
ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI DEGRADASI DIKLOROMETANA DALAM …  MOHAMAD H.N. 

DEGRADASI DIKLOROMETANA DALAM AIR DENGAN METODE 

ADVANCE OXIDATION TREATMENT (AOT) 

 

 

SKRIPSI 

 

 

 
 

 

MOHAMAD HUSEN NAFIS 

 

 

 

DEPARTEMEN KIMIA 

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI 

UNIVERSITAS AIRLANGGA 

2016 



 



 



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

SKRIPSI DEGRADASI DIKLOROMETANA DALAM …  MOHAMAD H.N. 

PEDOMAN PENGGUNAAN SKRIPSI 

Skripsi ini tidak dipublikasikan, namun tersedia di perpustakaan dalam 

lingkungan Universitas Airlangga, diperkenankan untuk dipakai sebagai 

referensi kepustakaan, tetapi pengutipan harus seizin penyusun dan harus 

menyebutkan sumbernya sesuai kebiasaan ilmiah. Dokumen skripsi ini 

merupakan hak milik Universitas Airlangga. 

iv 



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

v 
SKRIPSI             DEGRADASI DIKLOROMETANA DALAM …       MOHAMAD H.N. 
 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia serta 

hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 

“Degradasi Diklorometana dalam Air dengan Metode Advance Oxidation 

Treatment (AOT)”. Naskah skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat kelulusan 

dalam menempuh pendidikan S1-Kimia di Fakultas Sains dan Teknologi, 

Universitas Airlangga.  

Penyusunan naskah skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. 

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih 

kepada:  

1. Bapak Dr. rer.nat  Ganden Supriyanto, M.Sc. selaku dosen pembimbing I 

yang senantiasa memberikan bimbingan, nasehat, masukan, serta 

meluangkan waktu bagi penyusun untuk berkonsultasi dalam penyusunan 

naskah skripsi ini.  

2. Bapak Dr.Ir Suyanto M.Si. selaku dosen pembimbing II yang senantiasa 

memberikan bimbingan, nasehat, motivasi, serta meluangkan waktu bagi 

penyusun untuk berkonsultasi dalam penyusunan naskah skripsi ini. 

3. Ibu Dra. Aning Purwaningsih, M.Si dan Bapak Dr.Mulyadi Tanjung M.S. 

selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan masukan dalam 

penyusunan naskah skripsi ini.  

4. Bapak Yusuf syah selaku dosen wali semester 1 hingga semester 3 yang 

senantiasa memberikan saran, nasehat, dan motivasi selama penyusun 

menempuh studi S1-Kimia di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 

Airlangga.  



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

vi 
SKRIPSI             DEGRADASI DIKLOROMETANA DALAM …       MOHAMAD H.N. 
 

5. Ibu Dr. Nanik Siti Amina, M.Si selaku dosen wali semester 3 hingga 

semester 8 yang senantiasa memberikan saran, nasehat, dan motivasi 

selama penyusun menempuh studi S1-Kimia di Fakultas Sains dan 

Teknologi Universitas Airlangga.  

6. Bapak Dr. Purkan, M.Si selaku ketua Departemen Kimia Fakultas Sains 

dan Teknologi Universitas Airlangga atas saran, nasehat, dan motivasi 

yang telah diberikan.  

7. Seluruh staf pengajar Departemen Kimia Fakultas Sains dan Teknologi 

Universitas Airlangga atas ilmu, bimbingan, dan saran yang telah 

diberikan.  

8. Ibu Hj Asifah, Ayah H. Khusnul Khotib, dan adik Ahmad Taufiq atas 

dukungan dan semangat baik moral maupun spiritual demi 

terselesaikannya skripsi ini.  

9. Pak Giman, Mas Rochadi, dan Mbak Iik atas saran dan dukungan selama 

penyusun bekerja di laboratorium.  

10. Seluruh teman-teman dari program Studi Kimia Fakultas Sains dan 

Teknologi Universitas Airlangga yang selalu memberi dukungan serta 

motivasi pada penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.  

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak 

kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan 

demi kesempurnaan naskah skripsi ini  

Surabaya, 4 Agustus 2015 

 

Penyusun,  
Mohamad Husen Nafis 



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

SKRIPSI DEGRADASI DIKLOROMETANA DALAM …  MOHAMAD H.N. 

Nafis, M.H,. 2016, Degradasi Diklorometana dalam Air dengan Metode 

Advance Oxidation Treatment (AOT). Skripsi ini dibawah bimbingan Dr. 

rer.nat  Ganden Supriyanto, M.Sc. dan Dr. Ir. Suyanto, M.Si, Departemen 

Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Airlangga, Surabaya  

 

ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan mengetahui efektifitas metode Advance oxidation 

treatment dalam mendegradasi diklorometana yang terlarut didalam air. Parameter 

waktu, pH, konsentrasi H2O2 dan konsentrasi Fe2+ menjadi parameter utama dalam 

penentuan efektifitas pendegradasian diklorometana dengan metode Advance 

oxidation treatment. Salah satu Advance oxidation treatment adalah oksidasi dan 

reduksi dengan reagen Fenton, dimana penggunaan reagen Fenton (H2O2 dan Fe2+) 

akan menghasilkan radikal hidroksil (OH٠) yang akan mengoksidasi 

diklorometana menjadi senyawa yang aman untuk dibuang ke lingkungan. 

Diklorometana merupakan salah satu komponen limbah yang dihasilkan dalam 

industri farmasi, adanya limbah diklorometana melebihi 17220 ppm akan 

membahayakan bagi lingkungan dan kesehatan (Lee et all,. 2005). Dalam kondisi 

optimum yakni pada waktu 60 menit, pH 3, pada saat Fe2+ dan diklorometana 

memiliki perbandingan mol 1 : 3, dan pada saat H2O2 dan diklorometana memiliki 

perbandingan mol 1 : 5. Advance oxidation treatment dapat mengoksidasi 

diklorometana menjadi HCl, H2O, CO2 dan Fe(OH)3. Senyawa-senyawa tersebut 

relatif aman untuk dibuang ke lingkungan. 

 

 

Kata kunci : Advance Oxidation Treatment, Kondisi Optimum reagen Fenton, 

efektifitas degradasi 
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Nafis, M.H ,. 2016 Degradation of Dichloromethane in Water with Advance 

Oxidation Treatment (AOT) method. This thesis under the guidance of Dr. 

rer.nat Ganden Supriyanto, M.Sc. and Dr. Ir. Suyanto, M.Si, Department of 

Chemistry, Faculty of Science and Technology, Airlangga University, 

Surabaya 

 

ABSTRACT 

 The aims of this research was to determine the effectiveness of the 

Advance oxidation treatment method in degrading dichloromethane in water. 

Parameters of time, pH, concentration of H2O2 and the concentration of Fe2+ were 

the main parameter in determining the effectiveness of the degradation of 

dichloromethane with Advance oxidation treatment method. One of the Advance 

oxidation treatment is the oxidation and reduction treatment with Fenton reagent, 

where the use of t Fenton’s reagen (H2O2 and Fe2+) will produce hydroxyl radicals 

(OH٠) that will oxidize pharmaceutical waste into a secure compound to be 

discharged into the environment. Dichloromethane is one component of the waste 

produced in the dichloromethane, the waste exceeds 17220 ppm of 

dichloromethane would be harmful to the environment and health (Lee et al ,. 

2005). In optimum conditions namely at the time of 60 minutes , pH 3 , when the 

Fe 2+ and dichloromethane has a mole ratio of 1: 3 , and at the time of H2O2 and 

dichloromethane has a mole ratio of 1: 5 Advance oxidation treatment can oxidize 

dichloromethane into HCl, H2O, CO2 and Fe(OH)3. Such compounds are 

relatively safe to be discharged into the environment. 

 

 

Key word : Advance Oxidation Treatment, Optimum conditions of Fenton reagent, 

effectiveness of degradation 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  Permasalahan 

Kemajuan industri farmasi memberikan berbagai dampak bagi Indonesia, 

kemajuan industri yang tidak dibarengi kemampuan dalam mengelola hasil 

buangan suatu industri, akan berakibat fatal, baik bagi lingkungan, kesehatan 

maupun sosial. Salah satu hasil buangan suatu industri farmasi adalah limbah B3 

(Bahan Berbahaya dan Beracun). Limbah B3 merupakan bahan yang memiliki 

sifat, konsentrasi, dan  jumlah, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat 

mencemari, merusak, serta dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, 

kelangsungan hidup manusia serta mahkluk hidup lainnya (PP No. 74 tahun 2001 

tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun).  

Sering kali yang menjadi masalah di Indonesia adalah keberadaan limbah 

(B3) cair yang dihasilkan dalam kegiatan industri farmasi dibuang ke lingkungan 

secara langsung tanpa pengolahan atau dengan pengolahan yang hasilnya belum 

optimal, sehingga dapat menurunkan kualitas lingkungan terutama menurunkan 

kualitas air. Salah satu limbah pada industri farmasi yang berbahaya dan beracun 

bagi perairan adalah limbah diklorometana. adanya limbah diklorometana 

melebihi 17220 ppm akan membahayakan bagi lingkungan dan kesehatan (Lee et 

all,. 2005). 

Diklorometana (DCM) CH2Cl2 merupakan senyawa organik yang tak 

berwarna dan beraroma manis. Dalam industri farmasi diklorometana digunakan 
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sebagai pelarut. Selain itu diklorometana digunakan sebagai bahan dasar pada 

pembuatan obat-obatan farmasi (Shustrov and Bobkov,. 1979). Selain 

diklorometana limbah industri farmasi juga mengandung isopropil alkohol dan 

trietanolamin. 

Adanya limbah diklorometana pada perairan akan menghambat 

pertumbuhan organisme air. Adanya diklorometana pada perairan akan  

menyebabkan kanker dan berpotensi karsinogenik bagi manusia (Shestakova and 

Sillanpää,. 2013). 

Beberapa peneliti telah mengembangkan beberapa metode untuk 

menghilangkan diklorometana. Beberapa metode itu diantaranya adalah 

pengolahan air yang mengandung diklorometana dengan metode biologis, 

radiolisis, prevaporasi, dan Oksidasi reduksi (Shestakova and Sillanpää,. 2013). 

Metode lain yang sering kali digunakan dalam menghilangkan diklorometana 

adalah elektrokatalisis yang menyebabkan dekomposisi diklorometana 

(Shestakova et al,. 2014). 

Beberapa metode dilakukan untuk mengurangi diklorometana dari dalam 

air, namun pengembangan metode harus selalu dilakukan untuk metode yang 

lebih sederhana, akurat, selektif dan mampu digunakan dalam skala industri yang 

besar. 

 Advance Oxidation Treatment (AOT) merupakan salah satu metode 

reduksi dan oksidasi. Metode ini diharapkan dapat diaplikasikan untuk 

mendegradasi kandungan diklorometana dari dalam air yang juga mengandung 

2 
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senyawa lain seperti isopropil alkohol dan trietanolamin. Metode ini dapat 

menanggulagi pencemaran lingkungan, karena Advance Oxidation Treatment 

(AOT) akan mengubah diklorometana menjadi senyawa yang aman, sehingga 

limbah pun aman untuk dibuang ke lingkungan (Glaze et al,. 1987). 

 Advance Oxidation Treatment (AOT) merupakan metode yang efektif 

untuk oksidasi polutan organik. Metode ini telah diteliti pada tahun 1894. 

Efisiensi metode dipengarui  konsentrasi H2O2, Fe2+,pH, waktu reaksi, konsentrasi 

awal polutan dan karakteristik polutan juga memiliki pengaruh besar pada 

keseluruhan efisiensi (Cristovao et al,. 2014). 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Berapakah waktu optimum, pH optimum, konsentrasi Fe2+ optimum 

dan konsentrasi H2O2 optimum pada proses degradasi CH2Cl2 

menggunakan Advance Oxidation Treatment (AOT) ? 

2. Apakah kosentrasi isopropil alkohol dan trietanolamin mempengaruhi 

kapasitas degradasi diklorometana  menggunakan Advance Oxidation 

Treatment (AOT) ? 

3. Apakah metode Advance Oxidation Treatment (AOT) yang 

dikembangkan dapat diaplikasikan untuk mendegradasi diklorometana 

dalam air ? 

 

3 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Menentukan waktu optimum, pH optimum, konsentrasi Fe2+ optimum 

dan konsentrasi H2O2 optimum pada proses degradasi CH2Cl2 

menggunakan Advance Oxidation Treatment (AOT) 

2. Mengetahui pengaruh kosentrasi isopropil alkohol dan trietanolamin 

terhadap kapasitas degradasi diklorometana menggunakan Advance 

Oxidation Treatment (AOT)  

3. Mengembangkan dan mengaplikasikan metode Advance Oxidation 

Treatment (AOT)  untuk mendegradasi diklorometana dalam air 

1.4  Manfaat Penelitian 

 Dari penelitian ini diharapkan Advance Oxidation Treatment menjadi 

teknologi anternatif untuk mendegradasikan diklorometana yang baik, sederhana, 

dan efisien dalam menghilangkan diklorometana dari perairan. 

4 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Diklorometana 

 Diklorometana (DCM) atau metilena klorida adalah senyawa organik 

dengan rumus kimia CH2Cl2. Senyawa ini merupakan senyawa tak berwarna dan 

beraroma manis yang banyak digunakan sebagai pelarut. Diklorometana tidak 

larut sempurna dengan air, tapi dapat larut dengan pelarut organik lainnya. 

Struktur diklorometana ditunjukkan pada Gambar 2.1. 

 

 

Gambar 2.1 Struktur diklorometana  

Diklorometana dapat meningkatkan tingkat keguguran janin pada ibu 

hamil dan beresiko menyebabkan kanker (New Jersey Department Health., 2008). 

Diklorometana dikategorikan dalam kelompok B3. Apabila diklorometana masuk 

ke dalam tubuh manusia, dapat menyebabkan kanker pada paru-paru, kanker pada 

hati  dan disfungsi ginjal. Diklorometana memasuki tubuh manusia melalui mulut, 

sentuhan langsung oleh kulit dan uap diklorometana yang masuk melalui sistem 

pernafasan (WHO,.1999).  
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Diklorometana digunakan sebagai bahan dasar pada pembuatan obat 

obatan farmasi. Penggunaan diklorometana sangatlah diperlukan dalam proses 

industri farmasi sebagai pelarut dan juga bahan pembuatan obat-obatan pada 

industri farmasi. Diklorometana yang digunakan dalam proses industri akan 

dibuang sebagai limbah, adanya limbah diklorometana melebihi 17220 ppm akan 

membahayakan bagi lingkungan dan kesehatan (Lee et al,. 2005). 

Dalam  pengolahan limbah diklorometana, beberapa metode digunakan 

untuk menghilangkan diklorometana diantaranya adalah pengolahan secara 

Biologis, Ozonasi, Radiolisis, Pervaporasi, reduksi dan oksidasi kimia 

(Shestakova and Sillanpää,. 2013). Berikut beberapa penjelasan tentang metode 

degradasi diklorometana : 

2.1.1 Pengolahan secara biologi 

 Pengolahan secara biologi bisa dilakukan secara aerobik atau secara 

anaerobik. Metode yang digunakan pada proses pengolahan biologis baik aerobik 

maupun anaerobik dilakukan dengan bantuan mikroorganisme. Namun 

diklorometana yang berbaya bagi mikroorganisme akan membuat degradasi 

dengan proses biologis sangatlah kurang efektif (Chan et al., 2009). 

2.1.2 Ozonasi 

Ozonasi merupakan metode oksidasi dimana ozon digunakan sebagai 

oksidator. Proses ozonasi tidak mengubah nilai pH dalam perairan sehingga tidak 

mengubah kualitas air hasil ozonasi. Proses ozonasi juga mampu mengurangi 

mikroorganisme yang ada di dalam air sehingga proses ozonasi dapat 
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dimanfaatkan untuk penjernian air dari mikroorganisme yang berbahaya. Namun 

proses ozonasi kurang efektif dalam proses penghilangan diklorometana yang 

memiliki kadar rendah dan prosesnya juga perlu pengawasan yang sangat ketat 

karena ozon merupakan senyawa yang karsinogenik. Oleh sebab itu proses 

ozonasi dalam penghilangan diklorometana sangat kurang efektif dalam segi 

keamanan dan efisiensi dalam penghilangan diklorometana pada kadar rendah 

(Ward et al., 2005).  

2.1.3 Radiolisis 

Metode radiolisis seringkali digunakan dalam penghilangan 

diklorometana. Metode ini seringkali digunakan karena sangat cepat dalam proses 

penghilangan, namun metode ini kurang selektif dalam proses penghilangan 

senyawa organik (Moran,. 1994). 

2.1.4 Pervaporasi 

 Pervaporasi adalah metode adsorpsi berbasis membran untuk pemisahan 

campuran cairan yang mengandung dua atau lebih senyawa. Membran yang 

digunakan adalah membran tidak berpori dan membran berpori. Dalam prosesnya 

pervaporasi dipengaruhi oleh gradien tekanan, konsentrasi dan suhu (Smitha et al., 

2004). 
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2.1.5. Reduksi dan Oksidasi 

Proses degradasi diklorometana dapat dilakukan melalui proses reduksi 

dan oksidasi. Salah satu metode reduksi dan oksidasi adalah proses degradasi 

melalui proses reduksi dengan katalis heterogen. Katalisis berguna dalam 

mempercepat suatu proses reaksi kimia. Salah satu  metode reduksi dan oksidasi  

untuk mengurangi diklorometana, dilakukan dengan menambahkan campuran 

larutan Vitamin B12 dengan logam Pb/Fe sebagai katalis, dalam suasana asam. 

Campuran yang terbentuk dapat mereduksi diklorometana menjadi gas metana, 

melalui transformasi elektron (Wood et al., 1968). 

CH2Cl2 + H+ + 2e- → CH3Cl + Cl- 

CH3Cl + H+ + 2e- → CH4 + Cl- 

Namun metode ini kurang disarankan hal tersebut dikarenakan penggunaan Pb 

sebagai katalis akan menghasilkan limbah logam berat.  

Beberapa industri farmasi telah menerapkan sistem pengolahan 

diklorometana baik secara fisika-kimia maupun biologi, namun pada pengolahan 

yang ada, pengolahan masih kurang selektif, pengolahan juga menghasilkan sisa 

olahan yang lebih membahayakan daripada diklorometana dan kualitas hasil 

olahan masih belum memenuhi standart yang ditetapkan pemerintah. Oleh karena 

itu perlu metode lain yang dapat mendegradasikan diklorometana secara efektif, 

efisien dan menguntungkan dalam skala industri. Metode tersebut adalah Advance 

Oxidation Treatment (AOT) dimana metode ini merupakan proses oksidasi secara 
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kimia (chemical oxidation) dengan menggunakan reagen pengoksidasi (Fenton 

reagen) (Cristovao et al,. 2014). 

2.2 Advance Oxidation Treatment (AOT) 

Advance Oxidation Treatment (AOT) adalah merupakan salah satu metode 

yang digunakan untuk mendegradasi diklorometana, dengan proses reduksi-

oksidasi. Dengan menggunakan reagen Fenton senyawa diklorometana akan 

dioksidasi dengan radikal hidroksil membentuk senyawa yang aman bagi 

lingkungan. Efisiensi dari reaksi Fenton tergantung pada konsentrasi H2O2/Fe2+, 

pH, waktu reaksi, konsentrasi awal senyawa organik dan karakteristik senyawa 

organik Cristovao et al,. 2014). 

2.3 Degradasi Diklorometana  

Degradasi diklorometana dengan reagen Fenton terjadi sebagai berikut:, 

hidrogen peroksida dengan ion besi bereaksi dan membentuk radikal hidroksil 

sebagai berikut : 

3Fe2+ + 3H2O2  → 3Fe3+ + 3OH٠ + 3OH- (1) 

OH٠ + H2O2 → HOO٠ + H2O (2) 

Fe3+  + HOO٠ → Fe2+ + H+
 + O2  (3) 

Fe2+  + HOO٠ →Fe3+ + OH-
 (4) 

Fe2+  + HO٠ → Fe3+ + OH- (5) 

Fe3+ + H2O2 → Fe2+ + HOO٠ + H+ (6) 

Reaksi Total 

3Fe2+ + 5 H2O2 + CH2Cl2 → CO2 + 2HCl +2H2O + 3Fe(OH)3 (7) 
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Radikal hidroksil yang memiliki daya oksidasi tinggi, akan bereaksi dengan 

molekul organik, baik aromatik, alifatik, ataupun alkil halida (Barbusinki,. 2009). 

2.3.1 Reagen Fenton 

 Reagen Fenton adalah campuran larutan hidrogen peroksida dengan ion 

Fe2+ yang digunakan untuk mengoksidasi kontaminan organik dalam limbah 

perairan. Secara umum, reagen Fenton didefinisikan sebagai suatu reagen yang 

bereaksi dan  menghasilkan Radikal hidroksil. Radikal hidroksil adalah salah satu 

radikal yang paling reaktif dan salah satu oksidan terkuat. Pada reagen Fenton, 

H2O2 berperan sebagai oksidan sedangkan Fe2+ sebagai katalis, campuran Fe2+dan 

H2O2 menghasilkan  radikal hidroksil (OH٠) (Lopez et al,. 2004). 

Dalam  teknologi  AOT (Advanced Oxidation treatment ), H2O2 yang  

digunakan bertindak sebagai  oksidator dan dikonversi menjadi Radikal hidroksil/ 

radikal hidroksil (OH٠), dimana radikal hidroksil memiliki kemampuan oksidasi 

yang lebih besar dari H2O2. Dalam penerapannya konsentrasi optimum H2O2  dan 

Fe2+ dalam reagen Fenton perlu untuk di capai dalam proses degradasi 

diklorometana (Cristovao et al,. 2014). 
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2.3.2 Optimasi waktu degradasi 

 Degradasi diklorometana dengan reagen Fenton sangat dipengaruhi oleh 

waktu degradasi. Waktu degradasi mempengarui terbentuknya Radikal hidroksil/ 

radikal hidroksil. Selain itu diklorometana merupakan senyawa volatil, waktu 

degradasi yang tidak diatur tentu akan menyebabkan penguapan pada zat volatil 

tersebut (Rodríguez et al,. 2005). 

2.3.3 Optimasi pH 

 Reagen yang digunakan dalam proses oksidasi adalah FeSO4.6H2O (garam 

Mohr) dan H2O2. Reagen dicampurkan dan pH dioptimasi dengan menggunakan 

buffer. Penyesuaian pH dilakukan untuk meningkatkan proses oksidasi 

(Rodríguez et al,. 2005). Larutan buffer adalah larutan yang digunakan untuk 

mempertahankan pH. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi perubahan pH pada 

saat reaksi berlangsung. Dengan adanya larutan buffer pH pada suatu campuran 

hanya berubah sedikit dengan penambahan sedikit asam kuat atau basa kuat. 

Sehingga pH suatu campuran yang telah ditambahkan asam atau basa kuat 

memiliki nilai yang tidak jauh berbeda dengan pH awal campuran yang tidak 

ditambahkan asam kuat atau basa kuat. Larutan buffer tersusun dari asam lemah 

dengan basa konjugatnya atau oleh basa lemah dengan asam konjugatnya. Larutan 

buffer dibedakan menjadi dua yakni larutan buffer asam dan larutan buffer basa. 

Larutan buffer asam merupakan larutan buffer yang dapat mempertahankan pH 

suatu senyawa pada kondisi asam (pH < 7). Larutan dibuat dari asam lemah dan 

garamnya yang merupakan basa konjugasi dari asamnya. Beberapa buffer asam 
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diantaranya adalah buffer asetat dan buffer fosfat. Larutan buffer basa adalah 

larutan buffer yang dapat mempertahankan pH pada kondisi basa (pH > 7). 

Larutan dibuat dari basa lemah dan garam yang berasal dari asam kuat. Salah satu 

contoh buffer basa adalah buffer amoniak (Pauling,. 1988) 

2.3.4 Optimasi konsentrasi Fe2+ 

 Ion Fe2+ yang didapatkan dari preparasi dari garam Mohr berperan sebagai 

katalis pada pembentukan radikal hidroksil. Fe2+ berfungsi sebagai katalis untuk 

dekomposisi H2O2. Dekomposisi H2O2 sering kali terjadi pada suhu tinggi.  Pada 

suhu ruang dekomposisi H2O2 berjalan lambat sehingga diperlukan katalis untuk 

dekomposisi pada suhu ruang. Besarnya konsentrasi Fe2+ sangat berpengaruh 

dalam pembentukan radikal hidroksil yang akan berperan dalam mendegradasi 

diklorometana (Wardiyati et al,. 2012). 

2.3.5 Optimasi konsentrasi H2O2  

 H2O2 berperan sangat penting dalam efektifitas kerja reagen Fenton. Pada 

reagen Fenton H2O2 berperan dalam pembentukan radikal hidroksil yang akan 

mengoksidasi senyawa organik diklorometana menjadi senyawa yang aman bagi 

lingkungan. Optimasi konsentrasi H2O2 dilakukan untuk mengetahui pada 

konsentrasi berapa H2O2 dapat mengoksidasi diklorometana secara maksimal 

(wardiyati et al,. 2012). 
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2.4 Senyawa Pengganggu 

 Senyawa pengganggu adalah senyawa yang berada bersama-sama dengan 

diklorometana dalam air limba industry farmasi. Senyawa-senyawa tersebut 

diantaranya adalah isopropil alkohol dan trietanolamin 

2.4.1 Isopropil alkohol 

Isopropil alkohol (C3H8O atau C3H7OH)atau 2-propanol atau alkohol 

gosok merupakan senyawa tak berwarna, mudah terbakar dengan bau menyengat. 

Senyawa ini merupakan alkohol sekunder yang paling sederhana, dimana atom 

karbon yang mengikat gugus alkohol juga mengikat 2 atom karbon lain 

(CH3)2CHOH. Merupakan isomer struktur dari 1-propanol (Green,. 2003). 

Struktur isopropilalkohol ditunjukkan pada Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2 Struktur isopropil alkohol 

 

2.4.2Trietanolamin 

 Trietanolamin, (TEA), (C6H15NO3) adalah senyawa organik amina  tersier 

dengan sebuah triol. Triol adalah molekul dengan tiga alkohol. Trietanolamin 

merupakan senyawa yang tidak berwarna namun sering kali trietanolamin tampak  

berwarna kuning. Hal tersebut disebabkan adanya kotoran pada trietanolamin. 

Trietanolamin sering kali dimanfaatkan sebagai surfaktan, Trietanolamin 

https://id.wikipedia.org/wiki/Alkohol
https://id.wikipedia.org/wiki/Isomer
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=1-propanol&action=edit&redlink=1
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digunakan dalam menetralkan asam lemak, dan buffer pH. Beberapa produk 

umum trietanolamin diantaranya adalah deterjen cair, sabun pencuci piring, sabun, 

krim cukur dan tinta (Frauenkron et al,. 2012). Struktur trietanolamin ditunjukkan 

pada Gambar 2.3. 

 

Gambar 2.3 Struktur trietanolamin 

Baik isopropil alkohol maupun trietanolamin sering kali dimanfaatkan dalam 

proses industri farmasi, bersama diklorometana. Sehingga untuk menghilangkan 

limbah diklorometana industri farmasi juga harus menghilangkan limbah isopropil 

alkohol dan trietanolamin. 

2.5. Analisis Diklorometana 

Spektrofotometri merupakan salah satu metode dalam kimia analisis yang 

digunakan untuk menentukan komposisi suatu sampel baik secara kuantitatif dan 

kualitatif yang didasarkan pada interaksi antara materi dengan cahaya (Day and 

Underwood,. 1986). Diklorometana dapat dianalisis secara spektrofotometer UV-

Vis. Hal tersebut dikarenakan adanya Cl pada diklorometana yang merupakan 

gugus auksokrom. Dengan adanya gugus auksokrom, senyawa akan teranalisa  

pada spektrofotometer UV-Vis. (Gainza,. 1986) 

Sesuai dengan persamaan Lambert-Beer 
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A= a.b.c atau A= ε. b. c 

Dengan ketentuan A adalah serapan, a adalah absorptivitas (g−1 cm−1), b adalah  

ketebalan (cm) , c adalah konsentrasi (g l−1), ε adalah absorptivitas molar (M−1 

cm−1).  



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

16 
SKRIPSI              DEGRADASI DIKLOROMETANA DALAM…            MOHAMAD H.N. 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Kimia Analitik dan Laboratorium 

Penelitian, Departemen Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas 

Airlangga. Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan bulan Mei 

2016. 

3.2 Bahan dan Alat Penelitian 

3.2.1 Bahan penelitian 

 Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah akuades (H2O), 

garam Mohr ((NH4)2Fe(SO4)2·6H2O), asam peroksida (H2O2), metanol (CH3OH), 

diklorometana murni pro analisis (CH2Cl2), natrium asetat (CH3COONa), asam 

asetat (CH3COOH), dinatrium hidrogen fosfat (Na2HPO4), natrium dihidrogen 

fosfat (NaH2PO4), isopropil alkohol (C3H7OH), dan trietanolamin (C6H15NO3). 

Bahan kimia yang digunakan memiliki derajat kemurnian pro analisis. 

 3.2.2 Alat penelitian 

 Pada penelitian kami peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

lemari pendingin, sentrifus, timbangan analitik, termometer, pH universal, 

spektrofotometer UV-Vis, magnetic stirer dan alat-alat gelas yang umum 

digunakan di laboratorium.   
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3.3 Diagram Alir Penelitian 

Optimasi 

 Waktu 

 pH 

 Konsen

trasi 

Fe
2+

 

 Konsen

trasi 

H2O2 

 

Persiapan bahan dan alat penelitian 
 

1. Larutan induk diklorometana 1000 

ppm 

2. Larutan kerja diklorometana 100 

ppm 

3. Larutan standar diklorometana 10, 

20, 30, 40 dan 50 ppm 

4. Pembuatan buffer asetat dan buffer 

fosfat. 

5. Pembuatan larutan pengganggu 

Pembuatan reagen Fenton 

1. Pembuatan 

larutan induk 

Fe
2+

 

2. Pembuatan 

larutan kerja 

Fe
2+

 

1. Pembuatan 

larutan induk 

H2O2 

2. Pembuatan 

larutan kerja 

H2O2 

 

Degradasi 
diklorometana 

Spektrofotometer UV-Vis 

Penghentian reaksi 

Analisis data 
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3.4 Prosedur Penelitian 

3.4.1 Pembuatan reagen Fenton 

3.4.1.1 Pembuatan larutan Fe2+  

3.4.1.1.1 Pembuatan larutan induk Fe2+ 1000 ppm 

 Larutan induk Fe2+ dibuat dengan menimbang 4,64 gram garam Mohr, 

kemudian dilarutkan dengan akuades sampai 1000 mL dalam labu ukur 1000 mL 

dan diaduk hingga homogen, hingga terbentuk larutan induk Fe2+ 1000 ppm.  

3.4.1.1.2 Pembuatan larutan kerja Fe2+ 

Larutan kerja Fe2+ dibuat pada konsentrasi 300, 400, 500, 600 dan 700 

ppm. Larutan kerja dibuat dengan cara menambahkan berturut – turut 3, 4, 5, 6 

dan 7 mL larutan induk Fe2+ 1000 ppm menggunakan pipet skala dan dipindahkan 

secara kuantitatif ke dalam labu ukur 10 mL, kemudian diencerkan dengan 

menggunakan aquades agar tidak tercampur pengotor hingga tanda batas dan 

dikocok hingga homogen. 

3.4.1.2 Pembuatan larutan H2O2 

3.4.1.2.1 Pembuatan larutan induk H2O2 1000 ppm 

 Larutan induk H2O2 1000 ppm dibuat dengan menambahkan 6,25 mL 

H2O2 16 % murni  dengan massa jenis 1,11 gram/mL pada labu ukur 1000 mL, 

kemudian larutan diencerkan dengan aquades hingga tanda batas dan dikocok 

hingga homogen, terbentuk larutan induk H2O2 1000 ppm. 
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3.4.1.2.2 Pembuatan larutan kerja H2O2 

Larutan kerja H2O2 dibuat pada konsentrasi 300, 400, 500, 600 dan 700 

ppm. Larutan kerja dibuat dengan menambahkan berturut – turut 3, 4, 5, 6 dan 7 

mL larutan induk H2O2 1000 ppm menggunakan pipet skala dan dipindahkan 

secara kuantitatif ke dalam labu ukur 10 mL, kemudian diencerkan dengan 

menggunakan aquades agar tidak tercampur pengotor hingga tanda batas dan 

dikocok hingga homogen. 

3.4.2dPembuatan larutan diklorometana 

3.4.2.1 Pembuatan larutan induk diklorometana 1000 ppm 

Larutan induk diklorometana 1000 ppm dibuat dengan melarutkan 0,7 mL 

diklorometana dengan massa jenis 1,33 gram/mL ke dalam labu ukur 1000 mL, 

dan diencerkan dengan metanol hingga tanda batas dan dikocok hingga homogen. 

Perhitungan konsentrasi larutan induk diklorometana tercantum dalam lampiran 1. 

3.4.2.2 Pembuatan larutan kerja diklorometana 100 ppm  

Larutan kerja diklorometana 100 ppm dibuat dengan cara memipet 10 mL 

larutan induk diklorometana 1000 ppm dengan menggunakan pipet volume lalu 

dipindahkan secara kuantitatif ke dalam labu ukur 100 mL, kemudian diencerkan 

menggunakan metanol hingga tanda batas dan dikocok hingga homogen. 

Perhitungan konsentrasi larutan kerja diklorometana tercantum dalam lampiran 1. 

3.4.2.3 Pembuatan larutan standar diklorometana 

Larutan standar diklorometana dibuat dengan variasi konsentrasi 10, 20, 

30, 40 dan 50 ppm dibuat dengan cara memipet berturut – turut 1, 2, 3, 4 dan 5 

mL larutan kerja diklorometana 100 ppm menggunakan pipet skala dan 
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dipindahkan secara kuantitatif ke dalam labu ukur 10 mL, kemudian diencerkan 

dengan menggunakan metanol agar tidak tercampur pengotor hingga tanda batas 

dan dikocok hingga homogen. 

3.4.3 Pembuatan larutan buffer 

3.4.3.1 Pembuatan larutan buffer asetat pH 2, 3, 4 dan pH 5 

Larutan buffer asetat pH 2 sebanyak 250 mL dibuat dengan larutan 

CH3COONa 0,1M sebesar 0,45 mL dipindahkan secara kuantitatif ke dalam gelas 

beker 500 mL. kemudian ditambahkan 249,55 mL larutan CH3COOH 0.1 M dan 

diaduk menggunakan magnetic stirer dan diukur pH-nya menggunakan pH meter. 

Saat pH larutan di atas 2, ditambahkan CH3COOH 0,1M tetes demi tetes hingga 

pH larutan menjadi 2, bila pH larutan di bawah 2, ditamahkan larutan CH3COONa 

0,1M tetes demi tetes hingga pH larutan menjadi 2, perhitungan perbandingan 

volume larutan untuk membuat larutan buffer asetat tercantum pada lampiran 2. 

Tabel 3.1 Pembuatan larutan buffer asetat pH 3, 4 dan 5 

Nilai pH 

Volume CH3COONa 0,1 M 

 

(mL) 

Volume CH3COOH 0,1 M 

 

(mL) 

3 4,5 245,5 

4 38,5 211,4 

5 162,4 87,5 

 

 

3.4.3.2 Pembuatan larutan buffer fosfat pH 6 

Larutan buffer fosfat 250 mL pH 6 dibuat dengan mencampurkan larutan 

Na2HPO4 0,1 M sebesar 12,8 mL dengan larutan NaH2PO4 0,1 M dalam gelas 

beker 500 mL. Campuran diaduk menggunakan magnetic stirer sambil diukur pH-

nya menggunakan pH meter. Saat pH larutan diatas 6 maka ditambahkan 
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NaH2PO4 0,1 M, tetes demi tetes hingga pH larutan menjadi 6. Bila pH larutan 

dibawah 6 maka ditambahkan larutan Na2HPO4 0,1 M tetes demi tetes hingga pH 

larutan menjadi 6.  

3.4.4aPembuatan larutan pengganggu 

3.4.4.1 Pembuatan larutan isopropil alkohol  

3.4.4.1.1 Pembuatan larutan induk isopropil alkohol 

Larutan induk isopropil alkohol kami buat pada konsentrasi 1000 ppm 

dibuat dengan menambahkan 0, 1 mL isopropil alkohol dengan massa jenis 0,78 

gram/mL dengan pipet mikro yang ditambahkan ke dalam labu ukur 100 mL, dan 

diencerkan dengan aquades hingga tanda batas dan dikocok hingga homogen. 

Perhitungan konsentrasi isopropil alkohol tercantum dalam lampiran 1. 

3.4.4.1.2 Pembuatan larutan kerja isopropil alkohol 

Larutan kerja isopropil alkohol dibuat pada konsentrasi 84, 168, 252, dan 

336 ppm. Larutan kerja dibuat dengan menambahkan berturut-turut 0,84; 1,68; 

2,52 dan 3,36  mL larutan induk isopropil alkohol 1000 ppm dengan 

menggunakan pipet skala dan dipindahkan secara kuantitatif ke dalam labu ukur 

10 mL, kemudian diencerkan dengan menggunakan aquades hingga tanda batas 

dan dikocok hingga homogen. 

3.4.4.2 Pembuatan larutan trietanolamin 

3.4.4.2.1 Pembuatan larutan induk trietanolamin 

Larutan induk trietanolamin kami buat pada konsentrasi 1000 ppm. 

Larutan induk trietanolamin kami buat dibuat dengan melarutkan 0,08 mL 

trietanolamin dengan massa jenis 1,12 gram/mL ke dalam labu ukur 1000 mL, dan 
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diencerkan dengan aquades hingga tanda batas dan dikocok hingga homogen. 

Perhitungan konsentrasi trietanolamin tercantum dalam lampiran 1. 

3.4.4.2.2 Pembuatan larutan kerja trietanolamin 

Larutan kerjatrietanolamin dibuat pada konsentrasi 208, 416, 624, dan 832 

ppm. Larutan kerja dibuat dengan menambahkan berturut-turut 2,08; 4,16; 6,24  

dan 8,32  mL larutan induk trietanolamin 1000 ppm menggunakan pipet skala dan 

dipindahkan secara kuantitatif ke dalam labu ukur 10 mL, kemudian diencerkan 

dengan menggunakan aquades hingga tanda batas dan dikocok hingga homogen. 

3.4.5 Optimasi degradasi diklorometana 

3.4.5.1 Penentuan waktu optimum 

Penentuan waktu optimum degradasi diklorometana dengan reagen Fenton 

dilakukan dengan menyiapkan 5  larutan kerja diklorometana dengan konsentrasi 

500 ppm masing masing sebanyak 10 mL. Kemudian larutan tersebut dipindahkan 

ke dalam botol coklat 50 mL, dan pada masing-masing botol coklat ditambahkan 

reagen Fenton (10 mL H2O2 dan 10 mL Fe2+) dengan konsentrasi masing-masing 

500 ppm  dan pH 7. Penelitian dilakukan dengan konsentrasi awal masing-masing 

adalah 500 ppm setelah dicampurkan konsentrasi masing-masing senyawa 

(Diklorometana, Fe2+ dan H2O2) adalah 166,67 ppm. Setelah itu untuk setiap botol 

coklat dilakukan satu variasi waktu. Variasi waktu yang digunakan adalah 30, 45, 

60, 75 dan 90 menit. Degradasi dilakukan pada suhu ruang (30 oC). Larutan 

disaring dengan menggunakan kertas saring dan filtrat dianalisis menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis. Data yang diperoleh dari analisis spektrofotometer UV-

Vis digunakan untuk membuat hubungan antara waktu dan kapasitas degradasi. 
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Hal ini sama juga dilakukan  untuk konsentrasi awal larutan kerja diklorometana 

300 ppm.  

3.4.5.2 Penentuan pH optimum 

Penentuan  pH optimum pada degradasi diklorometana dilakukan dengan 

cara menyiapkan 5 seri larutan kerja diklorometana 500 ppm dengan pH yang 

berbeda-beda yaitu 2, 3, 4, 5 dan 6. Untuk konsentrasi 500 ppm dengan pH 2 

dibuat dengan cara memipet 5 mL larutan kerja diklorometana 1000 ppm ke 

dalam labu ukur 10 mL. kemudian ditambahkan larutan buffer asetat pH 2 

sebanyak 2 mL, lalu diencerkan dengan akuades hingga tanda batas. Hal yang 

sama juga dilakukan untuk membuat larutan kerja diklorometana 500 ppm dengan 

pH 3, pH 4, pH 5 dan pH 6. Dimana konsentrasi awal diklorometana 500 ppm 

setelah dicampurkan konsentrasi diklorometana yang terbentuk adalah 166,67 

ppm Larutan buffer dibuat dengan penambahan larutan buffer asetat pada pH 2, 3, 

4, dan 5, sedangkan pH 6 dibuat dengan penambahan larutan buffer Fosfat. 

Setelah itu masing-masing larutan dipindahkan ke dalam botol coklat 50 mL, dan 

pada masing-masing botol coklat ditambahkan reagen Fenton (10 mL H2O2 dan 

10 mL Fe2+) dengan konsentrasi masing-masing yang 500 ppm. Degradasi 

dilakukan pada waktu optimum sesuai dengan percobaan 3.4.5.1 dan pada suhu 

ruang (30 oC). Kemudian larutan disaring dan filtrat dianalisis menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis. Data yang diperoleh dari analisis spektrofotometer UV-

Vis digunakan untuk membuat hubungan antara pH dan kapasitas degradasi. Nilai 

pH yang memberikan kapasitas adsorpsi tertinggi digunakan sebagai pH optimum. 



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

24 
 

SKRIPSI DEGRADASI DIKLOROMETANA DALAM …  MOHAMAD H.N 

Perlakuan yang serupa juga dilakukan untuk konsentrasi awal larutan kerja 

diklorometana 300 ppm. 

3.4.5.3 Penentuan konsentrasi optimum Fe2+ 

Penentuan konsentrasi optimum Fe2+ pada degradasi diklorometana 

dilakukan dengan menyiapkan 5 larutan kerja diklorometana dengan konsentrasi 

500 ppm, masing masing sebanyak 10 mL. Kemudian larutan tersebut 

dipindahkan ke dalam botol coklat 50 mL, dan pada masing-masing botol coklat 

ditambahkan berturut-turut larutan Fe2+ 10 mL. Variasi konsentrasi awal larutan 

Fe2+ yang digunakan adalah 300, 400, 500, 600 dan 700 ppm. Degradasi dilakukan 

pada pH optimum seperti pada percobaan 3.4.5.2, dalam waktu optimum seperti 

pada percobaan 3.4.5.1 , konsentrasi awal larutan H2O2  500 ppm pada 10 mL dan 

pada suhu ruang. Setelah dilakukan proses degradasi, larutan disaring dengan 

menggunakan kertas saring dan filtrat dianalisis menggunakan spektrofotometer 

UV-Vis. Data yang diperoleh dari analisis spektrofotometer UV-Vis digunakan 

untuk membuat hubungan antara konsentrasi Fe2+ dan kapasitas degradasi. Hal ini 

sama juga dilakukan  untuk konsentrasi awal larutan kerja diklorometana 300 

ppm. 

3.4.5.4 Penentuan konsentrasi optimum H2O2 

Penentuan konsentrasi optimum H2O2 pada degradasi diklorometana 

dilakukan dengan menyiapkan 5 larutan kerja diklorometana dengan konsentrasi 

awal 500 ppm masing masing sebanyak 10 mL. Kemudian larutan tersebut 

dipindahkan ke dalam botol coklat 50 mL, dan pada masing-masing botol coklat 

ditambahkan larutan H2O2 10 mL. Variasi konsentrasi awal larutan H2O2 yang 
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digunakan adalah 300, 400, 500, 600 dan 700 ppm. Degradasi dilakukan pada pH 

optimum seperti pada percobaan 3.4.5.2, dalam waktu optimum sesuai percobaan 

3.4.5.1, 10 mL larutan Fe2+ pada konsentrasi optimum yang diperoleh dari 

percobaan 3.4.5.3  dan suhu ruang. Setelah dilakukan proses degradasi, larutan 

disaring dengan menggunakan kertas saring dan filtrat dianalisis menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis. Data yang diperoleh dari analisis spektrofotometer UV-

Vis digunakan untuk membuat hubungan antara konsentrasi H2O2 dan kapasitas 

degradasi. Hal ini sama juga dilakukan  untuk konsentrasi awal larutan kerja 

diklorometana 300 ppm.  

3.4.6.Pemberian larutan pengganggu 

3.4.6.1 Isopropil alkohol 

Pemberian larutan pengganggu pada degradasi diklorometana dilakukan 

dengan menyiapkan 4 larutan kerja diklorometana dengan konsentrasi awal 500 

ppm, masing masing sebanyak 10 mL. Kemudian kami memindahkan larutan ke 

dalam Botol coklat 100 mL, dan pada masing-masing botol coklat ditambahkan 

berturut-turut larutan Isopropil alkohol 10 mL. Variasi konsentrasi awal larutan 

Isopropil alkohol yang digunakan adalah 84, 168, 252, dan 336 ppm. Selanjutnya 

degradasi  dilakukan pada pH optimum sesuai dengan percobaan 3.4.5.2, dalam 

waktu optimum sesuai dengan percobaan 3.4.5.1, dan penambahan reagen Fenton 

( 10 mL larutan H2O2 dan 10 mL larutan Fe2+) pada konsentrasi optimum sesuai 

dengan percobaan 3.4.5.4 dan 3.4.5.3. Setelah kami melakukan proses degradasi, 

larutan disaring dengan menggunakan kertas saring dan filtrat dianalisis 

menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Data yang diperoleh dari analisis 
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spektrofotometer UV-Vis digunakan untuk membuat hubungan antara pengaruh 

isopropil alkohol dan kapasitas degradasi. Hal ini sama juga dilakukan  untuk 

konsentrasi larutan kerja diklorometana 300 ppm. 

3.4.6.2 Trietanolamin 

Pemberian larutan pengganggu pada degradasi diklorometana dilakukan 

dengan menyiapkan 4 larutan kerja diklorometana dengan konsentrasi awal 500 

ppm, masing masing sebanyak 10 mL. Kemudian kami memindahkan larutan ke 

dalam Botol coklat 100 mL, dan pada masing-masing botol coklat ditambahkan 

berturut-turut larutan Trietanolamin 10 mL. Variasi konsentrasi awal larutan 

Trietanolamin yang digunakan adalah 208, 416, 624, dan 832 ppm. Selanjutnya 

degradasi  dilakukan pada pH optimum sesuai dengan percobaan 3.4.5.2, dalam 

waktu optimum sesuai dengan percobaan 3.4.5.1, dan penambahan reagen Fenton 

( 10 mL larutan H2O2 dan 10 mL larutan Fe2+) pada konsentrasi optimum sesuai 

dengan percobaan 3.4.5.4 dan 3.4.5.3. Setelah dilakukan proses degradasi, larutan 

disaring dengan menggunakan kertas saring dan filtrat dianalisis menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis. Data yang diperoleh dari analisis spektrofotometer UV-

Vis digunakan untuk membuat hubungan antara pengaruh Trietanolamin dan 

kapasitas degradasi. Hal ini sama juga dilakukan  untuk konsentrasi larutan kerja 

diklorometana 300 ppm. 

3.4.7 Penghentian degradasi diklorometana 

 Pada penelitian kami penghentian reaksi oksidasi dilakukan dengan 

penambahan NaOH, Penambahan NaOH dilakukan karena pada proses oksidasi, 

reaksi berlangsung pada kondisi asam sehingga dengan penambahan basa akan 
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membuat suasana basa sehingga reaksi bisa dihentikan. Penambahan NaOH 

dilakukan dengan hingga pH menjadi basa. 

3.4.8 Analisis hasil degradasi diklorometana 

Anilisi hasil degradasi diklorometana kami lakukan dengan menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis. Sebelum dianalisi kami memisahkan pengotor dengan 

menggunakan sentrifugasi. Sentrifugasi dilakukan selama 15 menit, pemisahan 

pengotor dengan sentrifugasi berhasil dengan diindikasikan adanya endapan. 

Selanjutnya kami memisahkan filtrat dan segera dilakukan analisa dengan 

spektrofotometer UV-Vis untuk menggetahui hasil degradasi diklorometana. Pada 

penelitian kami diklorometana dianalisis dengan menggunakan spektrofotometer 

UV-Vis pada panjang gelombang 278 nm. 
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BAB IV 

  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Kurva Standar Diklorometana 

 Kurva standar diklorometana dibuat dengan mengukur nilai absorbansi  

larutan standar diklorometana pada konsentrasi 10, 20, 30, 40, dan 50 ppm dengan 

menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 278 nm. 

Penggunaan larutan standar diklorometana 10, 20, 30, 40, dan 50 ppm sebagai 

kurva standar dikarenakan efisiensi degradasi diklorometana dengan metode 

Advance Oxidation treatmen (AOT) sebesar 90 % (Windy et al,. 2014). Hal 

tersebut membuat diklorometana dengan konsentrasi awal 500 ppm atau 166,67 

ppm setelah dicampurkan pada reagen Fenton dan dengan konsentrasi awal 300 

ppm atau 100 ppm setelah dicampurkan pada reagen Fenton, apabila teroksidasi 

mempunyai sisa pada rentang 10 ppm hingga 50 ppm atau pada rentang larutan 

standar. Kurva standar yang dihasilkan merupakan hubungan antara nilai 

konsentrasi larutan kerja diklorometana dengan nilai absorbansi diklorometana. 

Tujuan pembuatan kurva standar ini untuk menentukan sisa diklorometana yang 

tidak terdegradasi dengan metode Advance Oxidation Treatmen (AOT). 

Persamaan regresi linier kurva standar diklorometana yang didapatkan pada 

penelitian adalah y = 0,0036x - 0,0216 dan koefisien kolerasi sebesar R2 = 0,9996 
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Tabel 4.1 Data Absorbansi Diklorometana 

Cdiklorometana (ppm) Abs 

10 0,014 

20 0,051 

30 0,089 

40 0,125 

50 0,159 

 

 

Gambar 4.1 Kurva Standar Diklorometana 

4.2  Hasil Optimasi Variabel 

4.2.1 Hasil Optimasi waktu 

 Optimasi waktu dilakukan untuk mengetahui waktu optimum yang 

dibutuhkan oleh reagen Fenton dalam mendegradasi diklorometana dalam air, 

hingga batas maksimumnya. Hubungan variasi waktu degradasi terhadap 

kapasitas degradasi diklorometana dapat dilihat pada Gambar 4.2  
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Gambar 4.2 Hubungan variasi waktu terhadap kapasitas degradasi diklorometana 

pada konsentrasi awal diklorometana 500 ppm dan 300 ppm. 

 

Berdasarkan Gambar 4.2 grafik degradasi diklorometana meningkat secara linier 

dengan cepat seiring dengan bertambahnya waktu degradasi yaitu pada selang 60 

menit pertama. Kemudian mengalami perlambatan setelah 60 menit dan 

mengalami fasa jenuh pada menit ke-75 dan mengalami kesetimbangan hingga 

menit ke-90. Waktu kesetimbangan merupakan waktu yang dibutuhkan untuk 

degradasi maksimum dimana degradasinya tetap konstan. Seiring bertambahnya 

waktu, semakin banyak radikal hidroksil yang terbentuk. Adanya radikal hidroksil 

akan bereaksi dengan Fe2+ seperti persamaan berikut : 

Fe2+ + OH· → Fe(OH)3
 (9) 

Sesuai dengan persamaan reaksi 7 reagen Fenton akan menghasilkan Fe3+ dan 

radikal hidroksil. Semakin lama waktu reaksi radikal hidroksil akan bereaksi 

dengan Fe3+ seperti persamaan reaksi berikut : 

Fe3+ + OH·→ FeOH3+ (10) 
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Adanya Fe(OH)3 dan Fe(OH)3+ akan mengganggu radikal hidroksil dalam 

mendegradasi diklorometana, sehingga degradasi diklorometana yang terjadi 

konstan dan mengalami penurunan (Barbusinki,. 2009).  

4.2.2 Hasil Optimasi pH 

 pH merupakan salah satu variabel penting yang dapat mempengarui proses 

degradasi diklorometana, karena reaksi pembentukkan radikal bebas dipengaruhi 

oleh pH larutan. Pembentukan ion Ferous dan dekomposisi H2O2 akan terjadi 

pada kondisi asam. Pada penelitian degradasi dengan reagen fenton dilakukan 

dengan rentang pH 2-6. Variasi pH digunakan untuk mengetahui pada pH berapa 

reagen fenton mendegadrasi diklorometana secara maksimum. Grafik hubungan 

variasi pH dan kapasitas degradasi dapat dilihat pada gambar 4.3 sebagai berikut 

 

Gambar 4.3 Grafik hubungan variasi pH dengan kapasitas degradasi 

diklorometana pada konsentrasi awal 500 ppm dan 300 ppm 
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Berdasarkan grafik hasil penelitian menyatakan bahwa degradasi diklorometana 

secara optimum oleh reagen Fenton terjadi pada pH 3, pada pH 4, pH 5 dan pH 6 

kapasitas degradasinya menurun. Pada suasana pH yang mendekati netral atau  

basa reaksi dekomposisi H2O2 yang ditunjukkan pada reaksi pertama: 

3Fe2+ + 3H2O2 → 3Fe3+ + 3OH٠ + 3OH- (1) 

akan berjalan ke kiri, hal tersebut tidak terlepas dari Fe2+ pada suasana basa akan 

teroksidasi menjadi Fe3+, Fe3+ Tidak dapat mereduksi H2O2 menjadi radikal 

hidroksil, sehingga pembentukkan radikal bebas hidroksil tidak terjadi dan 

berkurang. Dapat disimpulkan bahwa degradasi bekerja secara optimum pada pH 

3. Pada pH 2 reaksi akan bergeser ke arah kanan sehingga radikal hidroksil akan 

dengan mudah terbentuk, radikal hidroksil yang terbentuk akan mengoksidasi 

H2O2 menjadi oksigen dan air. Adanya air dan oksigen akan mengganggu proses 

degradasi diklorometana dan mengakibatkan kapasitas degradasi yang rendah 

(Wardiyati et al,. 2012). 

4.2.3 Hasil Optimasi Konsentrasi Fe2+ 

 Pada reagen Fenton adanya Fe2+ akan berperan sebagai katalis pada 

pembentukan radikal hidroksil. Fe2+ berfungsi sebagai katalis untuk dekomposisi 

H2O2 karena pada suhu ruang dekomposisi H2O2 berjalan lambat dan akan 

berjalan cepat pada suhu yang lebih tinggi. Besarnya konsentrasi Fe2+ sangat 

berpengaruh dalam pembentukan radikal hidroksil yang akan berperan dalam 

mendegradasi diklorometana. Penelitian dilakukan pada konsentrasi awal Fe2+ 

sebesar 300 ppm, 400 ppm, 500 ppm, 600 ppm dan 700 ppm dan pada 

diklorometana dengan konsentrasi 300 ppm dan 500 ppm, dimana perbandingan 
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mol antara diklorometana dan Fe2+ sesuai dengan tabel 4.2 dan tabel 4.3 sebagai 

berikut : 

Tabel 4.2 Perbandingan mol diklorometana dengan konsentrasi awal 500 ppm 

dan Fe2+ 

Konsentrasi awal 
Konsentrasi 

awal 
Nilai mol Nilai Perbandingan 

DCM (ppm) Fe2+ (ppm) Fe2+ mol DCM : mol Fe2+ 

500 ppm 

300 0,054 1 : 1 

400 0,072 1 : 1,2 

500 0,09 1 : 1,5 

600 0,107 1 : 1,8 

700 0,125 1 : 2 

 
Tabel 4.3 Perbandingan mol diklorometana dengan konsentrasi awal 300 ppm 

dan Fe2+ 

 

Konsentrasi awal 
Konsentrasi 

awal 
Nilai mol Nilai Perbandingan 

DCM (ppm) Fe2+ (ppm) Fe2+ mol DCM : mol Fe2+ 

300 ppm 

300 0,054 1 : 1,5 

400 0,072 1 : 2 

500 0,09 1 : 2,5 

600 0,107 1 : 3 

700 0,125 1 : 3,5 

 

Dari hasil penelitian yang kami lakukan didapatkan bahwa hubungan antara 

konsentrasi Fe2+ dan kapasitas degradasi sebagai berikut : 
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Gambar 4.4 Hubungan variasi konsentrasi Fe2+ dan kapasitas degradasi 

diklorometana pada konsentrasi awal 500 dan 300 ppm 

 

Pada pendegradasian diklorometana dengan konsentrasi awal 500 ppm dimana 

diklorometana setara dengan 0,058 mol akan terdegradasi maksimum pada 

konsentrasi awal Fe2+ sebesar 700 ppm dimana perbandingan mol Fe2+ dengan 

diklorometana adalah 1 : 2 (perhitungan sesuai dengan tabel 4.2 ), sedangkan pada 

pendegradasian diklorometana dengan konsentrasi awal 300 ppm degradasi 

maksimum terjadi pada konsentrasi awal Fe2+ sebesar 600 ppm dimana 

perbandingan mol Fe2+ dengan diklorometana adalah 1 : 3 (perhitungan sesuai 

dengan tabel 4.3 ). Besar perbandingan mol Fe2+ dan diklorometana sangatlah 

berpengaruh terhadap efektifitas degradasi, degradasi diklorometana terjadi 

karena terbentuknya radikal hidroksil hidroksil dan radikal hidroksil akan 

mengoksidasi diklorometana menjadi CO2 dan H2O seperti pada reaksi berikut : 

3Fe2+ + 5 H2O2 + CH2Cl2 → CO2 + 2HCl +2H2O + Fe(OH)3  



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

35 

 

SKRIPSI                 DEGRADASI DIKLOROMETANA DALAM …            MOHAMAD H.N. 

Dari persamaan reaksi untuk mendegradasi 1 diklorometana diperlukan 3 mol  

Fe2+ dan 5 mol H2O2, dalam percobaan yang kami lakukan pada degradasi 

diklorometana dengan konsentrasi awal 500 ppm, kapasitas degradasi 

diklorometana meningkat dengan penambahan konsentrasi Fe2+ dan degradasi 

terjadi secara optimum pada konsentrasi 700 ppm. Pada degradasi diklorometana 

dengan konsentrasi awal 300 ppm kapasitas degradasi meningkat dengan 

penambahan Fe2+ hingga konsentrasi awal  600 ppm namun pada konsentrasi awal 

700 ppm degradasi diklorometana mengalami penurunan. Degradasi akan terus 

meningkat dengan penambahan Fe2+ dan Fe2+ akan mendegradasi secara optimum 

pada perbandingan mol 1:3 dan kapasitas degradasi akan menurun saat 

penambahan Fe2+ yang dilakukan secara berlebihan. Hal ini terjadi karena ion 

Fe2+ yang berlebih akan bereaksi dengan radikal hidroksil yang terbentuk  dan  

membentuk ion Fe3+ dan OH- mengikuti seperti pada persamaan berikut : 

Fe2+ + OH• → Fe3+ + OH-      

Dengan demikian pembentukkan radikal bebas akan berkurang, dan 

mengakibatnya efisiensi degradasi berkurang. (Wardiyati et al,. 2012) 

4.2.4 Hasil Optimasi konsentrasi H2O2  

 H2O2 berperan sangat penting dalam efektifitas kerja reagen Fenton dalam 

pembentukan radikal hidroksil yang akan mengoksidasi senyawa organik 

diklorometana menjadi senyawa yang aman bagi lingkungan. Optimasi 

konsentrasi H2O2 dilakukan untuk mengetahui pada konsentrasi berapa H2O2 dapat 

mengoksidasi diklorometana secara maksimal. Besarnya konsentrasi H2O2 sangat 

berpengaruh dalam mendegradasi Diklorometana. Penelitian dilakukan pada 
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konsentrasi H2O2 sebesar 300 ppm, 400 ppm, 500 ppm, 600 ppm dan 700 ppm 

dan pada diklorometana dengan konsentrasi 300 ppm dan 500 ppm, dimana 

perbandingan mol antara diklorometana dan H2O2 sesuai dengan tabel 4.4 dan 4.5 

sebagai berikut :  

Tabel 4.4 Perbandingan mol diklorometana dengan konsentrasi awal  500 ppm 

dan H2O2
 

Konsentrasi awal 
Konsentrasi 

awal 
Nilai mol Nilai Perbandingan 

DCM (ppm) H2O2 (ppm) H2O2 
 mol DCM : mol 

H2O2 

500 ppm 

300 0,088 1 : 1,5 

400 0,118 1 : 2 

500 0,147 1 : 2,5 

600 0,176 1 : 3 

700 0,206 1 : 3,5 

 

Tabel 4.5 Perbandingan mol diklorometana dengan konsentrasi awal 300 ppm 

dan H2O2
 

Konsentrasi awal 
Konsentrasi 

awal 
Nilai mol Nilai Perbandingan 

DCM (ppm) H2O2 (ppm) H2O2 ( mol DCM : 0,035) 

300 ppm 

300 0,054 1 : 2,5 

400 0,072 1 : 3,3 

500 0,09 1 : 4,2 

600 0,107 1 : 5 

700 0,125 1 : 5,8 

 

Dari penelitian didapatkan hubungan antara variasi konsentrasi H2O2 dan 

kapasitas degradasi diklorometana sebagai berikut  
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Gambar 4.5 Hubungan konsentrasi H2O2 dan kapasitas degradasi diklorometana 

pada konsentrasi awal 300 dan 500 ppm 

 

Dari percobaan yang telah dilakukan tampak bahwa senyawa organik 

diklorometana 500 ppm dapat terdegradasi secara maksimum pada saat 

konsentrasi H2O2 700 ppm dan pada degradasi diklorometana 300 ppm secara 

optimum terjadi pada H2O2 dengan konsentrasi sebesar 600 ppm. Dari hasil 

tersebut tampah bahwa diklorometana akan terdegradasi secara maksimum pada 

perbandingan mol 1:5. Hal tersebut dikarenakan pada reaksi degradasi 

diklorometana secara keseluruhan menunjukkan bahwa diklorometana akan 

mengalami degradasi saat diklorometana dan H2O2 memiliki perbandingan 

koefisien 1:5.  

3Fe2+ + 5 H2O2 + CH2Cl2 → CO2 + 2HCl +2H2O + Fe(OH)3 
Pada penelitian nilai perbandingan mol H2O2 yang besar dan melebihi 1:5 

menyebabkan efektifitas degradasi semakin menurun hal tersebut tidak terlepas 

Semakin besar  mol H2O2 yang digunakan pada mol Fe2+ tetap, menyebabkan 
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kemungkinan terjadinya autodekomposisi, dimana radikal hidroksil terbentuk 

akan mengoksidasi H2O2 menjadi oksigen dan air. Adanya air dan oksigen akan 

mengganggu proses degradasi diklorometana dan mengakibatkan penurunan 

kapasitas degradasi. (Wardiyati et al,. 2012) 

4.3 Penghentian Reaksi Fenton 

 Reaksi Fenton terjadi pada suasana asam hal tersebut tidak terlepas dari 

adanya H2O2 yang merupakan asam kuat. Secara optimum degradasi dengan  

reagen Fenton bekerja pada pH 3. Pada penelitian kami diketahui bahwa reaksi 

telah selesai dengan penambahan AgNO3 pada pada hasil degradasi 

diklorometana, HCl yang merupakan hasil samping dari reaksi degradasi 

diklorometana akan mengendap dengan penambahan AgNO3 membetuk AgCl. 

Penghentian dilakukan dengan pemberian basa. Pada suasana pH basa reaksi 

dekomposisi H2O2 yang ditunjukkan pada reaksi pertama: 

3Fe2+ + 3H2O2 → 3Fe3+ + 3OH٠ + 3OH- (1) 

akan berjalan kekiri, sehingga tidak terbentuk radikal hidroksil. Selain itu pada pH 

basa Fe2+ akan teroksidasi menjadi Fe3+, sehingga Fe3+ tidak dapat mereduksi 

H2O2 untuk membentuk radikal hidroksi. Pada penelitian reaksi terhenti saat pH 

12. Pada pH 7 hingga pH 11 reaksi belum secara total terhenti yang tersebut 

ditunjukkan dengan belum terbentuknya endapan Fe(OH)3 dan nilai absorbansi 

diklorometana yang berbeda saat 3 x 10 menit setelah degradasi dihentikan. 
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Tabel 4.6 Nilai absorbansi diklorometana pada 3 x 10 menit setelah degradasi 

dihentikan pada variasi pH 7-12  

 

Nilai 

pH 

Absorbansi 

1 2 3 

7 0,512 0,484 0,476 

8 0,477 0,484 0,476 

9 0,181 0,175 0,163 

10 0,511 0,441 0,309 

11 0,462 0,327 0,408 

12 0,217 0,217 0,217 

13 0,516 0,493 0,501 

 

 
Gambar 4.6 Hubungan nilai absorbansi diklorometana dan waktu 3 x 10 menit 

setelah degradasi dihentikan pada variasi pH 7-13  

 

4.4  Hasil Uji Interferensi 

4.4.1  Isopropil alkohol 

 Isopropil alkohol merupakan alkohol sekunder yang paling sederhana, 

dimana atom karbon yang mengikat gugus alkohol juga mengikat 2 atom karbon 

lain (CH3)2CHOH. Merupakan isomer struktur dari 1-propanol (Green,. 2003). 

https://id.wikipedia.org/wiki/Alkohol
https://id.wikipedia.org/wiki/Isomer
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=1-propanol&action=edit&redlink=1


ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

40 

 

SKRIPSI                 DEGRADASI DIKLOROMETANA DALAM …            MOHAMAD H.N. 

Isopropil alkohol (IPA) seringkali digunakan dalam industri farmasi, sehingga 

dalam proses akhir seringkali Isopropil alkohol bersama diklorometana terbuang 

bersama. Sehingga adanya isopropil alkohol pada proses pendegradasi 

diklorometana sangatlah mempengarui efektifitas degradasi. Pada penelitian kami  

kami menambahkan isopropil alcohol sebesar 84, 168, 252 dan 336 ppm dimana 

masing-masing konsentrasi Isopropil alkohol memiliki nilai perbandingan mol 

dengan 500 ppm diklorometana berturut-turut sebagai berikut 1:1 , 1:2 , 1:3 dan 

1:4 (sesuai dengan table 4.7). 

Tabel 4.7 Nilai perbandingan mol diklorometana dengan mol isoproil alkohol  

 

Diklorometana 
Nilai 

perbandingan 
Isopropilalkohol Konsentrasi  

(mol)   (mol) Isopropilalkohol (ppm) 

0,014 mol 

1 : 1 0,014 mol 84 

1 : 2 0,028 mol 168 

1 : 3 0,042 mol 252 

1 : 4 0,056 mol 336 

 

 Dengan adanya isopropil alkohol pada proses degradasi diklorometana 

didapatkan nilai kapasitas degradasi sebagai berikut : 
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Tabel 4.8 Hasil uji Interferensi diklorometana dengan isopropil alkohol 

CDCM 
Awal  
(ppm) 

CIPA  
Awal 
(ppm) 

Kapasitas Degradasi 
diklorometana (%) 

500 

0 67 

120 64 

240 57 

360 37 

860 16 

 

Dari tabel 4.7 tampak semakin banyak isopropil alkohol yang ditambahkan 

kapasitas degradasi diklorometana mengalami penurunan. pada isopropil alkohol 

terdapat gugus alkohol adanya gugus tersebut mempercepat proses oksidasi dan 

reduksi reagen Fenton (Barbusinki,. 2009).     

4.4.2 Trietanolamin 

 Trietanolamin, (TEA), (C6H15NO3) adalah senyawa organik amina  tersier 

dengan sebuah triol. Triol adalah molekul dengan tiga alkohol. Trietanolamin 

merupakan senyawa yang tidak berwarna namun sering kali trietanolamin tampak  

berwarna kuning. Hal tersebut disebabkan adanya kotoran pada trietanolamin. 

Trietanolamin sering kali dimanfaatkan sebagai surfaktan. Trietanolamin 

digunakan dalam menetralkan asam lemak, dan buffer pH. Beberapa produk 

umum trietanolamin diantaranya adalah deterjen cair, sabun pencuci piring, sabun, 

krim cukur dan tinta (Frauenkron et al,. 2012). Sama halnya dengan Isopropil 

alkohol (IPA) seringkali trietanolamin digunakan dalam industri farmasi, sehingga 

dalam proses akhir seringkali trietanolamin bersama diklorometana terbuang 

bersama. Sehingga adanya trietanolamin pada proses pendegradasi diklorometana 

sangatlah mempengarui efektifitas degradasi. Pada percobaan trietanolamin yang 
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ditambahkan adalah 208 ppm, 416 ppm, 624 ppm dan 832 ppm dimana masing-

masing konsentrasi trietanolamin memiliki nilai perbandingan mol dengan 

diklorometana berturut-turut sebagai berikut 1:1, 1:2, 1:3 dan 1:4 (perbandingan 

sesuai dengan table 4.8). 

Tabel 4.9 Nilai perbandingan mol diklorometana dengan mol trietanolamin  

 

Diklorometana Nilai perbandingan Trietanolamin Konsentrasi  

(mol)   (mol) Trietanolamin (ppm) 

0,014 mol 

1 : 1 0,014 mol 208 

1 : 2 0,028 mol 416 

1 : 3 0,042 mol 624 

1 : 4 0,056 mol 832 

 

Adanya trietanolamin pada proses degradasi diklorometana mempengarui nilai 

kapasitas degradasi diklorometana seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.9  

Tabel 4.10 Hasil uji Interferensi Diklorometana dengan Trietanolamin 

CDCM 
Awal  
(ppm) 

CIPA  
Awal 
(ppm) 

Kapasitas Degradasi 
diklorometana (%) 

500 

0 65 

208 49 

416 29 

624 14 

832 7 

 

Dari tabel 4.9 semakin banyak Trietanolamin yang ditambahkan kapasitas 

degradasi diklorometana mengalami penurunan. Pada trietanolamin terdapat 

gugus alkohol adanya gugus tersebut mempercepat proses oksidasi dan reduksi 

reagen fenton. (Barbusinki,. 2009) 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan : 

1. Efektifitas kerja reagen Fenton dalam mendegradasi diklorometana sangat 

dipengarui oleh waktu degradasi, pH, kosentrasi Fe2+, kosentrasi H2O2, dan 

adanya isopropil alkohol dan trietanolamin. Pada penelitian kami reagen Fenton 

dapat mengoksidasi diklorometana secara maksimum pada waktu 60 menit, pH 

3, pada perbandingan mol diklorometana dan mol Fe2+ 1 : 3, dan pada 

perbandingan mol diklorometana dan mol H2O2 1 : 5   

2. Adanya peningkatan konsentrasi isopropil alkohol dan trietanolamin pada 

degradasi diklorometana akan menurunkan kapasitas degradasi diklorometana 

3. Advance Oxidation Treatment dapat diterapkan dalam mendegradasi 

diklorometana dalam air dengan kapasitas degradasi lebih dari 70 %. 
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5.2 Saran 

 Advance Oxidation Treatment bekerja untuk mendegradasi sampel senyawa 

organik sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengaplikasikan Advance 

Oxidation Treatment pada sampel limbah industri farmasi, limbah rumah tangga, 

limbah rumah sakit dan sampel limbah organik lainnya.  
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Pembuatan larutan Fe2+  

1. Pembuatan larutan induk Fe2+ 1000 ppm 

Pembuatan larutan induk Fe2+ 1000 ppm dilakukan pada volume 1000 mL 

atau dalam 1 L sehingga massa Fe2+ yang diperlukan adalah 

Konsentrasi (ppm) = 
          

          
 

1000 ppm  = 
          

   
 

Massa (mg)  = 1000 ppm x 1 L 

Massa (mg)  = 1000 mg 

Massa (g)  = 1 g 

Karena pembuatan larutan induk Fe2+ 1000 ppm dilakukan dengan 

menimbang garam Mohr sebesar 

Massa garam Mohr (g) = 
             

        x massa Fe2+ 

Massa garam Mohr (g) = 
          

             x 1 g 

Massa garam Mohr (g) = 4,64 g 
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Lampiran 2. Pembuatan larutan H2O2 

1. Pembuatan larutan induk H2O2 1000 ppm 

Digunakan H2O2 16 % dalam percobaan 

16 % =  
    

      
 

    

      
 =  

         

     
 

         

     
 = 160.000 ppm 

Sehingga untuk membuat 1000 ppm larutan induk H2O2 diperlukan H2O2 16 

% sebesar : 

16 % = 160.000 ppm 

MV = MV 

160.000 ppm  x V(mL) = 1000 ppm x 1000 mL 

V (mL)   = 
                  

           
 

V (mL)   = 6,25 mL 

Lampiran 3. Pembuatan larutan diklorometana 

1. Pembuatan larutan induk diklorometana 1000 ppm 

Massa jenis (ρ) diklorometana = 1,33 gram/mL  
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1000 ppm = 1000 mg/L 

  = 1000 mg/1000 mL 

Massa diklorometana yang dilarutkan untuk membuat larutan induk 1000 ppm dalam 

labu ukur 1000 mL adalah 1 gram. Sehingga volume diklorometana murni yang 

ditambahkan ke dalam labu ukur adalah sebagai berikut : 

ρ    = 
     

      
 

volume  = 
     

 
 

volume  = 
      

            
 

volume  = 0,75 mL 

volume  = 750 µL 

2. Pembuatan larutan kerja 100 ppm dari larutan induk 1000 ppm 

V1 . M1  = V2 . M2 

V1 . 1000 ppm = 100 mL . 100 ppm 

V1   = 10 mL 

Sehingga untuk membuat larutan kerja 100 ppm dengan melarutkan 10 ml larutan 

induk 1000 ppm ke dalam pelarut methanol pada labu ukur 100 mL. 
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Lampiran 4. Pembuatan larutan isopropil alkohol 

1. Pembuatan larutan induk isopropil alkohol 100 ppm 

Massa jenis (ρ) diklorometana = 0,78 gram/mL  

100 ppm = 100 mg/L 

  = 1000 mg/1000 mL 

Massa isopropil alkohol yang dilarutkan untuk membuat larutan induk 1000 ppm 

dalam labu ukur 1000 mL adalah 1 gram. Sehingga volume isopropil alkohol yang 

ditambahkan ke dalam labu ukur adalah sebagai berikut : 

ρ    = 
     

      
 

volume    = 
     

 
 

volume   = 
      

            
 

volume   = 1 mL 

Lampiran 5. Pembuatan larutan Trietanolamin 

1. Pembuatan larutan induk trietanolamin 1000 ppm 

Massa jenis (ρ) trietanolamin = 1,12 gram/mL  

1000 ppm = 2000 mg/L 
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  = 2000 mg/1000 mL 

Massa trietanolamin yang dilarutkan untuk membuat larutan induk 1000 ppm dalam 

labu ukur 1000 mL adalah 2 gram. Sehingga volume trietanolamin yang ditambahkan 

ke dalam labu ukur adalah sebagai berikut : 

ρ   = 
     

      
 

volume   = 
     

 
 

volume  = 
      

            
 

volume  = 1,6 mL  

volume  = 1600 μL 

Lampiran 6. Pembuatan larutan CH3COONa 0,1 M 

Pembuatan 1000 ml larutan CH3COONa 0,1 M dilakukan dengan cara, 

padatan CH3COONa ditimbang sebanyak 8,6 g. Selanjutnya dipindahkan dalam 

gelas beker 250 ml dan ditambahkan aquades. Larutan tersebut diaduk hingga 

homogeny, kemudian dipindahkan dalam labu ukur 1000 ml. Kemudian ditambahkan 

akuades hingga tanda batas dan dikocok hingga homogen. 
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Lampiran 7. Pembuatan larutan NaH2PO4 

Pembuatan 1000 ml larutan NaH2PO4 0,1 M dilakukan dengan cara, padatan 

NaH2PO4 ditimbang sebanyak 12 g. Selanjutnya dipindahkan dalam gelas beker 250 

ml dan ditambahkan akuades. Larutan tersebut diaduk hingga homogen, kemudian 

dipindahkan dalam labu ukur 1000 ml. Kemudian ditambahkan akuades hingga tanda 

batas dan dikocok hingga homogen. 

Lampiran 8. Pembuatan larutan Na2HPO4 

Pembuatan 1000 ml larutan Na2HPO4 0,1 M dilakukan dengan cara, padatan 

Na2HPO4 ditimbang sebanyak 14.2 g. Selanjutnya dipindahkan dalam gelas beker 

250 ml dan ditambahkan akuades. Larutan tersebut diaduk hingga homogen, 

kemudian dipindahkan dalam labu ukur 1000 ml. Kemudian ditambahkan akuades 

hingga tanda batas dan dikocok hingga homogen.. 
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Perhitungan 

a. Perhitungan massa CH3COONa 0,1 M 

  V = 1000 mL = 1L 

  n(CH3COONa) = M (CH3COONa) x V(CH3COONa) 

  n(CH3COONa) = 0,1 M x 1 L 

  n(CH3COONa) = 0,1 mol 

Maka perhitungan massa CH3COONa 0,1 M sebagai berikut 

  Massa (CH3COONa) = n(CH3COONa) x Mr(CH3COONa) 

  Massa (CH3COONa) = 0,1 mol x 86 g/mol 

  Massa (CH3COONa) = 8,6 gram 

b. Perhitungan massa NaH2PO4 0,1 M 

  V = 1000 mL = 1L 

  n(NaH2PO4) = M (NaH2PO4) x V(NaH2PO4) 

  n(NaH2PO4) = 0,1 M x 1 L 

  n(NaH2PO4) = 0,1 mol 

Maka perhitungan massa NaH2PO4 0,1 M sebagai berikut 
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  Massa (NaH2PO4) = n(NaH2PO4) x Mr(NaH2PO4) 

  Massa (NaH2PO4) = 0,1 mol x 120 g/mol 

  Massa (NaH2PO4) = 12 gram 

c. Perhitungan massa Na2HPO4 0,1 M 

  V = 1000 mL = 1L 

  n(Na2HPO4) = M (Na2HPO4) x V(Na2HPO4) 

  n(Na2HPO4) = 0,1 M x 1 L 

  n(Na2HPO4) = 0,1 mol 

Maka perhitungan massa Na2HPO4 0,1 M sebagai berikut 

  Massa (Na2HPO4) = n(Na2HPO4) x Mr(Na2HPO4) 

  Massa (Na2HPO4) = 0,1 mol x 142 g/mol 

  Massa (Na2HPO4) = 14,2 gram 

d. Perhitungan pH buffer asetat 

Perhitungan pH untuk bufer asetat menggunakan persamaan sebagai berikut : 

pH = pKa + log 
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 Nilai pKa asam asetat adalah 4,74 maka perbandingan volume CH3COONa 

0,1 M dan CH3COOH 0,1 M untuk pH 5 adalah sebagai berikut : 

pH = pKa + log 
        

       
 

pH = pKa + log 
 
        

       

 
       

       

 

pH = pKa + log 
[        ]           

[       ]           
 

pH = pKa + log 
  [        ]

       [        ]
 

2,0 = 4,74 + log 
  [        ]

       [        ]
 

-0, 74 = log 
  [        ]

       [        ]
 

0,18 = 
  [        ]

       [        ]
 

0,18 x (       [        ]  =   [        ] 

1,18  [        ] =45 

  [        ] = 38,6 mL 
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 Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk membuat larutan 

buffer asetat dengan pH 2 dibutuhkan larutan  [        ] 0,1 M sebanyak 38,6 mL 

maka larutan [       ] yang diperlukan adalah 211 mL. Perhitungan yang sama 

juga dilakukan pada pH 3, pH 4, dan pH 5 

e. Perhitungan pH buffer fosfat 

Nilai pKa untuk fosfat adalah 7,27 maka perbandingan volume Na2HPO4 0,1 

M dan NaH2PO4 0,1 M untuk pH 6 adalah sebagai berikut : 

pH = pKa + log 
       

       
 

pH = pKa + log 
 
       
       

 
       
       

 

pH = pKa + log 
[       ]          

[       ]           
 

pH = pKa + log 
  [       ]

       [       ]
 

6,0 = 7,27 + log 
  [       ]

       [       ]
 

-1,27= log 
  [       ]

       [       ]
 

0,0537 = 
  [       ]

       [       ]
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0,0537 x (       [       ]  =   [       ] 

1,0537   [       ] = 13,425 

  [       ] = 12,8 mL 

Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk membuat larutan 

buffer asetat dengan pH 6 dibutuhkan larutan  [       ] 0,1 M sebanyak 12,8 mL 

maka larutan [       ] yang diperlukan adalah 237,2 mL.  

Lampiran 9. Menghitung Kapasitas Degradasi Diklorometana 

a. Menghitung Nilai Absorbansi Rata-Rata        

 dgr = 
 dgr1  dgr2  dgr3

3
 

Keterangan : 

 dgr    : Absorbansi Rata-Rata 

           : Absorbansi pada percobaan 1, 2, dan 3 

b. Menghitung Nilai Konsentrasi Akhir Diklorometana Hasil Degradasi (Ce) 

Diketahui bahwa nilai persamaan regresi linear pada kurva standart diklorometana 

adalah :  

y = 0,0036x - 0,0216 

Sehingga nilai Konsentrasi akhir diklorometana hasil degradasi (Ce) adalah : 
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 e = 
( dgr  0,021 )

0,003 
 

Keterangan : 

Ce : Konsentrasi akhir diklorometana hasil degradasi 

Adgr : Absorbansi Rata-Rata 

c. Menghitung Nilai Persen Degradasi Diklorometana (% Degradasi) 

   egradasi= 
 o   e

 o

   100  

Keterangan : 

Co : Konsentrasi awal Diklorometana 

Ce : Konsentrasi akhir Diklorometana 

Lampiran 10. Hasil Optimasi Waktu 

 Optimasi waktu dilakukan untuk mengetahui waktu optimum reagen fenton saat 

mendegradasi diklorometana, optimasi dilakukan pada waktu 30, 45, 60, 75 dan 90 

menit. Dan pada Konsentrasi diklorometana 500 ppm dan 300 ppm. 

 

 

 

 



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

SKRIPSI DEGRADASI DIKLOROMETANA DALAM …  MOHAMAD H.N. 

Optimasi Waktu pada 500 ppm 

Co 

(ppm) 
T Adgr1 Adgr2 Adgr3 Adgr 

Ce 

(ppm) 

% 

Degradasi 

500 

30 0,488 0,486 0,484 0,486 141,000 15 

45 0,310 0,310 0,319 0,313 92,944 44 

60 0,217 0,217 0,218 0,217 66,370 60 

75 0,229 0,229 0,232 0,230 69,889 58 

90 0,242 0,232 0,232 0,235 71,370 57 

 

Ket : 

Adgr : Absorbansi diklorometana setelah proses degradasi Fenton, diukur 

menggunakan  spektrofotometer Uv-Vis 

Āads :  Absorbansi rata-rata diklorometana setelah degradasi fenton 

Persamaan regresi : y = 0,0036x - 0,0216 

y  =    Absorbansi rata-rata (Ā) 

x  =    konsentrasi (C) 

Diketahui :  

 Ādgr  = 0,48  

 V  = 10 mL = 0,01 L (volume larutan diklormetana) 

 CDCM = 500 ppm 

Ditanya:  

 Ce =..? (konsentrasi diklorometana yang tertinggal) 

 % Degradasi =..? (kapasitas Degradasi) 

Jawab  : 
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a. Menentukan konsentrasi diklorometana yang tertinggal (Ce) 

Persamaan regresi : y = 0,0036x - 0,0216 

 

   Astd           Ce 

Ce = 
 dgr  0,021 

0,003 
 

Ce = 
0,48         

      
 = 141 ppm 

b. Menentukan kapasitas Degradasi (% Degradasi ) 

% Degradasi = 
      

  
         

% Degradasi = 
      -   

      
   100   

% Degradasi =    

Digunakan cara yang sama untuk menghitung semua data pengukuran menggunakan 

spektrofotometer Uv-Vis baik untuk optimasi, pH, Konsentrasi Fe2+, Konsentrasi 

H2O2 dan pada uji Interferensi.   
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Optimasi Waktu pada 300 ppm 

Co 

(ppm) 
T Adgr1 Adgr2 Adgr3 Adgr 

Ce 

(ppm) 

% 

Degradasi 

300 

30 0,238 0,243 0,208 0,230 69,796 30 

45 0,217 0,217 0,218 0,217 66,370 34 

60 0,153 0,156 0,156 0,155 49,056 51 

75 0,169 0,174 0,169 0,171 53,407 47 

90 0,179 0,179 0,174 0,177 55,259 45 

 

Lampiran 11. Hasil Optimasi pH 

Optimasi pH dilakukan untuk mengetahui kondisi keasaman optimum reagen fenton 

saat mendegradasi diklorometana, optimasi dilakukan pada pH 2, 3, 4, 5 dan 6, 

dimana pembuatan dilakukan sesuai dengan lampiran 2. Dan optimasi dilakukan pada 

Konsentrasi diklorometana 500 ppm dan 300 ppm. 

Optimasi pH pada 500 ppm 

Co 
(ppm) 

pH Adgr1 Adgr2 Adgr3 Adgr 
Ce 

(DCM) 
% 

Degradasi 

500 

2 0,229 0,238 0,229 0,232 70,444 58 

3 0,228 0,230 0,229 0,229 69,611 58 

4 0,239 0,292 0,232 0,254 76,648 54 

5 0,293 0,232 0,232 0,252 76,093 54 

6 0,296 0,232 0,233 0,254 76,463 54 
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Optimasi pH pada 300 ppm 

Co 
(ppm) 

pH Adgr1 Adgr2 Adgr3 Adgr 
Ce 

(DCM) 
% 

Degradasi 

300 

2 0,149 0,143 0,142 0,145 46,185 54 

3 0,149 0,145 0,139 0,144 46,093 54 

4 0,153 0,156 0,156 0,155 49,056 51 

5 0,153 0,156 0,156 0,155 49,056 51 

6 0,153 0,156 0,159 0,156 49,333 51 

 

Lampiran 12. Hasil Optimasi Konsentrasi Fe2+ 

Optimasi Fe2+ dilakukan untuk mengetahui jumlah Fe2+ secara kuantitatif  

secara optimum pada reagen fenton saat mendegradasi diklorometana, optimasi 

dilakukan pada Konsentrasi awal Fe2+ 300, 400, 500, 600, dan 700, dimana optimasi 

dilakukan pada Konsentrasi awal diklorometana 500 ppm dan 300 ppm. Dan 

didapatkan perbandingan mol seperti berikut : 

Digunakan diklorometana dengan konsentrasi awal 500 ppm dalam 10 mL dan nilai 

konsentrasi diklorometana setelah pencampuran adalah 

MV  = MV 

500 x 10 = Konsentrasi (ppm) x 30  

Konsentrasi =  166,67 ppm 

Sehingga nilai mol diklorometana adalah  
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166,67 ppm   =  
         

   
 

         

   
    =  

        

      
 

Massa (mg)    =  
                 

  
 

Massa (mg)   = 5 mg 

Sehingga nilai dari mol dari konsentrasi awal diklorometana 500 ppm (Mr = 84,93 

mg/mmol) dalam 30 ml adalah 

Mol (mmol) = 
     

  
 

Mol (mmol) = 
   

             
 

Mol (mmol) = 0,058 mmol 

Maka nilai mol Fe2+ (Mr = 55, 84) pada setiap Konsentrasi Fe2+ adalah : 

Digunakan Fe2+ dengan konsentrasi awal 300 ppm dalam 10 mL dan nilai konsentrasi 

Fe2+ setelah pencampuran adalah 

MV  = MV 

300 x 10 = Konsentrasi (ppm) x 30  

Konsentrasi =  100 ppm 

Sehingga nilai mol Fe2+ adalah  



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

SKRIPSI DEGRADASI DIKLOROMETANA DALAM …  MOHAMAD H.N. 

100 ppm   =  
      

   
 

      

   
   =  

        

      
 

Massa (mg)   =  
              

  
 

Massa (mg)  = 3 mg 

Sehingga nilai dari mol dari konsentrasi awal Fe2+ 300 ppm (Mr = 55, 84) dalam 30 

ml adalah 

Mol (mmol) = 
     

  
 

Mol (mmol) = 
   

             
 

Mol (mmol) = 0,054 mmol 

Perhitungan yang sama dilakukan pada perhitungan Fe2+ dengan kosentrasi awal 400 

ppm, 500 ppm, 600 ppm dan 700 ppm serta pada variasi konsentrasi H2O2  
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Konsentrasi  Nilai mol Nilai Perbandinga 

Fe2+ (ppm) Fe2+ (mol DCM = 0,058) 

300 0,054 1 ; 1 

400 0,072 1 ; 1,2 

500 0,090 1 ; 1,5 

600 0,107 1 ; 1,8 

700 0,125 1 ; 2 

 

Optimasi Fe2+ pada 500 ppm 

Co 
(ppm) 

Cfe Adgr1 Adgr2 Adgr3 Adgr 
Ce 

(ppm) 
% 

Degradasi 

500 

300 0,240 0,237 0,237 0,238 72,111 57 

400 0,231 0,234 0,237 0,234 71,000 57 

500 0,231 0,234 0,237 0,234 71,000 57 

600 0,228 0,230 0,229 0,229 69,611 58 

700 0,217 0,217 0,218 0,217 66,370 60 
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Perbandingan mol pada konsentrasi awal diklorometana 300 ppm 

Konsentrasi  Nilai mol Nilai Perbandinga 

Fe2+ (ppm) Fe2+ (mol DCM = 0,035) 

300 0,054 1 ; 1,5 

400 0,072 1 ; 2 

500 0,090 1 ; 2,5 

600 0,107 1 ; 3 

700 0,125 1 ; 3,5 

 

Optimasi Fe2+ pada 300 ppm 

Co 

(ppm) 
Cfe Adgr1 Adgr2 Adgr3 Adgr 

Ce 

(ppm) 

% 

Degradasi 

300 

300 0,169 0,160 0,161 0,163 51,370 49 

400 0,158 0,159 0,161 0,159 50,259 50 

500 0,160 0,159 0,159 0,159 50,259 50 

600 0,153 0,156 0,156 0,155 49,056 51 

700 0,167 0,167 0,166 0,167 52,296 48 

 

Lampiran 13. Optimasi Konsentrasi H2O2 

Optimasi H2O2 dilakukan untuk mengetahui jumlah H2O2 secara kuantitatif  

secara optimum pada reagen fenton saat mendegradasi diklorometana, optimasi 

dilakukan pada Konsentrasi H2O2 300, 400, 500, 600, dan 700, dimana optimasi 

dilakukan pada Konsentrasi diklorometana 500 ppm dan 300 ppm. Dan didapatkan 

perbandingan mol sebagai berikut : 
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Konsentrasi  Nilai mol Nilai Perbandinga 

H2O2 (ppm) H2O2 (mol DCM = 0,058) 

300 0,088 1 ; 1,5 

400 0,118 1 ; 2 

500 0,147 1 ; 2,5 

600 0,176 1 ; 3 

700 0,206 1 ; 3,5 

 

Optimasi H2O2 pada diklorometana dengan konsentrasi awal 500 ppm 

Co 
(ppm) 

CH2O2 Adgr1 Adgr2 Adgr3 Adgr 
Ce 

(ppm) 
% 

Degradasi 

500 

300 0,359 0,373 0,369 0,367 107,944 35 

400 0,373 0,369 0,359 0,367 107,944 35 

500 0,369 0,367 0,367 0,368 108,130 35 

600 0,337 0,350 0,338 0,342 100,907 39 

700 0,369 0,345 0,369 0,361 106,278 36 

 

Perbandingan mol pada optimasi dengan konsentrasi awal diklorometana 300 ppm 
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Konsentrasi  Nilai mol Nilai Perbandinga 

H2O2 (ppm) H2O2 (mol DCM = 0,035) 

300 0,088 1 ; 2,5 

400 0,118 1 ; 3,3 

500 0,147 1 ; 4,2 

600 0,176 1 ; 5 

700 0,206 1 ; 5,8 

 

Optimasi H2O2 pada konsentrasi awal diklorometan 300 ppm 

Co 
(ppm) 

CH2O2 
(ppm) 

Adgr1 Adgr2 Adgr3 Adgr 
Ce 

(ppm) 
% 

Degradasi 

300 

300 0,167 0,168 0,165 0,167 52,296 48 

400 0,166 0,168 0,166 0,167 52,296 48 

500 0,170 0,160 0,161 0,164 51,463 49 

600 0,169 0,161 0,161 0,164 51,463 49 

700 0,158 0,159 0,157 0,158 49,889 50 

 

Lampiran 14. Hasil uji senyawa pengganggu 

a. Isopropil alkohol 

Menghitung mol Diklorometana yang digunakan 

Konsentrasi awal diklorometana yang digunakan adalah 500 ppm dimana setelah 

dicampurkan konsentrasi diklorometana adalah : 

MV = MV 

500 ppm x 10 mL = M (ppm) x 40 mL 
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Konsentrasi (ppm) = 
               

     
 

Konsentrasi (ppm) = 125 ppm 

Sehingga nilai mol dari diklorometana adalah : 

Konsentrasi (ppm) = 125 ppm 

Konsentrasi (mg/L) =  
      

 
 

Jika nilai volume diklorometana yang digunakan adalah 10 ml dan massa molekul 

relatif diklorometana adalah 85 g/mol maka nilai mol dari diklorometana adalah : 

Mol (mmol) = 
                  

          
 x Volume (L)  

Mol (mmol) =  
        

         
 x 10 mL  

Mol (mmol) =  
              

           
 x 10 mL   

Mol (mmol) = 0,014 mmol 

Menghitung nilai Isopropil alkohol yang akan digunakan 

Konsentrasi (ppm) = 
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Jika volume yang digunakan adalah 10 mL, nilai mol Isopropilalkohol adalah 0,014 

mol  dan nilai massa molekul relatif Isopropilalkohol adalah 60,1 g/mol maka 

Konsentrasi isopropil alkohol adalah : 

Konsentrasi (ppm) = 
          

     
              

Konsentrasi (ppm) = 
          

     
        

       

         
 

Konsentrasi (ppm) = 
          

      
                

Konsentrasi (ppm) = 21 
  

 
 

Konsentrasi (ppm) = 21 ppm 

Sehingga pada saat pencampuran nilai konsentrasi isopropil alkohol adalah 21 ppm 

dimana sebelum pencampuran nilai konsentrasinya adalah 

MV = MV 

21 ppm x 40 mL  = 10 mL x M (ppm) 

Konsentrasi (ppm) = 
              

     
 

Konsentrasi (ppm) =         
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Diklorometana 
Nilai 

perbandingan 
Isopropilalkohol Konsentrasi  

(mol)   (mol) Isopropilalkohol (ppm) 

0,014 mol 

1 : 1 0,014 mol 84 

1 : 2 0,028 mol 168 

1 : 3 0,042 mol 252 

1 : 4 0,056 mol 336 

 

Degradasi Diklorometana dengan Interferensi IsopropilAlkohol 

 Degradasi dilakukan dengan perbandingan mol antara  diklorometana dan 

Isopropilalkohol. Dengan menggunakan Spektrofotometri UV Vis pada panjang 

gelombang diklorometana 278 nm dan Isopropilalkohol 222 nm.didapatkan data 

sebagai berikut : 

Jika menggunakan persamaan linieritas Diklorometana ( y = 0,0036x - 0,0216 ) 

maka didapatkan nilai prosentase kapasitas degradasi sebagai berikut 

Cdcm (ppm) Ctea(ppm) Adgr1 Adgr2 Adgr3 Adgr 
Ce 
(ppm) 

% 
Degradasi 

500 

0 0,101 0,134 0,141 0,125 40,815 67 

84 0,131 0,144 0,150 0,142 45,352 64 

168 0,181 0,175 0,163 0,173 54,056 57 

252 0,248 0,266 0,273 0,262 78,870 37 

336 0,312 0,376 0,384 0,357 105,259 16 
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Jika menggunakan persamaan linieritas Isopropil Alkohol 

 

maka didapatkan nilai kapasitas degradasi sebagai berikut 

Cdcm 

(ppm) 

Ctea(ppm

) 
Adgr1 Adgr2 Adgr3 Adgr 

Ce 

(ppm) 

% 

Degradasi 

500 84 0,018 0,061 0,051 0,043 6,370 70 

  168 0,141 0,283 0,148 0,191 29,757 29 

  252 0,511 0,141 0,309 0,320 50,339 20 

  336 0,411 0,479 0,479 0,456 71,926 14 

 

 Sehingga Nilai Perbandingan Efektifitas Reagen Fenton dalam mendengradasi 

dengan adanya Interferensi Isopropil alkohol adalah 

CDCM 
Awal  

(ppm) 

CTEA 
Awal 

(ppm) 

Kapasitas Degradasi 

diklorometana (%) 

Kapasitas Degradasi 

Isopropil alkohol (%) 

500 
0 67   

120 64 70 

y = 0,0032x + 0,0063 
R² = 0,9977 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25
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240 57 29 

360 37 20 

860 16 14 

 

b. Trietanolamin 

Menghitung mol Diklorometana yang digunakan 

Konsentrasi awal diklorometana yang digunakan adalah 500 ppm dimana setelah 

dicampurkan konsentrasi diklorometana adalah : 

MV = MV 

500 ppm x 10 mL = M (ppm) x 40 mL 

Konsentrasi (ppm) = 
               

     
 

Konsentrasi (ppm) = 125 ppm 

Sehingga nilai mol dari diklorometana adalah : 

Konsentrasi (ppm) = 125 ppm 

Konsentrasi (mg/L) =  
      

 
 

Jika nilai volume diklorometana yang digunakan adalah 10 ml dan massa molekul 

relatif diklorometana adalah 85 g/mol maka nilai mol dari diklorometana adalah : 

Mol (mmol) = 
                  

          
 x Volume (L)  
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Mol (mmol) =  
        

         
 x 10 mL  

Mol (mmol) =  
              

           
 x 10 mL   

Mol (mmol) = 0,014 mmol 

Menghitung nilai Trietanolamin yang akan digunakan 

Konsentrasi (ppm) = 
   

                     
      

Jika volume yang digunakan adalah 10 mL, nilai mol trietanolamin adalah 0,014 mol  

dan nilai massa molekul relative trietanolamin adalah 149,19 g/mol maka Konsentrasi 

trietanolamin adalah : 

Konsentrasi (ppm) = 
          

     
                

Konsentrasi (ppm) = 
          

     
          

       

         
 

Konsentrasi (ppm) = 
          

      
                  

Konsentrasi (ppm) = 52 
  

 
 

Konsentrasi (ppm) = 52 ppm 

Sehingga pada saat pencampuran nilai konsentrasi isopropil alkohol adalah 21 ppm 

dimana sebelum pencampuran nilai konsentrasinya adalah 

MV = MV 
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52 ppm x 40 mL  = 10 mL x M (ppm) 

Konsentrasi (ppm) = 
              

     
 

Konsentrasi (ppm) =          
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Diklorometana Nilai perbandingan Trietanolamin Konsentrasi  

(mol)   (mol) Trietanolamin (ppm) 

0,014 mol 

1 : 1 0,014 mol 208 

1 : 2 0,028 mol 416 

1 : 3 0,042 mol 624 

1 : 4 0,056 mol 832 

 

Degradasi Diklorometana dengan Interferensi Trietanolamin 

 Degradasi dilakukan dengan perbandingan mol antara  diklorometana dan 

trietanolamin. Dengan menggunakan Spektrofotometri UV Vis pada panjang 

gelombang diklorometana 278 nm dan trietanolamin 262 nm.didapatkan data sebagai 

berikut : 

Jika menggunakan persamaan linieritas Diklorometana ( y = 0,0036x - 0,0216 ) 

maka didapatkan nilai prosentase kapasitas degradasi sebagai berikut 

Cdcm 
(ppm) Ctea(ppm) Adgr1 Adgr2 Adgr3 Adgr 

Ce 
(ppm) 

% 
Degradasi 

500 

0 0,109 0,136 0,163 0,136 43,778 65 

208 0,109 0,236 0,273 0,206 63,222 49 

416 0,282 0,308 0,308 0,299 89,148 29 

624 0,478 0,282 0,334 0,365 107,296 14 

832 0,378 0,405 0,414 0,399 116,833 7 

 

Jika menggunakan persamaan linieritas Trietanolamin 
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maka didapatkan nilai prosentase kapasitas degradasi sebagai berikut  

y = 0,0042x + 0,1777 
R² = 0,9964 
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Kosentrasi (ppm) 
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Cdcm 
(ppm) 

Ctea(ppm
) Adgr1 Adgr2 Adgr3 Adgr 

Ce 
(ppm) 

% 
Degradasi 

500 208 0,302 0,255 0,255 0,271 22,135 57 

  416 0,462 0,327 0,308 0,366 44,754 57 

  624 0,364 0,665 0,456 0,495 75,548 52 

  
832 

0,530 0,665 0,665 0,620 

105,31

0 49 

 

 Sehingga Nilai Perbandingan Efektifitas Reagen Fenton dalam mendengradasi 

dengan adanya Interferensi Trietanolamin adalah 

CDCM 
Awal  
(ppm) 

CIPA  
Awal 
(ppm) 

Kapasitas Degradasi 
diklorometana (%) 

Kapasitas Degradasi 
Trietanolamin (%) 

500 

0 65   

208 49 57 

416 29 57 

624 14 52 

832 7 49 
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