
 

 

 

 

 

 

PEMANFAATAN ARANG AKTIF DARI LIMBAH PABRIK 

CPO (CRUDE PALM OIL) SEBAGAI ADSORBEN  

METILEN BIRU  

 
 

(Tesis) 

 

 

 

Oleh 

 

Rahmawaty 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER KIMIA 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2016 



 

ABSTRACT 

 

 

THE UTILIZATION OF  CPO (CRUDE PALM OIL) FROM THE 

INDUSTRIAL FACTORY WASTE INTO AN ACTIVATED CHARCOAL AS 

AN ADSORBENT OF BLUE METHYLENE 

 

 

 

By 

 

 

Rahmawaty 

 

 

This research studies purposed is to made the utilization of  CPO (Crude Palm 

Oil) from the industrial factory waste into an activated charcoal as an adsorbent 

of blue methylene. The experiment was started with the carbonization and 

continued with activating of the charcoal by physically and chemically. The 

activated charcoal which resulted from the activating process was characterized 

by Scanning Electron Microscope (SEM) to determine the surface morphology, 

spectrophotometric IR was used to knowed about its functional groups, and the 

surjace area analytion tool with BET methode.  The adsorption tests of the 

activated charcoal in adsorbing blue methylene were performed by the batch 

method including the determination of a pH, contact time and optimum 

concentration. The blue methylene adsorption on the physically and chemically 

activated charcoal is optimum value at a pH 11 with a contact time of 60 and 90 

minutes. The blue methylene adsorption on the physically and chemically 

activated charcoal isotherm leads to followed Freundlich’s isotherm model 

(physical interaction) with R
2
 value = 0,999 and  the adsorption capacity of each 

other ion was 20,620 ; 22.425 mg/g 
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ABSTRAK 

 

 

 

 

PEMANFAATAN ARANG AKTIF DARI LIMBAH PABRIK CPO  

(CRUDE PALM OIL) SEBAGAI ADSORBEN METILEN BIRU  

 

 

 

Oleh 

 

 

Rahmawaty 

 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan limbah pabrik CPO menjadi arang 

aktif sebagai adsorben metilen biru. Eksperimen diawali dengan proses 

karbonisasi dan dilanjutkan aktivasi arang aktif secara fisika (AAF) dan kimia 

(AAK). Arang aktif hasil aktivasi dikarakterisasi dengan Scanning Electron 

Microscope (SEM) untuk mengetahui morfologi permukaan,  spektrofotometri IR 

untuk mengetahui gugus fungsi, dan analisis luas permukaan menggunakan alat 

penganalisis luas permukaan dengan metode BET (Brunaeur-Emmet-Teller) untuk 

menghitung luas permukaan. Uji adsorpsi arang aktif terhadap metilen biru 

dilakukan dengan metode batch, meliputi penentuan pH, waktu kontak dan 

konsentrasi optimum.  Adsorpsi metilen biru pada AAF, AAK optimum pada pH 

11 dengan waktu kontak masing-masing 60 dan 90 menit.
. 

Isoterm adsorpsi 

metilen biru AAK dan AAF cenderung mengikuti model isoterm Freundlich 

(interaksi fisika) dengan R
2
 = 0,999, dengan kapasitas adsorpsi masing-masing ion 

sebesar 20,620 ; 22,424 mg/g. 
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri tekstil di Indonesia berkembang dengan pesat saat ini. Bertambahnya

industri di bidang ini menyebabkan meningkatnya bahan pencemar yang berasal

dari pembuangan limbah industri. Limbah industri tekstil sebagian besar dalam

bentuk cair yang dihasilkan dari proses pembilasan/pencucian. Salah satu limbah

yang dihasilkan adalah limbah zat warna. Limbah zat warna merupakan senyawa

organik yang sukar terurai, bersifat resisten, dan toksik (Weber, 1987). Apabila

limbah tersebut dibuang ke perairan tanpa proses terlebih dahulu maka akan

menyebabkan pencemaran lingkungan, karena lingkungan mempunyai

kemampuan terbatas untuk mendegradasi zat warna tersebut (Suteu dan Bilba,

2005; Gurses et al., 2004).

Zat warna merupakan senyawa organik yang mengandung gugus kromofor

sebagai pembawa warna dan ausokrom sebagai pengikat warna (Suteu dan Bilba,

2005). Zat warna tekstil bersifat sulit diuraikan oleh bakteri biasa atau panas. Oleh

karena itu kadar zat warna yang tinggi dalam perairan dapat mempengaruhi

kehidupan air (Sugiharto,1989). Metilen biru merupakan bahan pewarna thiazine

yang umum digunakan pada industri tekstil, karena harganya relatif murah dan

mudah diperoleh (Hamdaoui and Mahdi, 2006).
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Metilen biru merupakan zat warna dasar yang penting dalam proses pewarnaan

kulit, kain mori, dan kain katun (Hameed et al., 2007; Hamdaoui and Mahdi,

2006). Metilen biru dapat menyebabkan beberapa efek yang merugikan. Apabila

terkena paparan metilen biru secara akut dapat meningkatkan detak jantung,

muntah, shock, pembentukan Heinz Body, cyanosis, jaundice, quadriplegia dan

jaringan nekrosis pada manusia (Kumar et al., 2011; Hamdaoui and Mahdi, 2006;

Kumar and Kumaran, 2005; Gurses et al., 2014). Beberapa efek tersebut

merupakan alasan yang menyebabkan pentingnya menghilangkan metilen biru

dari perairan.

Beberapa cara mengolah limbah yaitu dengan cara filtrasi, flokulasi, penghilangan

warna (dekolorisasi), dan adsorpsi (Gurses et al., 2014). Di antara cara tersebut,

adsorpsi merupakan teknik mengolah limbah yang paling umum dan sering

digunakan karena biayanya murah, metodenya sederhana, mudah dilakukan, dan

cocok untuk zat yang beracun (Hamdaoui and Mahdi, 2006). Adsorpsi merupakan

alternatif terbaik untuk mengatasi pencemaran zat warna (Chowdhury et al., 2011;

Saha et al., 2010; Chowdhury et al., 2010).

Adsorben yang umum digunakan adalah karbon aktif/arang aktif, silika gel,

alumina, zeolit, dan penyaring molekul. Dalam penelitian ini digunakan metode

adsorpsi dengan menggunakan arang aktif. Dipilihnya arang aktif dalam metode

ini merupakan salah satu cara penanganan limbah yang cukup mudah dan

ekonomis (Hamdaoui and Mahdi, 2006; Crini, 2006). Arang aktif dapat dibuat

dari semua bahan mengandung arang, baik arang organik maupun anorganik
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dengan syarat bahan tersebut mempunyai struktur berpori (Sudrajat dan Salim,

1994).

Arang aktif dapat mengadsorpsi gas dan senyawa-senyawa kimia tertentu atau

sifat adsorpsinya selektif, tergantung pada besar atau volume pori-pori dan luas

permukaan. Menurut Suyati (2005) semakin besar luas permukaan dan volume

total pori, maka jari-jari rata pori akan semakin kecil sehingga sangat baik

dijadikan sebagai adsorben untuk menyerap gas. Daya serap arang aktif sangat

besar, yaitu 25-1000% terhadap berat arang aktif, oleh karena itu maka arang aktif

banyak digunakan oleh kalangan industri. Arang aktif dapat digunakan sebagai

penghilang warna dan bau pada industri minuman, penyulingan minyak,

pembersih warna dan bau pada pengolahan air, penghilangan zat warna pada

industry gula, pengambilan kembali pelarut, penghilangan sulfur, gas beracun dan

bau busuk gas pada pemurnian gas, serta sebagai katalisator (Subadra et al.,

2005).

Pengurangan warna pada limbah tekstil dengan arang aktif memberikan hasil jenis

pewarna mordant dan asam dapat berkurang 90% jenis pewarna direk (larut dalam

air) dan disperse dapat berkurang 40% (Vourdrias et al., 2002), menggunakan

berbagai adsorben untuk mengurangi zat warna dan mendapatkan hasil bahwa

arang aktif adalah yang paling efektif dengan pengurangan warna 90% (Singh,

2006; Gupta et al., 2006). Arang aktif komersial berhasil menurunkan intensitas

zat warna metilen biru sebesar 80-90% (Yasin et al., 2007).
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Pada penelitian ini digunakan arang aktif yang berasal dari cangkang kelapa sawit

sebagai adsorben metilen biru. Penggunaan arang aktif dari cangkang kelapa sawit

karena bahan yang lebih mudah di dapat dan juga merupakan upaya pengelolaan

terhadap limbah cangkang kelapa sawit (Meisrilestari et al., 2013; Widyastuti et

al., 2013). Cangkang kelapa sawit merupakan salah satu limbah pengolahan

minyak kelapa sawit yang cukup besar, yaitu mencapai 60% dari produksi minyak

(Kurniati, 2008). Cangkang kelapa sawit memiliki banyak kegunaan serta manfaat

bagi industri dan rumah tangga. Beberapa diantaranya adalah produk bernilai

ekonomis tinggi, yaitu arang aktif, asap cair, fenol, briket arang, dan tepung

tempurung.

Cangkang kelapa sawit merupakan bagian paling keras pada komponen yang

terdapat pada kelapa sawit. Cangkang kelapa sawit yang dapat digunakan sebagai

arang aktif harus melalui proses karbonisasi bahan dasar dan mengalami proses

aktivasi (Darmawan, 2009). Ditinjau dari karakteristik bahan baku, jika

dibandingkan dengan tempurung kelapa biasa, tempurung kelapa sawit memiliki

banyak kemiripan. Perbedaan yang mencolok yaitu pada kadar abu (ash content),

yang biasanya mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan oleh tempurung

kelapa dan cangkang kelapa sawit (Meisrilestari et al., 2013).

Untuk mengetahui kemampuan penyerapan/adsorpsi arang aktif terhadap metilen

biru maka pada penelitian ini telah dilakukan serangkaian eksperimen adsorpsi

meliputi penentuan beberapa parameter kinetika dan isotherm adsorpsi melalui

penentuan waktu kontak, pH optimum, dan variasi konsentrasi.
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B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain adalah :

1. Mempelajari cara aktivasi arang dari tempurung kelapa sawit baik secara

kimia dan fisika.

2. Menguji kemampuan adsorpsi arang aktif yang berasal dari cangkang kelapa

sawit sebagai alternatif adsorben untuk menghilangkan zat warna metilen biru

dari air.

3. Menentukan pH optimum, kinetika, dan isoterm adsorpsi metilen biru pada

adsorben arang aktif hasil aktivasi.

C. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan pada

bidang kimia anorganik terhadap penanganan masalah pencemaran lingkungan

terutama polutan zat warna melalui pemanfaatan limbah agroindustri seperti arang

aktif.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Zat Warna

Zat warna yaitu senyawa organik berwarna yang digunakan untuk memberi warna

ke suatu objek atau suatu kain. Proses terjadinya warna yang paling umum adalah

dengan absorpsi cahaya dari panjang gelombang tertentu oleh suatu zat. Senyawa

organik dengan konjugasi yang tinggi dapat menyerap cahaya pada λ sekitar

4000Ǻ. Warna juga dapat dibentuk dari senyawa organometalik ataupun senyawa

anorganik kompleks. Zat warna tekstil bersifat sulit diuraikan oleh bakteri biasa

atau panas. Hal ini yang menyebabkan kadar zat warna yang tinggi dalam perairan

dan dapat mempengaruhi kehidupan air (Sugiharto, 1989).

Molekul zat warna merupakan gabungan dari zat organik tidak jenuh dengan

kromofor sebagai pembawa warna. Zat organik tidak jenuh yang dijumpai dalam

pembentukan zat warna adalah senyawa aromatik antara lain senyawa

hidrokarbon aromatik dan turunannya, fenol dan turunannya serta senyawa-

senyawa hidrokarbon yang mengandung nitrogen (Manurung et al., 2004).

Pada tahun 1876 Witt menyatakan bahwa molekul zat warna merupakan

gabungan dari zat organik yang tidak jenuh, kromofor sebagai pembawa warna

dan auksokrom sebagai pengikat antara warna dengan serat. Secara lebih luas zat
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warna tersusun dari hidrokarbon tak jenuh, cromogen, auxocrome, dan zat aditif

(migration, levelling, wetting agent) dan sebagainya.

Kromofor merupakan zat pemberi warna yang berasal dari radikal kimia, seperti ;

kelompok nitroso : -NO, kelompok nitro : -NO2, kelompok azo : -N=N, kelompok

etilen : >C=C<, kelompok karbonil : >C=O, kelompok karbon – nitrogen :

>C=NH dan –CH=N, kelompok belerang : >C=S dan ->C-S-S-C<. Macam-

macam zat warna dapat diperoleh dari penggabungan radikal kimia tersebut

dengan senyawa kimia lain. Sebagai contoh kuning jeruk (orange) diperoleh dari

radikal etilen yang bergabung dengan senyawa lain membentuk

hidrokarbon dimethyl fulvene.

Auxochrome, (Yunani ; auxanein, “meningkatkan”) yaitu gugus yang tidak dapat

menjalani transisi p → p tetapi dapat menjalani transisi elektron n. Auksokrom

merupakan gugus yang dapat meningkatkan daya kerja khromofor sehingga

optimal dalam pengikatan. Auksokrom terdiri dari golongan kation yaitu –NH2, -

NH Me, – N Me2 seperti -+NMe2Cl-, golongan anion yaitu SO3H-, -OH, -COOH,

seperti –O-; -SO3
-, dsb. Auxochrome juga merupakan radikal yang memudahkan

terjadinya pelarutan: -COOH atau –SO3H, dapat juga berupa kelompok

pembentuk garam: –NH2 atau –OH (Fessenden dan Fessenden, 1986).

Kebanyakan zat organik berwarna adalah hibrida resonansi dari dua struktur atau

lebih.
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Bahan pewarna secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu benda

berwarna yang memiliki afinitas kimia terhadap benda yang diwarnainya. Bahan

pewarna pada umumnya memiliki bentuk cair dan larut di air. Pada berbagai

situasi, proses pewarnaan menggunakan mordant untuk meningkatkan

kemampuan menempel bahan pewarna. Bahan pewarna dan pigmen terlihat

berwarna karena mereka menyerap panjang gelombang tertentu dari cahaya.

Berlawanan dengan bahan pewarna, pigmen pada umumnya tidak dapat larut, dan

tidak memiliki afinitas terhadap substrat.

Gugus kromofor adalah gugus yang menyebabkan molekul menjadi berwarna.

Kromofor zat warna reaktif biasanya merupakan sistem azo dan antrakuinon

dengan berat molekul relatif kecil. Daya serap terhadap serat tidak besar, sehingga

zat warna yang tidak bereaksi dengan serat mudah dihilangkan. Gugus-gugus

penghubung dapat mempengaruhi daya serap dan ketahanan zat warna terhadap

asam atau basa. Gugus-gugus reaktif merupakan bagian-bagian dari zat warna

yang mudah lepas. Dengan lepasnya gugus reaktif ini, zat warna menjadi mudah

bereaksi dengan serat kain. Pada umumnya agar reaksi dapat berjalan dengan baik

maka diperlukan penambahan alkali atau asam sehingga mencapai pH tertentu

(Renita et al., 2004).

B. Metilen Biru

Metilen biru yang memiliki rumus kimia C16H18ClN3S, adalah senyawa

hidrokarbon aromatik yang beracun dan merupakan zat warna kationik dengan
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daya adsorpsi yang sangat kuat. Pada umumnya metilen biru digunakan sebagai

pewarna sutra, wool, tekstil, kertas, peralatan kantor dan kosmetik.  Metilen biru

juga kerap digunakan sebagai bakterisida dan fungisida pada akuarium (Hamdaoui

and Mahdi, 2006). Di beberapa tempat penggunaan bahan ini sudah semakin

tidak popular karena diketahui mempunyai pengaruh buruk terhadap filtrasi

biologi dan kemampuan warnanya untuk melekat pada kulit, pakaian, dekorasi

akuarium dan peralatan lainnya termasuk lem akuarium.  Diduga bahan inipun

dapat berakibat buruk terhadap tanaman air. Metilen biru diketahui efektif untuk

pengobatan ichtyopthirius (white spot) dan jamur.  Selain itu juga sering

digunakan untuk mencegah serangan jamur pada telur ikan.

Senyawa metilen biru berupa kristal berwarna hijau gelap. Ketika dilarutkan,

metilen biru dalam air atau alkohol akan menghasilkan larutan berwarna biru.

Metilen biru memiliki berat molekul 319,86 gr/mol, dengan titik lebur di 105°C

dan daya larut sebesar 4,36 x 104 mg/L (Palupi, 2006). Metilen biru (basic blue 9)

produksi Merck memiliki daya larut 50 g/L pada suhu 20°C (Hamdaoui and

Mahdi, 2006). Struktur metilen biru ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Struktur kimia molekul metilen biru (Hamdaoui and Mahdi, 2006)
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C. Adsorpsi

Pengertian adsorpsi secara umum adalah proses terakumulasinya atom atau

molekul pada permukaan. Zat yang mengadsorpsi disebut adsorbat, sedangkan

material tempat terakumulasinya adsorbat disebut adsorben (Atkins, 1999). Energi

potensial permukaan akan turun dengan mendekatnya molekul ke permukaan

(Farrington, 1983). Proses adsorpsi dapat terjadi antara padatan dengan padatan,

gas dengan padatan, gas dengan cairan, cairan dengan cairan, dan cairan

dengan padatan (Djatmika et al., 1986).

Sedangkan  menurut  Setyaningsih  (1995), adsorpsi   adalah  proses  terjadinya

perpindahan  massa adsorbat dari fasa gerak  (fluida pembawa  adsorbat)  ke

permukaan adsorben.  Adsorpsi  terjadi  karena  adanya  gaya tarik menarik antara

molekul adsorbat dengan  tempat-tempat   aktif  di  permukaan  adsorben.

Adsorpsi  merupakan  peristiwa terjadinya perubahan kepekatan dari molekul, ion,

atau atom antara permukaan dua fase. Metode adsorpsi ada dua macam yaitu

adsorpsi secara fisik (physiosorption) dan adsorpsi secara kimia (chemisorption)

(Ruthven dalam Pari, 1995).  Adsorpsi fisik terjadi sebagai  akibat  dari

perbedaan  energi  atau gaya tarik menarik elektrik (listrik) sehingga molekul-

molekul  adsorben  terikat  secara  fisik  pada  molekul  adsorbat. Adsorpsi  ini

bersifat secara irreversible dan monolayer.

Menurut Azah dan Rudyanto (1984) daya adsorpsi arang aktif dapat terjadi karena

(1) adanya pori-pori mikro yang sangat banyak yang dapat menimbulkan gejala
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kapiler yang menyebabkan timbulnya daya serap  (2) permukaan  yang  luas dari

arang aktif (3) pada kondisi bervariasi hanya sebagian permukaan  yang

mempunyai  daya serap, hal ini karena permukaan arang aktif bersifat heterogen,

penyerapannya hanya terjadi pada permukaan yang aktif saja.

Adsorpsi dapat dikelompokkan menjadi dua (Mufrodi dkk., 2008), yaitu:

1. Adsorpsi fisik (physical adsorption), yaitu berhubungan dengan gaya Van der

Waals dan merupakan suatu proses bolak-balik apabila daya tarik menarik

antara zat terlarut dan adsorben lebih besar dari daya tarik menarik antara zat

terlarut dengan pelarutnya maka zat yang terlarut akan diadsorpsi pada

permukaan adsorben.

2. Adsorpsi kimia (chemical adsorption), yaitu reaksi kimia yang terjadi antara

zat padat dan zat terlarut yang teradsorpsi.

Menurut Benefield (1982), faktor-faktor yang mempengaruhi proses adsorpsi,

antara lain:

1. Luas permukaan adsorben

Semakin luas permukaan adsorben maka semakin banyak adsorbat yang

teradsorpsi sebab semakin banyak pula situs-situs aktif yang tersedia pada

adsorben untuk kontak dengan adsorbat. Luas permukaan sebanding dengan

jumlah situs aktif adsorben.

2. Ukuran molekul adsorbat

Molekul yang besar akan lebih mudah teradsorpsi daripada molekul yang

kecil. Tetapi, pada difusi pori molekul-molekul yang besar akan mengalami
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kesulitan untuk teradsorpsi akibat konfigurasi molekul yang tidak

mendukung sehingga adanya batas ukuran molekul adsorpsi tertentu pada

setiap adsorpsi.

3. Konsentrasi adsorbat

Konsentrasi adsorbat yang tinggi akan menghasilkan daya dorong (driving

force) yang tinggi bagi molekul adsorbat untuk masuk ke dalam situs aktif

adsorben.

4. Suhu

Karena adsorpsi merupakan proses kinetika maka pengaturan suhu akan

mempengaruhi kecepatan proses adsorpsi.

5. pH

pH mempengaruhi terjadinya ionisasi ion hidrogen dan ion ini sangat kuat

teradsorpsi. Asam organik lebih mudah teradsorpsi pada pH rendah

sedangkan basa organik terjadi pada pH tinggi.

6. Waktu kontak

Waktu kontak yang relatif lama akan memberikan kesempatan lebih lama

terhadap adsorben untuk berinteraksi dengan adsorbat. Isoterm adsorpsi

merupakan fungsi konsentrasi adsorbat yang terserap pada adsorben

terhadap konsentrasi adsorbat. Tipe isoterm adsorpsi dapat digunakan untuk

mempelajari mekanisme adsorpsi. Adsorpsi fase cair-padat pada umumnya

mengikuti tipe isoterm Freundlich dan Langmuir (Atkins, 1999).
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Faktor-faktor yang mempengaruhi daya serap arang aktif antara lain adalah :

1. Sifat fisikokimia adsorben seperti ukuran pori, kehalusan, dan komposisi

kimia permukaan arang aktif.

2. Sifat fisikokimia adsorbat seperti ukuran dan polaritas molekul.

3. Sifat fase cair seperti pH dan suhu.

4. Lamanya proses adsorbsi berlangsung / waktu kontak.

D.  Jumlah Logam Teradsorpsi

Untuk menentukan banyaknya jumlah ion logam yang teradsorpsi dapat

menggunakan persamaan kesetimbangan massa, sebagai berikut.

Q = (Co-Ce) V/W (1)

D = Q/Ce (2)

%A = (Co-Ce)/Co x 100 (3)

Dimana Q menyatakan jumlah ion logam yang teradsorpsi (mg g-1), Co dan Ce

menyatakan konsentrasi awal dan kesetimbangan dari ion logam (mmol L-1), W

adalah massa adsorben (g), V adalah volume larutan ion logam (L), A (%)

presentase teradsorpsi, D adalah rasio distribusi (mL g-1) (Buhani et al., 2009).

1. Isoterm Adsorpsi Langmuir

Model isoterm Langmuir mengasumsikan bahwa bagian yang terpenting dalam

proses adsorpsi yaitu situs yang dimiliki oleh adsorben yang terletak pada



14

permukaan, akan tetapi jumlah situs-situs ini akan berkurang jika permukaan yang

tertutup semakin bertambah (Husin and Rosnelly, 2005). Persamaan isoterm

adsorpsi Langmuir tersebut ditulis dalam bentuk persamaan linier yaitu sebagai

berikut.

(1)

Dengan C adalah konsentrasi kesetimbangan (mol L-1), n adalah jumlah logam

yang teradsorpsi per gram adsorben pada konsentrasi C (mol g-1), nm adalah

jumlah ion logam yang teradsorpsi saat keadaan jenuh (kapasitas adsorpsi)

(mol g-1) dan K adalah konstanta kesetimbangan adsorpsi (L mol-1).  Dari kurva

linier hubungan antara C/n versus C maka dapat ditentukan nilai nm dari

kemiringan (slop) dan K dari intersep kurva (Buhani and Suharso, 2009).

2. Isoterm Adsorpsi Freundlich

Model isoterm Freundlich menjelaskan bahwa proses adsorpsi pada bagian

permukaan adalah heterogen dimana tidak semua permukaan adsorben

mempunyai daya adsorpsi. Model isoterm Freundlich menunjukkan lapisan

adsorbat yang terbentuk pada permukaan adsorben adalah multilayer (Buhani and

Suharso, 2009).

Adapun bentuk persamaan linier Freundlich adalah sebagai berikut:

(1)

1
nmK

C
n

C
n
m

= +

log qe = log kf + 1/n log Ce
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Dengan qe adalah jumlah ion logam yang teradsorpsi per gram adsorben (mg g-1),

Ce adalah konsentrasi setimbang adsorbat dalam fase larutan (mg L-1), kf adalah

faktor kapasitas Freundlich (mol L-1), dan 1/ n adalah harga slope (Rousseau,

1987).

E. Arang Aktif

Arang adalah suatu bahan padat yang berpori-pori dan merupakan hasil

pembakaran dari bahan yang mengandung karbon. Sebagian dari pori-porinya

masih tertutup dengan hidrokarbon, ter, dan senyawa organik lain. Komponennya

terdiri dari karbon terikat (fixed carbon), abu, air, nitrogen, dan sulfur (Djatmika

dkk., 1986).

Arang yang merupakan residu dari penguraian bahan yang mengandung karbon

sebagian besar komponennya adalah karbon dan terjadi akibat peruraian panas.

Proses pemanasan ini dapat dilakukan dengan jalan memanasi bahan langsung

atau tidak langsung di dalam timbunan, kiln, retort, dan tanur (Djatmika dkk.,

1986). Arang aktif adalah arang yang konfigurasi atom karbonnya dibebaskan dari

ikatan dengan unsur lain, serta rongga atau pori dibersihkan dari senyawa lain atau

kotoran sehingga·permukaan dan pusat aktif menjadi luas atau daya adsorbsi

terhadap cairan dan gas akan meningkat (Sudrajat dan Salim, 1994).

Arang aktif adalah arang yang sudah diaktifkan, sehingga pori-porinya terbuka

dan permukaannya bertambah luas sekitar 300 sampai 2000 m2/g. Permukaan

arang aktif yang semakin meluas ini menyebabkan daya adsorbsinya terhadap gas
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atau cairan rnakin tinggi (Kirk dan Othmer, 1992). Menurut FAO dalam Ferry

(2002), kualitas arang ditentukan oleh kadar air, kadar zat terbang, kadar abu,

kadar karbon terikat, ukuran partikel, dan kapasitas adsorbsi. Sedangkan mutu

arang aktif dipengaruhi oleh bahan baku, bahan pengaktif, dan proses pengolahan.

Syarat mutu arang aktif di setiap negara berbeda-beda. Syarat mutu arang aktif di

Indonesia diatur dalam Standar Nasional Indonesia (SNI 06-3730-1995).

Menurut Kirk dan Othmer (1992), Subadra et al. (2005), arang aktif dapat

digunakan dalam industri pangan dan industri bukan pangan, sebagai bahan

pemucat, penyerap gas, penyerap logam, dan sebagainya. Pada garis besarnya

arang aktif digunakan dalam industri pangan maupun non pangan.

Arang adalah produk setengah jadi dalam pembuatan arang aktif. Kualitas arang

aktif yang dihasilkan diantaranya dipengaruhi oleh kesempurnaan proses

pengarangan. Proses pengarangan terdiri dari empat tahap (Sudrajat dan Salim,

1994) :

1. Pada temperatur 100-120°C terjadi penguapan air dan sampai temperatur

270°C mulai terjadi penguapan selulosa, destilat mengandung asam organik

dan sedikit metanol.

2. Pada temperatur 270-310°C reaksi eksoterm  berlangsung, dimana terjadi

penguraian selulosa secara intensif menjadi larutan pirolignat, gas kayu, dan

sedikit  ter.  Asam  pirolignat   merupakan  asam  organik  dengan  titik

didih rendah seperti asam cuka dan methanol, sedangkan gas kayu terdiri

dari CO dan CO2.



17

3. Pada  temperatur   310-500°C,   terjadi   penguraian/lignin,  dihasilkan

lebih banyak ter sedangkan larutan piro/lignat menurun. Produk gas CO2

menurun sedangkan gas CO, CH4, dan H2 meningkat.

4. Pada   temperatur   500-1000°C   merupakan   tahap   pemurnian   arang

atau peningkatan kadar karbon.

Menurut Prawirakusuma dan Utomo (1970), khusus untuk tempurung kelapa,

suhu pengarangan sebaiknya berkisar dari 300 hingga 500°C. Pengaktifan arang

dapat dilakukan dengan dua cara. Cara pertama, bahan baku direndam terlebih

dahulu dalam bahan pengaktif kemudian dikarbonisasi. Cara kedua, bahan baku

dikarbonisasi terlebih dahulu kemudian arang yang diperoleh direndam dalam

larutan pengaktif lalu diaktifkan.

Guerrero et al. (1970) menyatakan bahwa pembuatan arang aktif dilakukan dalam

dua tahap. Tahap pertama adalah pembentukan arang bersifat amorf dan porous

pada suhu rendah. Tahap kedua adalah proses pengaktifan arang untuk

menghilangkan hidrokarbon yang melapisi permukaan arang sehingga dapat

meningkatkan porositas arang. Menurut Cheremisinoff dan Ellerbusch (1978),

pada kedua proses tersebut terjadi tahap-tahap sebagai berikut :

1. Dehidrasi yaitu proses menghilangkan air.

2. Karbonisasi yaitu proses penguraian selulosa organik menjadi unsur karbon,

serta mengeluarkan senyawa-senyawa  nonkarbon.

3. Aktivasi  yaitu  proses  pembentukan  dan  penyusunan  karbon  sehingga

pori-pori menjadi lebih besar.
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Arang dapat diaktifkan dengan dua cara yaitu dengan mengalirkan gas atau uap

dengan menggunakan bahan kimia. Bahan kimia ditambahkan pada bahan baku

untuk mendegradasi atau menghidrasi molekul organik selama

pengarangan. Proses berdasarkan oksidasi selektif dari bahan dengan udara

berlangsung pada suhu rendah dan dengan uap air atau CO2 pada

suhu tinggi yaitu 800-1000°C (Kirk and othmer, 1992).

Proses aktivasi arang aktif ada dua macam, yaitu proses aktivasi gas dan proses

aktivasi kimia (Kienle, 1986). Prinsip pada aktivasi gas yaitu pemberian uap air

atau gas CO2 kepada arang yang telah dipanaskan. Arang yang telah dihaluskan

dimasukkan ke dalam tungku aktivasi dan dipanaskan pada suhu 800-1000°C.

Selama pemanasan ke dalamnya dialirkan uap air atau gas CO2.

Selama pengaktifan dengan gas-gas pengoksidasi, lapisan-lapisan karbon kristalit

yang tidak teratur akan mengalami pergeseran yang menyebabkan permukaan

kristalit atau celah menjadi terbuka sehingga gas-gas pengaktif yang lembam

dapat mendorong residu-residu hidrokarbon seperti senyawa ter, fenol, metanol,

dan senyawa lain yang menempel pada permukaan arang. Cara yang sangat efektif

untuk mendesak residu-residu tersebut adalah dengan mengalirkan gas

pengoksidasi pada permukaan materi karbon (Pari, 1996).

Garam-garam mineral sangat mempengaruhi keaktifan arang karena adanya

unsur-unsur mineral yang masuk diantara pelat-pelat heksagon kristalit dan
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membuka permukaan arang yang mula-mula tertutup. Dengan demikian

permukaan arang semakin luas dan daya adsorbsinya semakin tinggi.

Menurut FAO dalam Ferry (2002), selama proses pengaktifan arang terjadi

beberapa proses :

1. Pada suhu 20 sampai 110°C, terjadi penyerapan panas oleh bahan, sehingga

komponen volatil dan air menguap.

2. Pada suhu 110 sampai 270°C, sisa air yang masih terdapat dalam bahan

menguap dan mulai terjadi peruraian selulosa menghasilkan karbon

monoksida, asam asetat, dan metanol.

3. Pada suhu 270 sampai 290°C, terjadi peruraian eksotermal pada bahan

menghasilkan gas dan uap bersama-sama dengan ter.

4. Pada suhu 290 sampai 400°C, peruraian bahan berlangsung terus dan

dihasilkan gas karbon monoksida, karbon dioksida, asam asetat, metanot,

dan ter.

5. Pada suhu 400 sampai 500°C, perubahan bahan menjadi arang secara

teoritis telah sempurna.

Menurut Kirk dan Otmer (1992), ada dua macam jenis arang aktif yang dibedakan

menurut pembuatan dan fungsinya, yaitu :

1. Arang penyerap gas (gas adsorbent carbon)

Karbon-karbon aktifnya keras, berbentuk butiran atau pil. Jenis arang ini

digunakan  untuk menyerap kotoran berupa gas.   Pori-pori yang terdapat

pada jenis ini adalah  mikropori yang  menyebabkan  molekul gas akan
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mampu melewatinya, tapi molekul dari cairan tidak bisa rnelewatinya.

Karbon jenis ini dapat ditemui pada karbon tempurung kelapa.

2. Arang fasa cair (liquid-phase carbon)

Karbon-karbon aktif umumnya ringan dan halus berbentuk seperti serbuk.

Arang jenis ini digunakan untuk menyerap kotoran atau zat yang tidak

diinginkan dari cairan atau larutan. Jenis pori-pori dari karbon ini adalah

makropori yang memungkinkan molekul berukuran besar untuk masuk.

Arang jenis ini biasanya berasal dari batubara dan selulosa.

Saat ini arang aktif telah digunakan secara luas dalam industri kimia, pangan, dan

farrnasi.  Umumnya arang aktif digunakan sebagai bahan penyerap dan pemurni.

Sudrajat dan Salim (1994) mengemukakan bahwa arang aktif dapat memurnikan

produk yang dihasilkan industri dan juga berguna untuk rnendapatkan kernbali

zat-zat berharga dari carnpurannya serta sebagai obat.

Tempurung sawit memiliki banyak kegunaan serta manfaat bagi industri usaha

dan rumah tangga. Beberapa diantaranya adalah produk bernilai ekonomis tinggi,

yaitu arang aktif, asap cair, fenol, briket arang, dan tepung tempurung.

Tempurung sawit merupakan bagian paling keras pada komponen yang terdapat

pada kelapa biasa, tempurung kelapa sawit memiliki banyak kemiripan. Perbedaan

yang mencolok yaitu pada kadar abu (ash content) yang biasanya mempengaruhi

kualitas produk yang dihasilkan oleh tempurung kelapa dan tempurung kelapa

sawit.
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Daya serap arang aktif sangat besar, yaitu antara 25-1000% terhadap berat arang

aktif. Karena hal tersebut maka arang aktif banyak digunakan oleh kalangan

industri. Hampir 60% produksi arang aktif di dunia ini dimanfaatkan oleh

industri-industri gula dan pembersihan minyak dan lemak, kimia dan farmasi

(Arifin, 2010). Arang aktif dapat dibuat dari semua bahan yang mengandung

arang, baik arang organic maupun anorganik dengan syarat bahan tersebut

mempunyai struktur berpori (Sudrajat dan Salim, 1994).

Bahan baku yang berasal dari hewan, tumbuh-tumbuhan, limbah ataupun mineral

yang mengandung karbon dapat dibuat menjadi arang aktif, bahan tersebut antara

lain: tulang, kayu lunak, sekam, tongkol jagung, tempurung kelapa, sabut kelapa,

tempurung kelapa sawit, ampas penggilingan tebu, ampas pembuatan kertas,

serbuk gergaji, kayu keras dan batubara.

Berdasarkan ukuran pori-porinya karbon aktif dikelompokkan menjadi dua jenis

yaitu:

1. Mikropori, dengan ukuran pori-pori 10- 1000 Angstrom.

2. Makropori, dengan ukuran pori-pori lebih besar dari 1000 Angstrom.

(Cheresminof and Fied, 1980).

Terdapat empat hal yang dapat dijadikan batasan dari penguraian komponen kayu

yang terjadi karena pemanasan pada proses destilasi kering, yaitu:



22

1. Batasan A adalah suhu pemanasan sampai 200 °C. Air yang terkandung

dalam bahan baku keluar menjadi uap, sehingga kayu menjadi kering, retak-

retak dan bengkok. Kandungan karbon lebih kurang 60 %.

2. Batasan B adalah suhu pemanasan antara 200-280 °C. Kayu secara

perlahan-lahan menjadi arang dan destilat mulai dihasilkan. Warna arang

menjadi coklat gelap serta kandungan karbonnya lebih kurang 70%.

3. Batasan C adalah suhu pemanasan antara 280-500 °C. Pada suhu ini akan

terjadi karbonisasi selulosa, penguraian lignin dan menghasilkan “ter”.

Arang yang terbentuk berwarna hitam serta kandungan karbonnya

meningkat menjadi 80%. Proses pengarangan secara praktis berhenti pada

suhu 400 °C.

4. Batasan D adalah suhu pemanasan 500 °C, terjadi proses pemurnian arang,

dimana pembentukan “ter” masih terus berlangsung. Kadar karbon akan

meningkat mencapai 90%. Pemanasan diatas 700 °C, hanya menghasilkan

gas hidrogen.

Menurut Chemisinoff (1978), secara umum dan sederhana proses pembuatan

arang aktif terdiri dari tiga tahap yaitu:

1. Dehidrasi : proses penghilangan air dimana bahan baku dipanaskan sampai

temperatur 170 °C.

2. Karbonisasi : pemecahan bahan-bahan organik menjadi karbon. Suhu diatas

170°C akan menghasilkan CO, CO2 dan asam asetat. Pada suhu 275°C,
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dekomposisi menghasilkan “ter”, metanol dan hasil samping lainnya.

Pembentukan karbon terjadi pada temperatur 400 – 600 0C

3. Aktivasi : dekomposisi tar dan perluasan pori-pori. Dapat dilakukan dengan

uap atau CO2 sebagai aktifator.

Proses aktivasi merupakan hal yang penting diperhatikan disamping bahan baku

yang digunakan. Aktivasi adalah perubahan secara fisik dimana luas permukaan

dari karbon meningkat dengan tajam dikarenakan terjadinya penghilangan

senyawa tar dan senyawa sisa-sisa pengarangan (Shreve, 1997). Daya serap

karbon aktif semakin kuat bersamaan dengan meningkatnya konsentrasi dari

aktivator yang ditambahkan. Hal ini memberikan pengaruh yang kuat untuk

mengikat senyawa-senyawa tar keluar melewati  mikro pori-pori dari karbon aktif

sehingga permukaan dari karbon aktif tersebut semakin lebar atau luas yang

mengakibatkan semakin besar pula daya serap  karbon  aktif  tersebut (Tutik dan

Faizah, 2001).

Metoda aktivasi yang umum digunakan dalam pembuatan arang aktif adalah:

1. Aktivasi Kimia

Pada cara ini proses aktivasi dilakukan dengan mempergunakan bahan

kimia sebagai activating agent. Aktivasi arang ini dilakukan dengan

merendam arang ke dalam larutan kimia, misalnya hidroksida logam alkali

garam-garam karbonat, klorida, sulfat, fosfat dari logam alkali tanah dan

khususnya ZnCl2, asam-asam anorganik seperti H2SO4 dan H3PO4. Proses



24

aktivasi bahan kimia akan meresap dan membuka permukaan arang yang

semula tertutup oleh deposit tar (Tutik dan Faizah, 2001).

2. Aktivasi Fisika

Pada cara ini karbon atau arang dipanaskan dengan suhu tinggi didalam

sistem tertutup tanpa udara sambil dialiri gas inert. Saat ini terjadi reaksi

lanjutan pemecahan atau peruraian sisa deposit tar dan senyawa hidrokarbon

sisa karbonisasi keluar dari permukaan karbon sebagai akibat gas suhu

tinggi dan adanya aliran gas inert, sehingga akan dihasilkan karbon dengan

luas permukaan yang cukup luas atau disebut karbon aktif (Tutik dan

Faizah, 2001).

Berbeda dengan aktivasi kimia, pada cara ini proses aktivasi berlangsung melalui

dua tahap :

a. Proses karbonisasi.

b. Dilanjutkan dengan proses aktivasi dengan menggunakan steam pada suhu

yang tinggi.

Proses karbonasi diperoleh dari pembakaran dihaluskan menjadi produk dan

kemudian dilakukan steam pada suhu yang tinggi berarti pada cara ini bila

dibandingkan dengan cara aktivasi kimia memerlukan peralatan yang lebih

kompleks. Proses pembakaran atau karbonisasi dari bahan dasar dilakukan dalam

sebuah dapur yang tertutup dan berhubungan dengan udara proses atau dinamakan

”Destructive Distillation” atau ”Pirolisa Kayu”. Dari distilasi tanpa udara ini,

akan terbentuk arang primer (charcoal primer). Aktivasi dari charcoal masih
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sangat rendah, hal ini dapat disebabkan masih banyaknya melekat sisa-sisa tar

coke (sisa-sisa senyawa hidrokarbon) sedangkan senyawa hidrokarbon ini terikat

secara kimiawi sehingga sukar untuk dipisahkan secara ekstraksi dengan

menggunakan pelarut (Effendi dan Soebjono, 1981).

F. Karakterisasi Material

1. Spektrofotometer UV-Vis

Pada spektroskopi UV-Vis, spektrum tampak (vis) terentang antara 400 nm (ungu)

sampai 750 (merah) sedangkan spektrum ultraviolet (UV) terentang antara

200-400 nm.  Informasi yang diperoleh dari spektroskopi ini yaitu adanya ikatan

rangkap atau ikatan terkonjugasi dan gugus kromofor yang terikat pada

auksokrom.  Gugus-gugus fungsional tertentu seperti karbonil, nitro, dan sistem

tergabung menunjukkan puncak karakteristik dan dapat diperoleh informasi yang

berguna mengenai ada tidaknya gugus tersebut dalam molekul.

Semua molekul dapat menyerap radiasi dalam daerah UV-tampak karena mereka

mengandung elektron, baik sekutu maupun menyendiri, yang dapat dieksitasikan

ke tingkat energi yang lebih tinggi (Day dan Underwood, 1999). Pada penelitian

ini spektrofotometri UV-tampak digunakan untuk menentukan gugus kromofor

yang terikat pada ausokrom. Serapan cahaya oleh molekul dalam daerah spektrum

ultraviolet dan sinar tampak tergantung pada struktur elektronik dari senyawa-

senyawa berkaitan erat dengan transisi-transisi diantara tingkatan-tingkatan tenaga

elektronik (Sastrohamidjojo, 2007).
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Penyerapan sinar tampak atau ultra violet oleh suatu molekul dapat menyebabkan

terjadinya eksitasi molekul dari ground state (tingkat energi dasar) ke excited state

(tingkat energi lebih tinggi) (Hendayana, 1994). Pengukuran absorbansi dilakukan

pada panjang gelombang maksimum, di mana pada panjang gelombang tersebut

absorbsinya maksimum (Hendayana, 1994).

Secara matematik bila sistem merupakan sistem ideal akan diperoleh garis lurus

antara absorbansi dengan konsentrasi menurut hukum Lambert-Beer yang

dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut (Sastrohamidjojo, 2007):

-log T = A= ɛb c

dengan:

T = transmitansi
A = absorbansi
ɛ = koefisien ekstingsi molar
b = panjang jalan sinar
c = konsentrasi

Konsentrasi suatu analit dapat ditentukan melalui pengukuran absorbansi. Syarat

utama analit harus larut sempurna dan larutannya berwarna atau dibuat berwarna.

Spektrofotometer UV digunakan untuk menghitung konsentrasi metilen biru pada

adsorpsi.

2. Spektrofotometer IR

Spektrofotometer inframerah (IR) merupakan suatu teknik yang digunakan untuk

menganalisa komposisi kimia dari senyawa-senyawa organik, polimer, coating

atau pelapisan, material semikonduktor, sampel biologi, senyawa-senyawa



27

anorganik, dan mineral. Spektrofotometer IR mampu menganalisa suatu material

baik secara keseluruhan, lapisan tipis, cairan, padatan, pasta, serbuk, serat, dan

bentuk yang lainnya dari suatu material. Spektrofotometer IR tidak hanya

mempunyai kemampuan untuk analisa kualitatif, namun juga bisa untuk analisa

kuantitatif. Aplikasi spektrofotometer IR sangat luas baik untuk analisis kualitatif

maupun kuantitatif (Fernandez dan Rio, 2011).

Pancaran infra merah pada umumnya mengacu pada bagian spektrum

elektromagnetik yang terletak di antara daerah tampak dan daerah gelombang

mikro. Sebagian besar kegunaannya terbatas di daerah antara 4000 cm-1 dan 666

cm-1 (2,5-15,0 μm) (Silverstain and Bassler, 1967). Dengan Spektofotometri IR

dapat diketahui gugus-gugus fungsi dari arang aktif tempurung sawit aktivasi

fisika, kimia dan arang aktif komersil.

Spektrum serapan IR merupakan perubahan simultan dari energi vibrasi dan

energi rotasi dari suatu molekul.  Kebanyakan molekul organik cukup besar

sehingga spektrum peresapannya kompleks.  Konsep dasar dari spektra vibrasi

dapat diterangkan dengan menggunakan molekul sederhana yang terdiri dari dua

atom dengan ikatan kovalen (Khopkar, 2001). Radiasi IR tidak memiliki cukup

energi untuk menyebabkan transisi elektronik. Bila radiasi IR dilewatkan melalui

suatu cuplikan, maka molekul akan menyerap energi sehingga terjadi vibrasi.

Panjang gelombang serapan oleh suatu ikatan bergantung pada jenis getaran

ikatan antar atom. Oleh karena itu, tipe ikatan yang berlainan akan menyerap

radiasi IR pada panjang gelombang berbeda (Fessenden dan Fessenden, 1986).
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Vibrasi yang terjadi meliputi vibrasi ulur dan tekuk atau dikenal dengan rocking,

twisting, scissoring, dan waging (Hollas, 2004).

Tabel 1. Serapan infra merah beberapa gugus fungsi senyawa organik

Daerah serapan (cm-1) Gugus Fungsi Nama Gugus Fungsi
2850-2960
1350-1470

C-H alkana

3020-3080
675-870

C-H alkena

3000-3100
675-870

C-H aromatik

3300 C-H alkuna
1640-1680 C=C alkena
1500-1600 C=C aromatik (cincin)
1080-1300 C-O alkohol

eter
asam karboksilat
ester

1690-1760 C=O aldehida
keton
asam karboksilat
ester

3610-3640 O-H alkohol
fenol(monomer)

2000-3600 O-H alkohol
fenol (ikatan hidrogen)

3000-3600 O-H asam karboksilat
3310-3500 N-H amina
1180-1360 C-N amina
1515-1560
1345-1385

-NO2 nitro

(Fessenden dan Fessenden, 1986).

3. Analisis Morfologi Permukaan

Untuk mengetahui karakterisasi material yang heterogen pada permukaan bahan

pada skala mikrometer atau bahkan submikrometer serta menentukan komposisi
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unsur sampel secara kualitatif maupun kuantitatif dapat dilakukan dengan satu

perangkat alat SEM. Karakteristik bentuk, struktur, serta distribusi pori pada

permukaan bahan dapat diamati dengan menggunakan SEM (Goldstein et al.,

1981).

Scanning Electron Microscope (SEM) adalah sebuah mikroskop electron yang

didesain untuk menyelidiki permukaan dari objek solid secara langsung. SEM

memiliki perbesaran 10 – 3000000x, depth of field 4 – 0,4 mm dan resolusi

sebesar 1 – 10 nm. Kombinasi dari perbesaran yang tinggi, depth of field yang

besar, resolusi yang baik, kemampuan untuk mengetahui komposisi dan informasi

kristalografi membuat SEM banyak digunakan untuk keperluan penelitian dan

industri.

Adapun fungsi utama SEM antara lain dapat digunakan untuk mengetahui

informasi-informasi mengenai:

a. Topografi, yaitu ciri-ciri permukaan dan teksturnya (kekerasan, sifat

memantulkan cahaya, dan sebagainya).

b. Morfologi, yaitu bentuk dan ukuran dari partikel penyusun objek.

c. Komposisi, yaitu data kuantitatif unsur dan senyawa yang terkandung di

dalam objek (titik lebur, kereaktifan, kekerasan, dan sebagainya).

d. Informasi kristalografi, yaitu informasi mengenai bagaimana susunan dari

butir-butir di dalam objek yang di amati (konduktifitas, sifat elektrik).
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Prinsip kerja SEM, dengan cara mengalirkan arus pada kawat filamen tersebut dan

perlakuan pemanasan, sehingga dihasilkan elektron. Elektron tersebut

dikumpulkan dengan tegangan tinggi dan berkas elektron difokuskan dengan

sederetan lensa elektromagnetik. Ketika berkas elektron mengenai target,

informasi dikumpulkan melalui tabung sinar katoda yang mengatur intensitasnya.

Setiap jumlah sinar yang dihasilkan dari tabung sinar katoda dihubungkan dengan

jumlah target, elektron kehilangan energi, karena terjadi ionisasi atom dari

cuplikan padatan. Elektron bebas ini tersebar keluar dari aliran sinar utama,

sehingga tercipta lebih banyak elektron bebas, dengan demikian energinya habis

lalu melepaskan diri dari target. Elektron ini kemudian dialirkan ke unit

demagnifikasi dan dideteksi oleh detector dan selanjutnya dicatat sebagai suatu

foto (Wagiyo dan Handayani, 1997).

4. Analisis Luas Permukaan

Analisis BET (Brunaeur-Emmet-Teller) adalah teknik analisis untuk menghitung

luas permukaan suatu material, biasanya menggunakan gas yang tidak merusak

material seperti gas nitrogen, argon, karbondioksida, sebagai adsorbat untuk

menentukan hasil luas permukaan. Analisis BET hanya dapat digunakan untuk

menentukan luas permukaan total (SBET) sehingga perlu analisis yang dapat

menjabarkan karakter mikropori dan mesopori. Luas permukaan adalah area

permukaan total yang meliputi luas permukaan eksternal dan internal.
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Luas permukaan eksternal adalah seluruh permukaan bagian luar, termasuk semua

pori, tetapi tidak termasuk luas permukaan dinding pori. Luas permukaan internal

adalah luas permukaan dinding pori.



III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari sampai dengan Mei 2016.  Uji

pendahuluan dan analisis senyawa menggunakan spektrofotometer UV-Vis

dilakukan di laboratorium SMK SMTI Bandar Lampung. Analisis senyawa

menggunakan spektrofotometer IR dilakukan di Laboratorium Balai Pengujian

dan Identifikasi Barang Tipe B Medan, sedangkan analisis senyawa menggunakan

Scanning Electron Microscope (SEM) dan BET (Brunaeur-Emmet-Teller)

dilakukan di PSTBM BATAN, Tangerang.

B. Alat dan Bahan

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah : alat-alat gelas, timbangan,

furnace, oven. Instrumen yang digunakan adalah spektrofotometer UV-Vis,

spektrofotometer IR, SEM dan BET.

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah cangkang kelapa sawit

yang diambil dari PT. Sumber Indah Perkasa (SIP), Tarahan dan karbon aktif

komersil yang umum digunakan di laboratorium. Bahan kimia yang digunakan

dengan kualitas GR (Grade reagent) atau PA (Pro Analysis) keluaran Merck

adalah asam fosfat (H3PO4) sebagai bahan pengaktif, iodium untuk penetapan

besarnya daya serap terhadap gas dan larutan, metilen biru sebagai adsorbat,
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larutan buffer, HCl atau NaOH ditambahkan untuk membuat variasi pH. Metilen

biru yang digunakan memiliki rumus molekul C16H18N3SCl (Mr 319,86); kelas :

thiazine; kelarutan di air: 50 g/L (20°C). Larutan metilen biru dibuat dalam

beberapa konsentrasi menggunakan aquadest.

C. Metode Penelitian

1. Aktivasi Arang dari Tempurung Sawit

Percobaan ini dilaksanakan melalui tiga tahap proses yaitu tahap persiapan, tahap

karbonisasi, dan tahap aktivasi. Tahap persiapan dilakukan dengan pembersihan

cangkang dari serabut dan sisa daging buah yang menempel di cangkang,

dipanaskan di dalam oven pada suhu 110°C selama satu jam.

Tahap karbonisasi dilakukan dengan memasukkan 10 kg cangkang kelapa sawit

ke dalam lubang atau drum yang terbuat dari plat besi. Kemudian dinyalakan

sehingga cangkang kelapa sawit tersebut terbakar, pada saat pembakaran, drum

atau lubang ditutup sehingga hanya ventilasi yang dibiarkan terbuka. lni bertujuan

sebagai jalan keluarnya asap. Ketika asap yang keluar berwarna kebiru-biruan,

ventilasi ditutup dan dibiarkan selama kurang lebih kurang 8 jam atau satu malam.

Dengan hati-hati lubang atau dibuka dan dicek apakah masih ada bara yang

menyala. Jika masih ada bara yang menyala, drum ditutup kembali. Tidak

dibenarkan mengggunakan air untuk mematikan bara yang sedang menyala,

karena dapat menurunkan kwalitas arang.
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Tahap aktivasi dilakukan dengan menggiling arang sampai ukuran 90-250 μm.

Aktivasi dilakukan secara fisika dan kimia. Aktivasi fisika dilakukan dengan cara

memanaskan arang di dalam tanur pada suhu 200 °C selama 1 jam, maka

diperoleh arang aktivasi fisika (AAF). Aktivasi kimia dilakukan dengan

merendam arang dalam aktivator kimia (H3PO4 10 %) selama 24 jam, lalu arang

dipisahkan dari larutan aktivator dengan cara disaring dan dicuci menggunakan

aquades agar arang yang dihasilkan netral dari sifat H3PO4, kemudian dikeringkan

dengan pemanasan pada suhu 40°C selama dua jam, dan diperolehnya arang

aktivasi kimia (AAK). Proses pembuatan arang aktif digambarkan dengan

diagram alir sebagai berikut.

Gambar 2. Diagram alir pembuatan arang aktif dari tempurung kelapa sawit:

Oven pada temperatur 110°C selama 1 jam

keringkan pada suhu 40°C selama 2 jam

Tempurung kelapa sawit (palm oil shell) dibersihkan

Karbonisasi

Perlakuan perendeman dalam H3PO4 10% selama 24 jam

Disaring dan dicuci dengan aquades

Pemanasan di dalam tanur pada
suhu 200°C selama 1 jam

Arang aktif (activated charcoal)

Kimia
FisikaAktivasi
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2. Pengujian Kualitas Arang Aktif

a. Penentuan Rendemen (SNI 1995)

Bobot arang sebelum diaktivasi ditimbang dan dicatat sebagai a, bobot

arang aktif setelah aktivasi ditimbang dan dicatat sebagai b. Perbandingan

yang dihitung adalah perbandingan bobot arang sebelum dan setelah

melalui aktivasi. Rendemen (%) = × 100%
Keterangan: a = Bobot arang sebelum aktivasi (gram)

b = Bobot arang setelah aktivasi (gram)

b. Penentuan Kadar Air

Arang aktif sebanyak 2 gram ditempatkan ke dalam cawan porselin yang

telah diketahui bobot keringnya, kemudian ditempatkan dalam oven pada

suhu 105°C selama 3 jam. Setelah itu, didinginkan dalam eksikator dan

selanjutnya ditimbang sampai bobotnya tetap.

Kadar Air(%) = a − bb × 100%
Keterangan : a = Bobot awal arang aktif (gram)

b = Bobot akhir arang aktif (gram)

c. Penetapan Kadar Abu (ASTM, 1999a)

Arang aktif sebanyak 2 gram dimasukkan ke dalam cawan porselin yang telah

diketahui bobot keringnya, kemudian ditempatkan dalam tanur listrik pada

suhu 750°C selama 6 jam. Setelah itu didinginkan dalam desikator selama satu

jam dan selanjutnya ditimbang hingga bobotnya  tetap.
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Waktu pemanasan  selama satu jam setiap pengulangan.

Kadar Abu (%) = ab × 100%
Keterangan: a = Bobot sisa arang aktif (gram)

b = Bobot awal arang aktif (gram)

d. Penentuan Zat Terbang (ASTM, 1999d)

Arang aktif sebanyak 2 gram dimasukkan ke dalam cawan porselin yang

telah diketahui bobot keringnya. Kemudian dipanaskan dalam tanur pada

suhu 950°C selama 10 menit. Selanjutnya cawan didinginkan dalam

desikator selama 1 jam dan ditimbang. Cawan ditutup serapat mungkin

(bila perlu diikat kawat) selama pemanasan untuk hindari pembakaran

arang aktif. Jika arang aktif terbakar maka pengerjaan diulang.

Penentuan zat terbang (%) = a − ba × 100 %
Keterangan :  a = Bobot arang aktif sebelum pemanasan (gram)

b = Bobot arang aktif setelah pemanasan (gram)

e. Penentuan Kadar Karbon Terikat (SNI, 1995)

Karbon dalam arang adalah zat yang terdapat pada fraksi padat hasil

pirolisis selain abu (zat anorganik) dan zat-zat atsiri yang masih terdapat

pada pori-pori arang. Definisi kadar karbon terikat hanya berupa

pendekatan.Kadar karbon terikat (%) = 100 % − (b + c)
Keterangan : b = Kadar abu (%)

c = kadar zat mudah menguap (%)
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f. Penentuan Daya Serap Terhadap Iodium (ASTM, 1999c)

Arang aktif sebanyak 0,2 gram dimasukkan ke dalam erlenmeyer.

Kemudian ditambahkan 25 mL larutan lodium 0,1 N dan dikocok selama 15

menit pada suhu kamar, larutan langsung disaring. Selanjutnya 10 mL

larutan tersebut diambil dan dititrasi dengan larutan Na2S2O3 0,1 N sampai

didapatkan larutan berwarna kuning muda lalu ditambahkan beberapa tetes

larutan kanji 1% sebagai indikator. Kemudian titrasi dilakukan kembali

sampai warna biru tepat hilang.

Daya Serap lodium (mg/g) = [(b-a) x N]x126,93 x fp

s

Keterangan :
a = Volume Na2S2O3 yang digunakan untuk titrasi 10 mL larutan

arang aktif (mL)
b = Volume Na2S2O3 yang digunakan untuk titrasi 10 mL larutan

blanko (mL)
N = Normalitas Na2S2O3

Fp = Faktor pengenceran
s = Bobot arang aktif (gram)
126,93 = BE I2

3. Karakterisasi Arang Aktif

Karakterisasi arang aktif dilakukan dengan menggunakan spektrofotometer IR,

SEM dan BET.

4. Uji Adsorpsi

a. Penentuan Dosis Arang Aktif Optimum

Sebanyak 20 mL metilen biru 100 ppm ditambah arang aktif dengan variasi

berat 50,100, 200, 300, dan 500 mg. Campuran tersebut diaduk menggunakan
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magnetic stirrer selama 15 menit dengan kecepatan 700 rpm, lalu dibiarkan

selama 30 menit pada kecepatan 100 rpm, kemudian disaring dengan pompa

vakum. Filtrat yang dihasilkan di analisis dengan spektrofotometer UV-Vis.

b. Penentuan pH Optimum

Dosis arang aktif optimum dimasukkan ke dalam 5 buah erlenmeyer.

Kemudian sebanyak 20 mL larutan metilen biru 100 ppm ditambahkan ke

dalam masing-masing erlenmeyer, campuran tersebut diaduk menggunakan

magnetic stirrer selama 15 menit dengan kecepatan 700 rpm, lalu dibiarkan

selama 30 menit pada kecepatan 100 rpm, kemudian disaring dengan pompa

vakum. Filtrat yang dihasilkan di analisis dengan spektrofotometer UV-Vis.

Masing-masing erlenmeyer diatur pH yang berbeda dengan menggunakan

larutan penyangga. pH yang digunakan yaitu, 3, 6, 7, 9 dan 11 dengan

menambahkan larutan HCl dan NaOH yang diukur menggunakan pH-meter.

pH meter dikalibrasi setiap kali akan digunakan.

c. Penentuan Waktu Optimum

Dosis arang aktif optimum dimasukkan ke dalam 8 buah erlenmeyer.

Kemudian sebanyak 20 mL larutan metilen biru 100 ppm dengan pH optimum

ditambahkan ke dalam masing-masing erlenmeyer. Selanjutnya larutan

tersebut diaduk menggunakan magnetic stirer dengan variasi waktu kontak

yaitu 0, 15, 30, 45, 60, 90, 120, dan 150 menit kecepatan 100 rpm kemudian

disaring dengan pompa vakum. Filtrat yang dihasilkan di analisis dengan

spektrofotometer UV-Vis.
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d. Penentuan Konsentrasi Optimum Metilen Biru

Dosis arang aktif optimum dimasukkan ke dalam 8 buah erlenmeyer.

Kemudian sebanyak 20 mL larutan metilen biru dengan konsentrasi 0, 25, 50,

100, 150, 200, dan 300 ppm dengan pH optimum ditambahkan ke dalam

masing-masing erlenmeyer, selanjutnya larutan tersebut diaduk menggunakan

magnetic stirrer selama waktu optimum, lalu disaring dengan pompa vakum.

Filtrat yang dihasilkan di analisis dengan spektrofotometer UV-Vis.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat

disimpulkan bahwa:

1. Aktivasi arang dari tempurung kelapa sawit secara kimia (AAK) dan fisika

(AAF) telah berhasil dilakukan yang ditunjukkan dengan karakterisasi

menggunakan spektrofotometer infra merah (IR), BET, dan Scanning Electron

Microscope (SEM).

2. Arang aktif dari cangkang kelapa sawit (limbah CPO) efektif sebagai alternatif

adsorben metilen biru pada perairan.

3. Adsorpsi metilen biru oleh AAK dan AAF, optimum pada pH 11. Adsorpsi

metilen biru oleh AAK optimum pada waktu kontak 90 menit, konsentrasi awal

metilen biru 100 mg/L, sedangkan untuk  AAF optimum pada waktu kontak 60

menit, konsentrasi awal metilen biru 150 mg/L.

4. Isoterm adsorpsi metilen biru AAK dan AAF cenderung mengikuti model

isoterm Freundlich (interaksi fisika) dengan R2 = 0,999, dengan kapasitas

adsorpsi masing-masing ion sebesar 20,620 ; 22,424 mg/g.
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B. Saran

Pada penelitian lebih lanjut disarankan untuk menaikkan suhu aktivasi fisika dan

mencoba berbagai aktivator kimia untuk melihat berapa suhu aktivasi dan

aktivator kimia yang optimum untuk terjadinya adsorpsi pada arang aktif.



DAFTAR PUSTAKA

Amin, N.A.S., Singh, H.K.M., dan Rashid, M. 2005. Removal of Phenol and
COD via Catalytic Treatment using Activated Carbon and Alumina with
Ozone. Journal of Industrial Technology. Vol. 14(2), 175-182.

Ansari, R dan Z. Mosayebzadeh. 2010. Removal of Basic Dye Methylene Blue
from Aqueous Solutions using Sawdust and Sawdust Coated with
Polypyrrole. Journal of the Iranian Chemichal Society.

Arifin. 2010. Dekolorisasi Air yang Mengandung Zat Warna Tekstil Dengan
Metode Koagulasi Poly Aluminium Chloride dan Adsorpsi Arang Aktif.
PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri. Tangerang.

ASTM. 1999a. ASTM D 2866-94: Standard Test Method for Total Ash
Content of Activated Carbon. American Society for Testing plld
Material. Philadelpia.

ASTM. 1999b. ASTM D 2866-99: Standard Test Method for Total Ash
Content of Activated Carbon. American Society for Testing plld
Material. Philadelpia.

ASTM. 1999c. ASTM D 4607-94: Standard Test Method for Total Ash
Content of Activated Carbon. American Society for Testing plld
Material. Philadelpia.

ASTM. 1999d. ASTM D 2866-94: Standard Test Method for Total Ash
Content of Activated Carbon. American Society for Testing plld
Material. Philadelpia.

Atkins, P. W. 1999. Kimia Fisika (diterjemahkan oleh : Kartahadiprojo Irma I).
Edisi ke-2, Erlangga. Jakarta.

Azah, D. dan J.S. Rudiyanto. 1984. Pembuatan Arang Aktif dari Tempurung
Inti Sawit. Balai Penelitian dan Pengembangan Industri. Medan.

Benefield, Larry. D. 1982. Proces Chemistry For Water And Wastewater
Treatment. Prentice Hall Inc., New Jersey.

Buhani, Narsito, Nuryono and E.S. Kunarti. 2009. Amino and Merkapto-Silika
Hybrid for Cd (II) Adsorption in Aqueous Solution. Indonesian Journal
Chemistry. 9 (2): 170-176.



70

Buhani and Suharso. 2009. Immobilization of Nannochloropsis sp biomass by
sol-gel technique as adsorbat of metal ion Cu(II) from aqueous solution.
Asian Journal Chemistry. 21 (5) : 3799-3808.

Chang, R. 2005. Kimia Dasar. Edisi ketiga. Erlangga, Jakarta.

Chemisinoff, D.N., and Feid Ellerbusch. 1978. Carbon Adsorption Handbook.
An Arbon Science. New York.

Cheremisnoff, Paul N. and Feid Ellerbusch. 1980. Carbon adsorption
Handbook. An Arbon Science. USA.

Chowdhury, S., R. Mishra, P. Saha, P. Kushwaha. 2011. Adsorption
thermodynamics, kinetics and isosteric heat of adsorption of malachite
green onto chemically modified rice husk. Desalination 265: 159–168.

Chowdhury, S. and P. Saha. 2010. Sea shell powder as a new adsorbent to
remove Basic Green 4 (Malachite Green) from aqueous solutions:
equilibrium, kinetic and thermodynamic studies. Chem. Eng. Journal.
164: 168–177.

Crini, G. 2006. Non-Conventional Low-Cost Adsorbents for Dye Removal. A
Review Bioresour Technol. 97: 1061–1085.

Darmawan, S. 2009. Optimasi Suhu dan Lama Aktivasi dengan Asam Phosfat
dalam Produksi Arang Aktif Tempurung Kemiri. Jurnal Ilmu dan
Teknologi Hasil Hutan 2(2): 51-56.

Day,R.A., dan A.L. Underwood. 1999. Analisis Kimia Kuantitatif Edisi
Keenam. Terjemahan A.H. Pudjaatmaka. Erlangga, Jakarta.

Djatmika, B., S. Ketaren dan S. Setyahartini. 1986. Pengolahan Arang dan
Penggunaannya. Agro lndustri Press. Bogor.

Effendi, Farid dan Soebjono. 1981. Aktifasi Arang Batok Kelapa.

Faradina, E. dan Setiawati. 2010. Regenerasi Minyak Jelantah dengan Proses
Bleaching Menggunakan Adsorben Arang Aktif. Laporan Penelitian
Program Studi Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Lambung
Mangkurat, Banjarbaru.

Farrington, Daniels. 1983. Kimia Fisika 1. Erlangga. Jakarta.

Ferry, J. 2002. Pembuatan Arang Aktif dari Serbuk Gergajian Kayu Campuran
sebagai Adsorben pada Pemurnian Minyak Bekas. Skripsi. Jurusan
Kimia, Fakultas Matematika dan llmu Pengetahuan Alam, IPB. Bogor.



71

Fernandez, dan Rio Benny. 2011. Kimia Material Spektroskopi Infra Merah
(IR) dan Sinar Tampak (UV-Vis). Universitas Andalas. Padang.

Fessenden, R.J dan J.S. Fessenden. 1996. Kimia Organik Dasar jilid 1.
Terjemahan oleh A.H. Pudjaatmaka. Erlangga, Jakarta.

Goldstein, J.I., D.E. Nwberry, D.C. Echlin, J.C. Fiori., and E. Lifshin. 1981.
Scanning Electron Microscopy and X-Rays Microanalysis. [A Textbook
for Biologist]. Materials Scientists Biologists. New York,

Guerrero, A.E., M.F. Colla Mates, dan L.A. Reyes. 1970. Preparation of
Activated Carbon from Coconut Car Dust dalam: Coconut Research and
Development, Volume 3. United Coconut Association of The Philippines
Inc. Manila.

Gupta, V. K., A. Mittal, R. Jain, M. Mathur, and S. Sikarwar. 2006. Adsorption
of Safranin-T from Wastewater using Waste Materials – Activated
Carbon and Activated Rice Husks. Journal Colloids Interf. Sci. 303: 80–
86.

Gurses, A., A. Hassani, M. Kiransan, O. Acisli, S. Karaca. 2014. Removal of
Methylene Blue Form Aqueous Solution Using by Untreated Lignite As
Potential Low-Cost Adsorbent: Kinetic, Thermodynamic and
Equilibrium Approach. Journal of Water Process Engineering. Elsevier.

Gurses, A., S. Karaca, C. Dog˘ar, R. Bayrak, M. Ac ı̧kyıldız, M. Yalc¸ın, 2004.
Determination of Adsorptive Properties of Clay/Water System:
Methylene Blue Sorption. Journal Colloids Interf. Sci. 269: 310–314.

Hamdaoui, O and Mahdi Chiha. 2006. Removal of Methylene Blue from
Aqueous Solutions by Wheat Bran. Acta Chim. 54 : 407–418.

Hameed, B.H dan Ahmad AA. 2009. Batch adsorption of methylene blue from
aqueous solution by garlic peel, an agricultural waste biomass. Journal
Hazard Matter.

Hendayana, S. 1994. Kimia Analitik Instrumen. Edisi I. IKIP Semarang Press.
Semarang.

Hendra, D. dan G. Pari. 1983. Pembuatan Arang Aktif dari Tandan Kosong
Kelapa Sawit. Buletin Penelitian Hasil Hutan. Jakarta.

Hessler. J.W. 1951. Active Carbon. Chemical Publishing Co Inc R, New York.

Hollas, J.M. 2004. Modern Spectroscopy. J. Wiley. New York.



72

Husin, G. and C. M. Rosnelly. 2005. Studi Kinetika Adsorpsi Larutan Logam
Timbal Menggunakan Karbon Aktif dari Batang Pisang (Tesis). Fakultas
Teknik Universitas Syiah Kuala Darrusalam. Banda Aceh.

Jagtoyen, Marit, Brian McEnaney, John Stencel, Michael Thwaites, dan Frank
Derbyshire. 2006. Activated Carbons from Bituminous Coals by Reaction
with H3PO4: Influence of coal Cleaning. University of Kentucky Center
for Applied Energy Resource 3572 Iron Works Pike, Lexington. KY
40511-8433.

Ketaren, S. 2008. Pengantar Teknologi Minyak dan Lemak Pangan. UI Press,
Jakarta.

Khopkar, S.M. 2001. Konsep Dasar Kimia Analitik. UI Press. Jakarta.

Kienle,H.V. 1986. Carbon. Di   dalam: F.T. Campbell, R. Pfefferkorn, and
J.F. Rounsaville (Penyunting). Ullman's Encyclopedia of Industrial
Chemistry. 5th Completely Revised Edition, Volume 5. Cancer
Chemotherapy to Ceramics Colorants. VCH, Weinheirn.

Kirk, R.E. dan D.F. Othmer. 1992. Encyclopedia of Chemical Technology 2nd

Edition Vol. 4. John Willy and Sons.

Kumar, P.S., S. Ramalingam, and K. Sathishkumar. 2011. Removal of
Methylene Blue Dye from Aqueous Solution by Activated Carbon
Prepared from Cashew Nut Shell as a  New Low-Cost  Adsorbent.
Korean  Journal Chem.  Eng.  28: 149–155.

Kumar, K.V and Kumaran A. 2005. Removal Methylene Blue by Mango Seed
Kernel Powder. Journal J. Biochem. Eng. 27: 83-93.

Kurniati, E. 2008. Pemanfaatan Cangkang Sawit sebagai Arang Aktif. Jurnal
Penelitian Ilmu Teknik 8(2).

Manurung, R., Rosdanelli H. dan Irvan. 2004. Perombakan Zat Warna Azo
Reaktif Secara Anaerob-Aeros. e-USU Repository © 2004 Universitas
Sumatera Utara. Hlm. 1-19.

Martin, A., J. Swarbrik, dan A. Cammarata. 1993. Farmasi Fisik : Dasar-
Dasar Farmasi Fisik dalam Ilmu Farmasi, Penerbit Universitas
Indonesia, Jakarta.

Meisrilestari, Y., R. Khomaini, H. Dan Wijayanti. 2013. Pembuatan Arang
Aktif dari Cangkang Kelapa Sawit dengan Aktivasi secara Fisika, Kimia
dan Fisika-Kimia. Progam Studi Teknik Kimia, Fakultas Teknik.
Universitas Lambung Mangkurat. Konversi, Volume 2: 46-51. No. 1.



73

Mufrodi, Zahrul, Nur Widiastuti, dan Ranny Cintia Kardika. 2008. Adsorpsi
Zat Warna Tekstil dengan Menggunakan Abu Terbang (Fly Ash) untuk
Variasi Massa Adsorben dan Suhu Operasi. Laporan Tugas Akhir
Program Studi Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industri Universitas
Ahmad Dahlan.

Palupi, Endang. 2006. Degradasi Methylene Blue dengan Metode Fotokatalisis
dan Fotoelektrokatalisis Menggunakan Film TiO2. Skripsi Departemen
Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Institut
Pertanian Bogor.

Pari, G. 1995. Pembuatan dan Karakteristik Arang Aktif dari Batubara. Tesis
Program Magister Kimia Institut Teknologi Bandung, Bandung.

Pari, G.  1996. Pembuatan  Arang  Aktif  dari  Serbuk  Gergajian   Sengon
(Paraserianthes  falcataria)  dengan  Cara  Kimia. Buletin  Penelitian
Hasil  Hutan. J 4:308-320.

Pari, G. dan Sailah, I. 2001. Pembuatan Arang Aktif dari Sabut Kelapa Sawit
dengan Bahan Pengaktif NH4HCO3 dan (NH4)2CO3 Dosis Rendah.
Bogor.

Prasetyo, Yhogi dan Harun Nasrudin. 2013. Penentuan Konsentrasi ZnCl2 pada
Proses Pembuatan Karbon Aktif Tongkol Jagung dan Penurunan
Konsentrasi Surfaktan Linier Alkyl Benzene Sulphonate (LAS). UNESA
Journal of Chemistry Vol.2,No.3.

Prawirakusuma, C dan T. Utomo. 1970. Pembuatan   Karbon   Aktif. Lembaga
Kimia Nasional-LIPI. Bandung.

Rousseau, R.W. 1987. Handbook of Separation Process Technology. John
Wiley and Sons Inc. United States.

Saha, P., S. Chowdhury, S. Gupta, I. Kumar. 2010.  Insight Into Adsorption
Equilibrium, Kinetics and Thermodynamics of Malachite Green onto
Clayey Soil of Indian Origin. Chem. Eng. Journal. 165: 874–882.

Salleh, M.A.M., D.K. Mahmoud, W.A. Karim, A. Idris. 2011. Cationic and
Anionic Dye Adsorption by Agricultural Solid Wastes: a
Comprehensive .Review Desalination. 280: 1–13.

Sangi, Meike S., Lidya I. Mommart, dan Maureen Kumaunang, 2012. Uji
Toksisitas dan Skrining Fitokimia Tepung Gabah Pelepah Aren (Arenga
Pinnata). Jurnal Ilmiah Sains Vol. 12 No. 2.

Sastrohamidjojo, Hardjono. 2007. Spektroskopi. Liberty. Yogyakarta.



74

Setyaningsih,  H.  1995. Pengolahan  Limbah  Batik  dalam  Proses  Kimia
dan  Adsorbsi Karban Aktif.  Tesis. Program Pascasarjana. Universitas
Indonesia. Jakarta.

Shreve, R. N. 1977. Chemical Process Industries.  McGrow Hill Kogasha.

Silverstain, R. M., and Bassler, G. C. 1967. Spectrometric Identification of
Organic Compounds. John Wiley and Sons Inc.. New York.

Singh, T.S. 2006.  Investigations on Reduction of Colour from Pulp and Paper
Mill Effluent by Activated Coconut Jute Carbon. Journal Water Supply
Res. Technol. 55:  57–63.

SNI 06-3730-1995. Arang Aktif Teknis. BSN.

Sontheimer, J.E.. 1985. Activated Carbon for Water Treatment. Elsevier.
Netherlands.

Somboon, W., Mutitamongkol, P., & Tanpaiboonkul, P. 2001. Removal Of
Colored Wastewater Generated From Hand-Made Textile Weaving
Industry. Departement of Chemistry, Faculty Science, King Mongkut
University of Tecnology.

Subadra, I., Bambang Setiaji, Iqmal Tahir. 2005. Activated Carbon Production
From Coconut Shell With (NH4)HCO3 Activator as an Adsorbent in
Virgin Coconut Oil Purification. Physical Chemistry Laboratory.
Departement Of Chemistry, Gajah Mada University. Yogyakarta.

Sugiharto. 1989. Dasar-dasar Pengolahan Air Limbah, cetakan 1. PAU
Pangan dan Gizi. IPB. Bogor.

Suteu, D., dan Bilba, D. 2005. Equilibrium And Kinetic Study Of Reactive Dye
Briliant Red HE- 3B Adsorption by Activated Charcoal. Departement of
Analytical Chemistry, Technical University of Lasi. Romania.

Suyati. 2005. Pembuatan dan Karakterisasi Katalis Nikel/Zeolit pada Pirolisis
Batubara. JSKA 7(2).

Shahryari, Z., Ataallah S.G., and Mehdi Azadi. 2009. Experimental Study of
Methylene Blue Adsorption From Aqueous Solutions Onto Carbon Nano
Tubes. International Journal of Water Resources and Enviromental
Engineering Vol.2 (2).

Tutik, M. dan Faizah H. 2001. Aktifasi Arang Tempurung Kelapa Secara
Kimia dengan Larutan Kimia ZnCl2, KCl dan HNO3. Jurusan Teknik
Kimia UPN. Yogyakarta.



75

Vourdrias, E., Fytianos, K., and Bozani, E. 2002. Sorption-Desorption Isoterm
of Dyes from Aqueous Solution And Wastewater with Different Sorbent
Materials. Global Nest, The Int, Journal Vol 4, no. 1.

Yansya, R. 2013. Sintesis Adsorben Biomassa Alga Tetraselmis sp dengan
Pelapisan Silika Magnetit untuk Adsorpsi Ion Pb(II) dan Cu(II).
(Skripsi). Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan
Alam, Universitas Lampung.

Yasin, Y., Husein, M.Z., and Ahmad, F.H.J. 2007. Adsorption of Methylene
Blue onto Treated Activated Carbon. The Malaysian, Journal of
Analytical Science. Vol. 11, No.11 : 400-406.

Wagiyo dan A.Handayani. 1997. Petunjuk Praktikum Scanning Electron
Microscope, SEM dan Energy Dispersive Spectrometer, EDS. Badan
Tenaga Atom Nasional. Tangerang.

Weber, E. N.L. Wolfe. 1987. Environ. Toxicol. Journal Chem. 6: 911–920.

Widyastuti, A., B. Sitorus, A. Jayuska. 2013. Karbon Aktif dari Limbah
Cangkang Sawit sebagai Adsorben Gas dalam Biogas Hasil Fermentasi
Anaerobik Sampah Organik. Program Studi Kimia, Fakultas MIPA.
Universitas Tanjungpura.

Zendehdel, M., Kalateh, Z., Alikhani, H. 2011. Efficiency Evaluation of NaY
Zeolite and TiO2/NaY Zeolite in Removal of Methylene Blue Dye from
Aqueous Solution. Journal Iran J. Environ. Health. Sci. Eng. 8: 265-272.


	HMM.pdf
	LU.pdf
	ABSTRAK september 2016.pdf
	DLM.pdf
	4. riwayat Hidup.pdf

	4. Kata Pengantar.pdf
	5. DAFTAR isi, gambar, tabel - 19042016.pdf
	Bab 1 18 oktober.pdf
	Bab 2 (18 oktober).pdf
	Bab 3  28 oktober.pdf
	Bab 4 (29 september baru).pdf
	Bab 5  28 september.pdf
	daftar pustaka HP 28 september.pdf

