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ABSTRAK 

 

Ai Nailil Muna, 2011. “Kinetika Adsorpsi Karbon Aktif Dari Batang Pisang 
Sebagai Adsorben Untuk Penyerapan Ion Logam Cr(VI) Pada Air Limbah 
Industri”. Tugas Akhir II. Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing I: 
Drs. Soeprodjo, Ms. Dosen Pembimbing II:  Drs. Subiyanto Hs, M. Si. 

 
Kata kunci: Kinetika, adsorpsi, karbon aktif, batang pisang, logam krom(VI) dan  

limbah industri pelapisan logam. 
 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kemampuan adsorpsi karbon aktif 
batang pisang terhadap ion logam Cr(VI) dengan melihat konsentrasi awal dan 
waktu kontak pada adsorpsi ion logam Cr(VI) dan mengetahui kapasitas adsorpsi 
maksimum karbon aktif serta mengukur parameter yang mengontrol kinetika 
adsorpsi untuk mengetahui orde reaksi, kemudian diaplikasikan kedalam limbah 
industri pelapisan logam. Karakterisasi karbon aktif batang pisang dilakukan 
dengan menggunakan metode XRD, dan hasilnya menunjukkan bahwa karbon 
aktif yang disintesis adalah karbon amorf. Penentuan luas permukaan karbon 
aktif, dengan menggunakan larutan metilen biru diperoleh luas permukaan 
spesifik karbon aktif sebesar 341,981 m2/g. % kadar air dan kadar abu diperoleh 
masing-masing sebesar 7,8% dan 6,75%. Optimasi konsentrasi awal untuk 
penyerapan ion logam Cr(VI) dalam larutan oleh karbon aktif adalah 70 ppm 
dengan daya serap sebesar 12,5 mg/g. Waktu kontak optimum untuk penyerapan 
ion logam Cr(VI) dalam larutan oleh karbon aktif adalah 100 menit. Parameter 
untuk mengetahui kapasitas adsorpsi maksimum diperoleh dengan menggunakan 
isoterm langmuir, dari grafik diperoleh kapasitas adsorpsi maksimum pada 
adsorpsi ion logam Cr(VI) oleh karbon aktif batang pisang yaitu sebesar 33,333 
mg/g dengan konstanta kesetimbangan 0,005. Kinetika adsorpsi karbon aktif 
mengikuti orde 1 dengan R2= 0,993. Besarnya limbah industri logam Cr(VI) yang 
teradsorpsi oleh karbon aktif adalah 34,905%.  

 


