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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan menguji aplikasi kolom adsorpsi memanfaatkan batu 

apung Sungai Pasak Pariaman sebagai adsorben untuk menyisihkan nitrit dari 

larutan artifisial. Percobaan dilakukan secara triplo pada kolom kaca dengan 

diameter 2,6 cm, ketebalan 0,6 mm, tinggi 130 cm dan ketinggian bed adsorben 

85 cm. Diameter adsorben yang digunakan yaitu 0,75-1 mm. Pengaruh 

konsentrasi dan kecepatan alir influen diuji pada variasi 6 mg/L dan 8 mg/L serta 

2 gpm/ft
2
 dan 3 gpm/ft

2
 dengan waktu pengaliran sampai 9 jam. Konsentrasi nitrit 

dalam sampel dianalisis menggunakan Spektrofotometer UV-VIS (Shimadzu UV-

2600). Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi penyisihan tertinggi yaitu 

27,10% diperoleh pada konsentrasi nitrit 8 mg/L dan kecepatan alir 2 gpm/ft
2
, 

sedangkan untuk kapasitas adsorpsi terbesar yaitu 0,145 mg/g diperoleh pada 

konsentrasi dan kecepatan alir yang lebih besar yaitu 8 mg/L dan 3 gpm/ft
2
. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi dan semakin rendah 

kecepatan alir influen, mengakibatkan semakin tinggi efisiensi penyisihan, dan 

semakin tinggi konsentrasi dan kecepatan alir influen menyebabkan semakin 

besar kapasitas adsorpsi yang diperoleh. Selain itu peningkatan konsentrasi dan 

kecepatan alir influen mengakibatkan kondisi jenuh dari adsorben batu apung 

dalam kolom lebih cepat tercapai. Hasil analisis statistik menggunakan uji Anova 

dan uji t menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan (p>0,05) 

terhadap efisiensi dan kapasitas adsorpsi pada konsentrasi dan kecepatan alir 

influen yang divariasikan. Hasil penelitian secara keseluruhan membuktikan 

bahwa kolom adsorpsi dengan batu apung Sungai Pasak Pariaman sebagai 

adsorben berpotensi diaplikasikan dalam penyisihan nitrit dari larutan artifisial. 

Kata Kunci: batu apung, kecepatan alir, kolom adsorpsi, konsentrasi influen, 

nitrit 

 


