 0,098 
y  = 0,0112x + 0,0009 
0,098 = 0,0112x + 0,0009 
x = 8,6696 ppm 
pengenceran sebanyak 5x jadi konsentrasinya sebesar  
konsentrasi awal  = 8,66964 x 5 
  = 43,3482 ppm 
 
Konsentrasi akhir pada penambahan Ni(II) 0 ppm memiliki absorbansi 
sebesar 0,009 
y  = 0,0112x + 0,0009 

y = 0,0112x + 0,0009
R² = 0,9963

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0 5 10 15 20 25 30

ab
so
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an

si

konsentrasi Cr(VI)(ppm)
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0,009 = 0,0112x + 0,0009 
x = 0,7232 ppm 
pengenceran sebanyak 5x jadi konsentrasinya sebesar  
konsentrasi sisa  = 0,7232 x 5 
  = 3,6161 ppm 
 
konsentrasi terserap = 43,3482 ppm - 3,6161 ppm 
  = 39,73214 ppm 

Jumlah konsentrasi yang terserap = 
୩୭୬ୱ ୲ୣ୰ୱୣ୰ୟ୮ ୫/ ୶ ୭୪୳୫ୣ  ()

୫ୟୱୱୟ ୟୢୱ୭୰ୠୣ୬ (୰ୟ୫)
 

      = 
ଷଽ,ଷଶଵସ  ୫/ ୶ ,ହ  ()

, (୰ୟ୫)
 

      = 3,311012 mg/g 
 
 

b. Data perhitungan penentuan interferensi Ni(II) terhadap adsorpsi Cr (VI) 
oleh ampas daun teh ( 50 ml; 0,6 g adsorben ; pH : 4; konsentrasi: 40 ppm) 

Konsentrasi 
Ni(II) ppm 

absorbansi Konsentrasi 
sisa(ppm) 

Konsentrasi 
awal(ppm) 

Konsentrasi 
terserap(ppm)

Kapasitas 
adsorpsi(mg/g) 

0 0,009 3,616071 43,34821 39,73214 3,311012 
2 0,017 7,1875 43,34821 36,16071 3,013393 
4 0,027 11,65179 43,34821 31,69643 2,641369 
6 0,032 13,88393 43,34821 29,46429 2,455357 
8 0,038 16,5625 43,34821 26,78571 2,232143 

10 0,043 18,79464 43,34821 24,55357 2,046131 
12 0,054 23,70536 43,34821 19,64286 1,636905 
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Lampiran 10 

a. Data absorbansi larutan standar Cr (VI) untuk penentuan konsentrasi awal 
Cr(VI) 

Konsentrasi 
(ppm) 

absorbansi 

0 0 
5 0,063 

10 0,106 
15 0,166 
20 0,235 
25 0,278 

 

Kurva kalibrasi untuk adsorpsi limbah krom 

 

Dari kurva kalibrasi untuk variasi amps daun teh diperoleh persamaan y = 
0,0112x + 0,0009 
 
Konsentrasi awal limbah yang mengandung Cr(VI)  memiliki absorbansi 
sebesar 0,127 
y  = 0,0112x + 0,0009 
0,127 = 0,0112x + 0,0009 
x = 11,25893 ppm 
 
 
Konsentrasi akhir limbah yang mengandung Cr(VI)  memiliki absorbansi 
sebesar 0,054 
y  = 0,0112x + 0,0009 

y = 0,0112x + 0,0009
R² = 0,9963

0

0,05

0,1

0,15

0,2
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0,054 = 0,0112x + 0,0009 
x = 4,741071 ppm 
 
konsentrasi terserap = 11,25893 ppm - 4,741071 ppm 

 = 6,517857 ppm 

Konsentrasi akhir limbah yang mengandung Cr(VI)  memiliki absorbansi 
sebesar 0,054 
y  = 0,0112x + 0,0009 
0,054 = 0,0112x + 0,0009 
x = 4,741071 ppm 
 
konsentrasi terserap = 11,25893 ppm - 4,741071 ppm 

 = 6,517857 ppm 

Jumlah konsentrasi yang terserap = 
୩୭୬ୱ ୲ୣ୰ୱୣ୰ୟ୮ ୫/ ୶ ୭୪୳୫ୣ  ()

୫ୟୱୱୟ ୟୢୱ୭୰ୠୣ୬ (୰ୟ୫)
 

      = 
,ହଵ଼ହ  ୫/ ୶ ,ହ  ()

, (୰ୟ୫)
 

      = 0,543155 mg/g 
 
Konsentrasi akhir limbah yang mengandung Cr(VI)  memiliki absorbansi 
sebesar 0,05 
y  = 0,0112x + 0,0009 
0,05 = 0,0112x + 0,0009 
x = 4,383929  ppm 
 

b. Data perhitungan adsorpsi limbah Cr oleh ampas daun teh  ( 50 ml; 0,6 gr 
adsorben ; t: 45 menit ; pH 4)  

limbah sebelum 
teradsorpsi 

limbah setelah 
teradsorpsi 

Konsentrasi 
Cr (VI) 

terserap(ppm) absorbansi Konsentrasi 
Cr(VI) 

absorbansi Konsentrasi 
Cr(VI) 

0,127 11,25893 0,054 4,741071 6,517857 
0,127 11,25893 0,05 4,383929 6,875 

Rata-rata 4,5625 
 

6,6964 
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 Menentukan Massa Ampas Daun Teh Yang Diperlukan Untuk 
Mengadsopsi  Limbah 

 Massa Cr(VI) dari optimasi konsentrasi Cr(VI) 

 Massa Cr(VI) awal = 42,222 mg/L x 0,05 L 

     = 2,1111 mg 

 Massa Cr(VI) akhir = 3,98 mg/L x 0,05L 

      = 0,1999 mg 

 Massa Cr(VI) terserap = 2,1111mg - 0,1999 mg  

   = 1,9121 mg 

Maka 0,6 gram ampas daun teh dapat menggadsorpsi 1,9121 mg Cr(VI) 

 Untuk 11,2589 mg/L limbah, massa ampas teh yang diperlukan adalah 

 Massa awal limbah = 11,2589 mg/L x 0,05 L 

       =  0,562945 mg 

 Massa sisa limbah = 4,5625 mg/L x 0,05 L 

   =  0,228125 mg 

 Massa terserap limbah = 0,562945 mg - 0,228125 mg 

   = 0,334775 mg 

 Massa ampas daun teh yang diperlukan =
,  ௫ ,ହଶଽ 

ଵ,ଽଵଶଵ 
 

   =  0,1757 gr 

 Persen yang teradsorpsi 

Persen yang teradsorpsi = 
(௦௦ ௪ – ௦௦ )

௦௦ ௪
 x 100%  

   = 
,ହଶଽସହି,ଶଶ଼ଵଶହ

,ହଶଽସହ
 x 100% 

   = 59,46%  
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Lampiran 11 

Pembuatan larutan-larutan yang diperlukan: 

1. Larutan induk Cr(VI) 1000 mg/L 

Massa = ெ ଶ మைళ
   (ூ)

  (ܫܸ)ݎܥ݉ ݔ

   = ଶଽସ,ଵଽ
ହଶ ௫ ଶ

 1000݉݃ ݔ

   = 2,827 g 

Melarutkan 2,827 gram K2Cr2O7 ke dalam labu takar 1000 ml dan 

menambah aquademin hingga tanda batas. 

 

2. Larutan NaOH 0,1 M 

M  =  ௫ ଵ
ெ ௫  ௨௧

 

0,1=  ௫ ଵ
ସ௫ ଵ 

 

m  = 40 x 0,1 g 

  = 4 g 

Melarutkan 4 gram NaOH ke dalam labu takar 1000 ml dan menambah 

aquademin hingga tanda batas. 

 

3. Larutan HCl 0,1 M 

M = ଷ ௫ ଵ,ଵଽ ௫ ଵ
ଷ,ହ

 

 = 12,063mmol/mL 

V1.M1=V2.M2 

V1= ଶହ .,ଵ
ଵଶ,ଷெ

 

 = 2,1ml 

Mengambil 2,1 ml HCl kemudian ditambah dengan aquademin hingga 

menjadi 250ml 
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4. Larutan Ni(II) 1000 ppm 
Mr Ni(NO3)2.6H2O = 290.81 

 x mg = 1000 mg x Mr Cr(NO3)2.6H2O 
    Ar Ni 
 x = 0,4955 g dalam 1000 mL 

Mengambil 0,4955 g Ni(NO3)2.6H2O  kemudian ditambah dengan 

aquademin hingga menjadi 1000 ml 

5. Larutan Asam Sulfat (H2SO4) 0,1 M 

M = 
ଵ,ଽ଼ 

 ௫ ଽ% ௫ ଵ

ଽ଼
 

 = 19,3959 m mol/ml 
 
 M1.V1 = M2.V2 

 V1  = 
మ. మ

భ
 

    = 
ଶହ ୫୪.,ଵ 
ଵଽ,ଷଽହଽ 

 

    = 1,3 ml 

Mengambil 1,3 ml H2SO4  kemudian ditambah dengan aquademin hingga 

menjadi 250 ml 
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Lampiran  12 

Foto Penelitian 

  

Larutan K2Cr2O7    Ampas Daun Teh 

  

Larutan difenilkarbazid   Proses Adsorpsi 
Menggunakan Shaker 

  

 Hasil Dari Proses Adsorpsi   Sampel Yang Siap Dianalisis 
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Sampel setelah penambahan difenilkarbazid 
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