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ABSTRACT 

 

 

STUDY MAGNETIC ACTIVATED CARBON FROM CASSAVA PEEL 

(Manihot utilissima) AS ADSORBEN TO DETERMINE TETRASICLIN 

ANTIBIOTIC COMPOUNDS IN WATERS 

 

 

By 

 

 

YESI OKTIARA KASIH 

 

 

 

Pollution of the aquatic environment can be caused by antibiotic compounds such 

as tetracycline antibiotics. This pollution can be overcome by adsorption using 

activated carbon from cassava peel with magnetic coating technique. The making 

of magnetic activated carbon was carried out through a physical activation method 

at 700 ° C for 60 minutes and chemical activation using ZnCl2 30% as an 

activator. The FeCl3∙6H2O and FeSO4∙7H2O compounds are used as magnetic 

sources in the manufacture of magnetic activated carbon carried out in an alkaline 

atmosphere. Magnetic activated carbon characterization was done by using SEM 

to determine surface morphology and PSA was used to determine particle size. 

The tetracycline antibiotic compound adsorbed by magnetic activated carbon was 

analyzed using a UV-Vis spectrophotometer at a wavelength of 275 nm. The 

results of adsorption optimization of adsorbate concentration of 1 mg/L on the 

addition of 20 mg adsorbent mass with pH 6 conditions in contact time for 10 

minutes and using distilled water for the desorption process of 60.48%. The 

tetracycline adsorption isotherm data tend to follow the Freundlich model with an 

R
2
 value of 0.9616 while the adsorption kinetics data tend to follow the second 

order pseudo kinetic model with an R
2
 value of 0, 9957. In the performance test 

the R
2
 value of 0.9952 is obtained, an average% recovery of 55.56%, standard 

deviation of 0.087,% RSD of 19.63, LoD value of 4.11 ppm and LoQ of 13.71 

ppm. 
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Pencemaran lingkungan perairan dapat disebabkan oleh senyawa antibiotik seperti 

antibiotik tetrasiklin. Pencemaran ini dapat diatasi dengan cara adsorpsi 

menggunakan karbon aktif dari kulit singkong dengan teknik pelapisan magnetik.  

Pembuatan karbon aktif magnetik dilakukan melalui metode aktivasi fisika pada 

suhu 700°C selama 60 menit dan aktivasi kimia menggunakan ZnCl2 30% sebagai 

aktivator. Senyawa FeCl3∙6H2O dan FeSO4∙7H2O digunakan sebagai sumber 

magnetik dalam pembuatan karbon aktif magnetik yang dilakukan dalam suasana 

basa.  Karakterisasi karbon aktif magnetik dilakukan dengan menggunakan SEM 

untuk mengetahui morfologi permukaan serta digunakan PSA untuk mengetahui 

ukuran partikel.  Senyawa antibiotik tetrasiklin yang teradsorpsi oleh karbon aktif 

magnetik dianalisis menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang 

gelombang 275 nm. Hasil optimasi adsorpsi konsentrasi adsorbat 1 mg/L pada 

penambahan massa adsorben 20 mg dengan kondisi pH 6 dalam waktu kontak 

selama 10 menit serta menggunakan pelarut akuades untuk proses desorpsi 

sebesar 60,48 %.  Data isoterm adsorpsi tetrasiklin cenderung mengikuti model 

Freundlich dengan nilai R
2
 sebesar 0,9616 sedangkan data kinetika adsorpsi 

cenderung mengikuti model kinetika pseudo orde dua dengan nilai R
2
 sebesar 0, 

9957.  Pada uji kinerja diperoleh nilai R
2
 sebesar 0,9952, rata-rata % recovery 

sebesar 55,56 %, simpangan baku sebesar 0,087, % RSD sebesar 19,63, nilai LoD 

sebesar 4,11 ppm dan LoQ sebesar 13,71 ppm. 

 

Kata kunci: Karbon aktif magnetik, antibiotik tetrasiklin, adsorpsi, kulit 

singkong.  
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

 

Penggunaan antibiotik yang luas dalam proses pengobatan medis manusia, hewan 

maupun tumbuhan telah menjadi masalah yang serius karena dapat menimbulkan 

berbagai efek samping terhadap lingkungan seperti dapat menimbulkan 

toksitsitas, gangguan populasi mikroba, resistansi antibiotik, dan merusak 

ekosistem perairan serta dapat mengancam kesehatan manusia (Lou et al., 2016).  

Salah satu golongan antibiotik yang sering digunakan adalah tetrasiklin.  

Tetrasiklin banyak beredar dipasaran dengan harga yang relatif murah, memiliki 

kualitas tinggi dan mengandung aktivitas mikroba yang sesuai sehingga banyak 

digunakan dalam pengobatan medis manusia, industri peternakan, dan industri 

pertanian (Harianto dan Transitawuri, 2006). 

 

Tetrasiklin yang digunakan secara terus-menerus telah terdeteksi diberbagai 

lingkungan air yang dianggap sebagai kontaminan yang masuk ke dalam 

ekosistem.  Akibatnya, tetrasiklin yang dibuang ke air secara langsung atau tidak 

langsung telah menyebabkan pencemaran serius yang tidak hanya dapat 

membawa ancaman bagi manusia, tetapi juga membuat kerusakan pada spesies 

individu lain, populasi dan komunitas biologis alami (Santos and Ramos, 2016). 
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Analisis tetrasiklin dilingkungan merupakan tugas yang sulit karena memiliki 

kompleksitas yang tinggi dari matriks yang dianalisis dan biasanya analit berada 

pada konsentrasi yang rendah.  Oleh karena itu diperlukan suatu teknik pemisahan 

sekaligus pemekatan yang efisien, hemat biaya, tidak begitu banyak memakan 

waktu dan mudah diterapkan untuk menentukan tetrasiklin dalam air tersebut 

(Seifrtvo et al., 2009). 

 

Salah satu teknik ekstraksi yang dapat memisahkan dan memekatkan analit dari 

matriks yang kompleks diperairan adalah dengan menggunakan teknik adsorpsi.  

Teknik ini menggunakan adsorben yang termasuk bahan berpori, struktur 

mikropori yang tinggi, memiliki permukaan yang luas, kemampuan adsorpsi yang 

besar, mudah diaplikasikan, dan biaya yang diperlukan relatif murah (Bansal and 

Goyal, 2005).  Adsorben yang paling sering digunakan untuk mengadsorpsi 

diantaranya adalah karbon aktif.  Karbon aktif merupakan suatu bahan berpori 

yang mengandung 85-95% karbon dengan luas permukaan besar yang terdiri dari 

unsur karbon bebas dan masing-masing berikatan secara kovalen (Permatasari 

dkk, 2014).  Karbon aktif dapat digunakan sebagai adsorben karena memiliki luas 

permukaan dan volume mikropori yang sangat besar dan relatif mudah 

diregenerasi serta daya serap karbon aktif ditentukan oleh luas permukaan 

partikel.  Luas permukaan dari suatu karbon aktif dapat bertambah atau meningkat 

setelah karbon aktif melalui tahap aktivasi baik secara kimia atau fisika dan 

disebabkan oleh karbon yang memiliki permukaan dalam yang berongga, 

sehingga karbon mampu menyerap gas dan uap atau zat/senyawa yang terdapat 

dalam suatu larutan (Maulinda dkk, 2015).  Karbon aktif dapat mengadsorpsi 

logam berat seperti Zn, Cu, Fe, dan Pb, dapat mengadsorpsi BOD, SO4
2-

, NO3
-
 , 
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dan PO4
2-

 (Omotosho and Amori, 2016), dapat mengadsorpsi zat warna seperti 

metilen biru (Khuluk, 2016), dapat efektif dalam memurnikan air limbah industri 

dan B3 (Gupta and Suhas, 2009), dan dapat mengadsorpsi senyawa-senyawa 

antibiotik seperti tetrasiklin, beta-laktam, kuinolon, amoksisilin, aminoglikosida, 

makrolida dan sulfonamid (Chang et al., 2015). 

 

Selain keunggulan karbon aktif yang telah disebutkan, ternyata karbon aktif ini 

juga memiliki kekurangan yaitu pada proses filtrasi.  Filtrasi merupakan proses 

pemisahan filtrat yaitu larutan adsorbat dan residu yang berupa karbon aktif yang 

telah mengikat adsorbat.  Ukuran partikel yang kecil serta berat molekul yang 

ringan menyebabkan sulitnya proses pemisahan karbon aktif dengan filtrat 

sehingga menyebabkan berkurangnya jumlah adsorben secara signifikan selama 

proses filtrasi. 

 

Kekurangan yang dimiliki karbon aktif sebagai adsorben dalam proses adsorpsi 

mendorong para peneliti untuk melakukan modifikasi terhadap adsorben tersebut.  

Modifikasi ini bertujuan untuk mengatasi kesulitan serta kekurangan karbon aktif 

pada saat proses filtrasi.  Salah satu modifikasi yang telah dilakukan saat ini 

adalah pembuatan karbon aktif magnetik. Karbon aktif magnetik merupakan 

material yang memiliki luas permukaan yang tinggi dan bersifat magnet sehingga 

polutan yang sudah teradsorpsi pada adsorben dapat dipisahkan dan proses 

pemisahan adsorben dan filtrat lebih mudah dengan memanfaatkan sifat magnet 

adsorben (Buhani et al., 2013).  Karbon aktif magnetik ini juga dapat menjadi 

lebih efisien dalam proses adsorpsi polutan seperti tetrasiklin didalam perairan 

yang mudah dilakukan, menarik dan memerlukan biaya yang cukup murah serta 
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lebih cepat.  Karbon aktif magnetik ini dapat disintesis dari berbagai prekursor 

yang memiliki kandungan karbon aktif yang tinggi seperti oksida graphen, karbon 

nanotube, dan selulosa komersial (Lin et al., 2013), namun bahan tersebut 

memerlukan biaya yang cukup mahal.  Maka penelitian telah dilakukan untuk 

memperoleh material adsorben dengan biaya yang cukup rendah yang sangat 

diperlukan dan banyak penelitian yang menunjukkan bahan dari limbah pertanian 

yang dapat dimanfaatkan sebagai perkursor karbon aktif  seperti sekam padi, 

ampas tebu, tempurung kelapa, kulit pisang (Wang dan Kaskel, 2012), dan kulit 

singkong (Ariyani dkk, 2017). 

 

Provinsi Lampung merupakan provinsi yang memiliki lahan singkong terluas di 

Indonesia. Provinsi Lampung memiliki lahan panen singkong seluas 279.226 Ha 

dengan jumlah produksi singkong sebanyak 7.384.099 ton pada tahun 2015 

(Badan Pusat Statistik, 2016). Seiring dengan berkembangnya diversifikasi 

produk untuk singkong, maka berkembang juga berbagai jenis usaha yang 

menggunakan singkong sebagai bahan baku.  Limbah utama dari industri 

pengolahan singkong adalah kulitnya. Persentase kulit singkong bagian dalam 

dapat mencapai 15% dari berat total singkong (Permatasari dkk, 2014).  Kulit 

singkong mengandung karbon yang cukup tinggi sehingga memungkinkan kulit 

singkong dapat untuk dijadikan karbon aktif atau arang aktif yang diperoleh 

melalui aktivasi dengan metode fisika dan kimia dengan menggunakan bahan 

aktivator kimia ZnCl2 .  Kulit singkong dapat digunakan prekursor untuk produksi 

karbon aktif magnetik dengan spesifik (Permatasari dkk, 2014). 
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Berdasarkan uraian di atas, maka pada penelitian ini akan dibuat karbon aktif yang 

berasal dari kulit singkong dengan modifikasi magnetik untuk mengadsorpsi 

senyawa antibiotik tetrasiklin yang saat ini telah menjadi salah satu polutan di 

perairan. 

 

 

B. Tujuan Penelitian 

 

 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

 

1. Membuat karbon aktif magnetik dari kulit singkong. 

2. Mengkarakterisasi karbon aktif magnetik dari limbah kulit singkong. 

3. Mengetahui optimasi konsentrasi adsorbat, massa adsorben, pengaruh pH, 

dan waktu kontak yang optimum serta desorpsi pelarut dalam proses ektraksi 

senyawa antibiotik tetrasiklin. 

4. Mengetahui uji kinerja yang meliputi linearitas, akurasi, presisi, batas limit 

deteksi dan limit kuantitasi. 

 

 

C. Manfaat Penelitian 

 

 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pemanfaatan 

limbah kulit singkong untuk dijadikan karbon aktif magnetik sebagai adsorben 

yang bernilai ekonomis dan dapat digunakan sebagai metode dalam 

menanggulangi pencemaran senyawa antibiotik tetrasiklin di perairan.



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Kulit Singkong 

 

 

 

Provinsi Lampung merupakan provinsi yang memiliki lahan singkong terluas di 

Indonesia. Provinsi Lampung memiliki lahan panen singkong seluas 279.226 Ha 

dengan jumlah produksi singkong sebanyak 7.384.099 ton pada tahun 2015 

(Badan Pusat Statistik, 2016).  Singkong (Manihot utilissima) adalah salah satu 

jenis tanaman dengan sumber karbohidrat terbesar ketiga setelah beras dan jagung 

bagi masyarakat indonesia.  Tanaman ini dapat tumbuh sepanjang tahun di daerah 

tropis dan memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap kondisi berbagai tanah dan 

memiliki kandungan gizi yang cukup lengkap. Kandungan kimia dan zat gizi pada 

singkong adalah karbohidrat, lemak, protein, serat makanan, vitamin (B1, C), 

mineral (Fe, F, Ca), dan zat non gizi, air. Selain itu, umbi singkong mengandung 

senyawa non gizi tanin (Soehardi, 2004). 

 

Seiring dengan berkembangnya diversifikasi produk untuk singkong, maka 

berkembang juga berbagai jenis usaha yang menggunakan singkong sebagai 

bahan baku.  Limbah utama dari industri pengolahan singkong adalah kulitnya. 

Persentase kulit singkong bagian dalam dapat mencapai 15% dari berat total 

singkong (Permatasari dkk, 2014).  
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Gambar 1. Kulit singkong 

 

 

 

Selama ini singkong hanya dimanfaatkan bagian umbi singkongnya saja untuk 

berbagai produk olahan sedangkan kulit singkong biasanya hanya menjadi limbah 

utama yang hanya dimanfatkan sebagai pakan ternak, dan kulit singkong juga 

dapat dijadikan berbagai produk makanan seperti pada awetan kering kulit 

singkong, keripik kulit singkong, dodol dan produk- produk makanan kulit 

singkong lainnya (Pratiwi, 2013). 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Artiyani (2011), menunjukkan bahwa 

kulit singkong mengandung beberapa komponen yaitu selulosa 43,626%, 

pati/amilum 36,58%, hemiselulosa 10,384%, lignin 7,646%, dan komponen 

lainnya 1,762%.  Selain itu limbah kulit singkong juga mengandung karbon yang 

cukup tinggi sebesar 59,31%, dengan adanya kandungan tersebut kulit singkong 

dapat dimanfaatkan sebagai karbon aktif atau arang aktif alami yang diperoleh 

melalui aktivasi dengan metode kimia dan fisika dan dapat digunakan untuk 

memurnikan larutan dari molekul organik yang mengandung pengotor yang tidak 

diinginkan atau disebut sebagai adsorben dan /atau absorben yang dapat 

mengadsorpsi logam, senyawa organik, zat warna, dan sebagainya.  Beberapa 

kandungan unsur kulit singkong dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Kandungan unsur kulit singkong 

 

Komponen Massa (%) 

Karbon 59,31 

Hidrogen 9,78 

Oksigen 28,74 

Nitrogen 2,06 

Sulfur 0,11 

Sumber: (Ikawati dan Melati, 2009) 

 

 

Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk memanfaatkan kulit singkong 

sebagai adsorben,misalnya penelitian yang telah dilakukan oleh Santoso dkk 

(2014).  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi 

Activating Agent KOH yang optimum untuk pembuatan karbon aktif kulit 

singkong, serta mengetahui potensi kulit singkong sebagai bahan baku dalam 

pembuatan karbon aktif.   

 

 

B. Senyawa Antibiotik Tetrasiklin 

 

 

 

Antibiotika adalah senyawa kimia yang dihasilkan oleh berbagai jenis 

mikroorganisme antara lain bakteri, jamur dan aktinomises, yang dapat menekan 

pertumbuhan atau membunuh mikroorganisme lainnya.  Antibiotika yang 

diperoleh secara alami dari mikroorganisme disebut antibiotika alami, antibiotika 

yang disintesis di laboratorium disebut antibiotika sintetis.  Antibiotika yang 

dihasilkan oleh mikroorganisme dan dimodifikasi di laboratorium dengan 

menambahkan senyawa kimia disebut antibiotika semisintetis (Gilman dan 

Goodman, 2007).  Antibiotik merupakan jenis obat-obatan atau senyawa farmasi  

yang djumpai dalam industri farmasi rumah sakit dan banyak dimanfaatkan untuk 
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mengatasi berbagai macam penyakit namun dengan meluasnya penggunaan 

antibiotik banyak menyebabkan berbagai permasalahan lingkungan perairan 

karena memiliki efek samping yang bersifat toksisitas yang kuat menyebabkan 

terganggunya pertumbuhan organisme dan mikroba perairan (Lou et al., 2016). 

 

Antibiotik juga dapat dimanfaatkan sebagai inhibitor dan biocides 

mikroorganisme patogen secara ekstensif dan efisien digunakan dalam obat-

obatan manusia dan hewan.  Berdasarkan struktur kimianya antibiotik dapat 

dibagi menjadi beberapa golongan seperti amoxilin, ampisilin, tetrasiklin, 

kloramfenikol, kuinolon, makrolida, dan sulfonamid (Chang et al., 2015).   

 

Tetrasiklin memiliki rumus molekul C22H24N2O8∙ HCl dengan berat molekul 480,6 

g/mol. Tetrasiklin merupakan serbuk hablur, kuning, tidak berbau, agak 

higroskopis. Stabil di udara tetapi pada pemaparan terhadap cahaya matahari yang 

kuat dalam udara lembab menjadi gelap. Larut dalam air, dalam alkali hidroksida 

dan dalam larutan karbonat, sukar larut dalam etanol, praktis tidak larut dalam 

kloroform dan eter.  Tetrasiklin mudah membentuk garam dengan ion Na
+ 

dan Cl
- 

sehingga kelarutannya menjadi lebih baik.  Tetrasiklin merupakan kelompok 

antibiotika yang dihasilkan oleh jamur Streptomyces aureofasiens atau S. rimosus.  

Tetrasiklin bersifat bakteriostatik dengan daya jangkauan (spektrum) luas, dengan 

jalan menghambat sintesis protein dengan cara mengikat sub unit 30 S dari pada 

ribosom sel bakteri.  Pada unggas tetrasiklin digunakan untuk mengatasi infeksi 

CRD (Chronic Respiratory Diseasis), erisipclas dan sinusitis (Subronto dan 

Tjahjati, 2001).  
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Gambar 2. Struktur molekul tetrasiklin 

 

 

 

Dilihat dari struktur tetrasiklin yang mempunyai gugus kromofor (ikatan rangkap 

terkonjugasi) dan gugus auksokrom (gugus hidroksil, amida, dan amina), maka 

senyawa ini dapat menyerap radiasi pada panjang gelombang di daerah ultraviolet.  

Tetrasiklin memiliki serapan maksimum dalam larutan asam pada panjang 

gelombang 275 nm dan 356 nm. Metode ini juga mempunyai banyak keuntungan 

antara lain dapat digunakan untuk analisis suatu zat dalam jumlah kecil, 

pengerjaannya mudah, sederhana, cukup sensitif dan selektif, biayanya relatif 

murah dan mempunyai kepekaan analisis cukup tinggi (Subronto dan Tjahjati, 

2001). 

 

 

C. Karbon Aktif 

 

 

 

Karbon aktif adalah material berpori yang mengandung unsur karbon, hidrogen, 

sulfur dan material lainnya (Austin, 1996).  Karbon aktif merupakan salah satu 

material yang memiliki penggunaan luas pada berbagai bidang, salah satunya 

adsorben (Bhatnagar et al., 2013).  Karbon aktif juga dapat didefinisikan sebagai 

material karbon yang berpori dengan luas permukaan yang besar sehingga banyak 
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digunakan untuk berbagai aplikasi. Karbon aktif dapat disintesis dari batubara 

antrasit ataupun bituminous, akan tetapi penggunaan biomassa sebagai bahan 

baku karbon aktif semakin banyak diteliti. Secara umum, pembuatan karbon aktif 

terdiri atas karbonisasi dan aktivasi secara fisika ataupun kimia (Kristianto, 2017). 

 

Menurut Hassler (1974) karbon aktif adalah karbon amorf yang memilik ciri 

dengan warna hitam, tidak berbau, tidak mempunyai rasa, higroskopis, dan tidak 

larut baik dalam air, basa, asam, maupun pelarut organik serta memiliki struktur 

karbon aktif terdiri atas pelat-pelat datar yang tersusun atas atom-atom karbon 

yang berikatan kovalen dalam satu kisi berbentuk heksagonal yang mirip seperti 

grafit. 

 
 

Gambar 3. Struktur grafit karbon aktif ( Hartanto dan Ratnawati, 2010). 

 

 

 

Karbon aktif bersifat hidrofobik, yaitu molekul pada karbon aktif cenderung tidak 

bisa berinteraksi dengan molekul air (tidak suka air).  Karbon aktif diperoleh 

dengan proses aktivasi, baik aktivasi secara fisika maupun aktivasi secara kimia.  

Proses aktivasi merupakan proses untuk menghilangkan zat-zat pengotor yang 

melapisi permukaan arang sehingga dapat meningkatkan porositas karbon aktif. 

Luas permukaan (surface area) adalah salah satu sifat fisik dari karbon aktif.   
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Karbon aktif memiliki luas permukaan yang sangat besar, yakni 1,95x106 m
2
 kg

-1
, 

dengan total volume pori-porinya sebesar 10,8x10
-4

 m
3
 mg

-1
 dan diameter pori 

rata-rata 21,6 A
o
, struktur pori yang beragam diantaranya mikropori, mesopori 

dan makropori sehingga sangat memungkinkan untuk dapat menyerap adsorbat 

dalam jumlah yang banyak dapat dilihat pada tabel 2. 

 

Tabel 2. Tipe pori karbon aktif dan ukurannya 

 

Tipe Pori Ukuran Pori (nm) 

Mikropori < 2 

Mesopori 2-50 

Makropori > 50 

 

 

 

Semakin luas permukaan pori-pori dari karbon aktif, maka daya serapnya semakin 

tinggi (Allport, 1997).  Karena strukturnya yang berpori inilah, karbon aktif 

banyak digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti untuk menghilangkan polutan 

organik (Prabowo, 2009), adsorben zat warna (Bouguettoucha et al., 2016), 

adsorben logam berat (Chen et al., 2016), adsorben gas (Syed-Hassan dan Zaini, 

2016), support katalis, elektroda superkapasitor (Arie et al., 2014), dan lain-lain. 

Daya serap arang aktif sangat besar yaitu 25-100 % terhadap berat arang aktif 

(Razak, 1994).  Persyaratan karbon aktif menurut SNI dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Persyaratan karbon aktif menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) 

No.06-3730-1995 

 

NO Uraian 
Persyaratan 

Butiran Serbuk 

1. Kadar zat terbang (%) Maks 15 Maks 25 

2. Kadar air (%) Maks 4,5 Maks 15 

3. Kadar abu (%) Maks 2,5 Maks 10 

4.  Bagian tak mengarang 0 0 

5. Daya serap terhadap I2 (mg/g) Min 750 Min 750 

6. Karbon aktif murni (%) Min 80 Min 60 

7. Daya serap terhadap benzene (%) Min 25 - 

8. Daya serap terhadap metilen biru (mg/g) - - 

9. Bobbot jenis curah (g/mL) Min 60 Min 120 

10. Lolos mesh - Min 90 

11. Jarak mesh (%) 90 - 

12. Kekerasan 80 - 

 

 

1. Proses Pembuatan Karbon Aktif 

 

 
 

Gambar 4. Skema pembuatan karbon aktif secara umum (Marsh and Francisco, 

2006). 

 

 

Pada Gambar 4 telah menunjukkan secara skematis proses pembuatan karbon 

aktif secara umum.  Terdapat dua metode yang digunakan untuk membuat karbon 

aktif, yaitu metode aktivasi fisika (physical/thermal activation) dan metode 

aktivasi kimia(chemical activation).  Proses aktivasi merupakan proses untuk 

menghilangkan zat-zat pengotor yang melapisi permukaan arang sehingga dapat 

meningkatkan porositas karbon aktif.  Namun, pada prinsipnya pembuatan karbon 

aktif terdiri atas tiga proses yang saling berkelanjutan sebagai berikut: 
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a. Pemilihan Bahan Dasar 

 

Karbon aktif dapat dibuat dari berbagai bahan yang mengandung unsur karbon.  

Selain mengandung unsur karbon, kriteria lain yang harus dimiliki bahan dasar 

karbon aktif yaitu unsur anorganik yang rendah, ketersediaan bahan (tidak mahal 

dan mudah didapat), memiliki daya tahan yang baik, dan mudah untuk diaktivasi 

(Marsh dan Fransisco, 2006). 

 

b. Karbonisasi 

 

Karbonisasi adalah proses pemanasan pada suhu tertentu dari bahan-bahan 

organik dengan jumlah oksigen sangat terbatas, biasanya dilakukan dalam tanur 

lebih dikenal dengan proses pengarangan.  Tujuan karbonisasi adalah untuk 

menghilangkan zat-zat yang mudah menguap (volatile matter) yang terkandung 

pada bahan dasar.  Proses ini menyebabkan terjadinya penguraian senyawa 

organik yang menyusun struktur bahan membentuk air, uap asam asetat, tar-tar, 

dan hidrokarbon.  Material padat yang tinggal setelah karbonisasi adalah karbon 

dalam bentuk arang dengan pori-pori yang sempit. Pada saat karbonisasi terjadi 

beberapa tahap yang meliputi penghilangan air atau dehidrasi, penguapan 

selulosa, penguapan lignin, dan pemurnian karbon. Pada suhu pemanasan ≤ 400
o
C 

terjadi penghilangan air, penguapan selulosa, dan penguapan lignin, sedangkan 

untuk proses pemurnian karbon terjadi pada suhu 500-800
o
C (Marsh and 

Francisco, 2006). 

 

c. Aktivasi 

 

Aktivasi adalah proses lanjutan dari karbonisasi untuk meningkatkan jumlah pori 

dan daya adsorpsi karbon aktif.  Selama proses karbonisasi masih terdapat 
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beberapa senyawa yang melekat pada karbon sehingga perlu dilakukan proses 

aktivasi untuk menghilangkan sisa-sisa zat yang masih menutupi pori.  Proses 

aktivasi akan membuka, menambah atau mengembangkan volume pori dan 

memperbesar diameter pori yang telah ada selama proses karbonisasi.  Setelah 

melalui proses aktivasi karbon aktif akan mengalami perubahan sifat, baik fisika 

maupun kimia.  Proses Aktivasi dibagi menjadi 2 macam yaitu : 

 

1. Aktivasi kimia 

 

Aktivasi kimia merupakan proses pemutusan rantai karbon dari senyawa organik 

dengan pemakaian bahan-bahan kimia.  Pada cara ini, proses aktivasi dilakukan 

dengan menggunakan bahan kimia (aktivator) sebagai agen pengaktivasi.  

Aktivator adalah zat atau bahan kimia yang berfungsi sebagai reagen pengaktif 

pada adsorben karbon aktif sehingga dapat menyebabkan daya serapnya menjadi 

lebih baik.  Zat aktivator bersifat mengikat air yang menyebabkan air yang terikat 

kuat pada pori-pori karbon yang tidak hilang pada saat karbonisasi menjadi lepas.  

Selanjutnya zat aktivator akan memasuki pori dan membuka permukaan karbon 

aktif yang masih tertutup. Aktivasi karbon aktif dilakukan dengan merendam 

arang ke dalam larutan kimia yang bersifat asam (H3PO4 dan H2SO4), basa (KOH 

dan NaOH), dan bersifat garam (ZnCl2 dan NaCl) (Dabrowski et al., 2005).  

Antara kedua jenis proses aktivasi yang ada, menurut Suhendra dan Gunawan 

(2010), cara aktivasi kimia memiliki berbagai keunggulan tertentu dibandingkan 

dengan cara aktivasi fisika, diantaranya adalah: 

 

1. Dalam proses aktivasi kimia, zat kimia pengaktif sudah terdapat dalam tahap 

penyiapannya sehingga proses karbonisasi dan proses aktivasi karbon 
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terakumulasi dalam satu langkah yang umumnya disebut one-step activation 

atau metode aktivasi satu langkah. 

2. Dalam proses aktivasi kimia, suhu yang digunakan umumnya lebih rendah 

dibanding pada aktivasi fisika. 

3. Efek dari agen dehidrasi pada aktivasi kimia dapat memperbaiki 

pengembangan pori di dalam struktur karbon. 

4. Produk yang dihasilkan dalam aktivasi kimia lebih banyak dibandingkan 

dengan aktivasi fisika. 

 

2. Aktivasi fisika 

 

Aktivasi secara fisika dilakukan dengan cara membakar karbon pada suhu tinggi.  

Agen pengaktivasi yang digunakan yaitu gas CO2 , O2 atau uap air yang terbentuk 

pada suhu tinggi yaitu sekitar 500-800 
o
C yang bertindak sebagai gas 

pengoksidasi, gas ini akan bereaksi dengan karbon dan melepaskan karbon 

monoksida dan hidrogen bila digunakan gas pengoksidasi uap air.  Senyawa-

senyawa produk samping akan terlepas dari karbon aktif sehingga luas pori akan 

bertambah dan daya adsorpsi meningkat.  Reaksi gasifikasi antara karbon dengan 

gas CO2 dan uap air adalah reaksi endotermis sebagai berikut : 

C + H2O            CO + H2 (117 kJ/mol) 

C + CO2            2 CO (159 kJ/mol) 

Sedangkan reaksi gasifikasi antara karbon dan oksigen adalah reaksi eksotermis 

sebagai berikut : 

C + O2               CO2 (-406 kJ/mol) 
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2. Sifat Adsorpsi Karbon Aktif 

 

Sifat adsorpsi dari karbon aktif yang paling utama adalah daya serap.  Menurut 

Benefield (1982) ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses adsorpsi karbon 

aktif yaitu: 

 

a. Sifat Adsorben 

 

Karbon aktif yang dijadikan adsorben adalah suatu padatan berpori, sebagian 

besar terdiri dari unsur karbon dan berbentuk amorf dengan struktur yang tidak 

beraturan. Selain komposisi, struktur pori juga merupakan faktor yang penting.  

Struktur pori berhubungan dengan luas permukaan.  Pembentukan luas permukaan 

internal yang berukuran mikro atau meso sebanyak mungkin, semakin kecil, dan 

banyak pori-pori karbon aktif, mengakibatkan luas permukaan semakin besar 

karena jumlah molekul adsorbat yang diserap oleh adsorben akan meningkat 

dengan bertambahnya luas permukaan dan volume pori dari adsorben. 

 

b. Ukuran Partikel 

 

Proses adsorpsi akan berlangsung lebih cepat ketika ukuran partikel semakin 

kecil, sehingga untuk meningkatkan kecepatan adsorpsi digunakan karbon aktif 

yang telah dihaluskan dengan ukuran mikro atau meso.  Salah satu cara yang 

digunakan untuk memperkecil ukuran partikel dari suatu adsorben adalah dengan 

cara penggerusan secara perlahan dan dilakukan pemisahan partikel sesuai dengan 

ukuran yang diinginkan. 

 

c. Sifat Adsorbat 

 

Adsorpsi akan semakin besar jika molekul adsorbat lebih kecil dari pori adsorben.  

Karbon aktif mampu menyerap molekul lain yang mempunyai ukuran lebih kecil 
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atau sama dengan diameter pori adsorben.  Proses adsorpsi oleh karbon aktif 

terjadi karena terjebaknya molekul adsorbat dalam rongga karbon aktif. 

d. Temperatur 

 

Dalam pemakaian karbon aktif dianjurkan untuk menyelidiki temperatur pada saat 

berlangsungnya proses.  Karena tidak ada peraturan umum yang bisa diberikan 

mengenai temperatur yang digunakan dalam adsorpsi.  Faktor yang 

mempengaruhi temperatur proses adsoprsi adalah viskositas dan stabilitas termal 

senyawa adsorben.  Jika pemanasan tidak mempengaruhi sifat-sifat senyawa 

serapan, seperti terjadi perubahan warna maupun dekomposisi, maka perlakuan 

dilakukan pada titik didihnya.  Untuk senyawa yang mudah menguap, adsorpsi 

dilakukan pada temperatur kamar atau bila memungkinkan pada temperatur yang 

lebih kecil. 

 

e. pH (Derajat Keasaman) 

 

Untuk asam-asam organik adsorpsi akan meningkat bila pH diturunkan, yaitu 

dengan penambahan asam-asam mineral.  Ini disebabkan karena kemampuan 

asam mineral untuk mengurangi ionisasi asam organik tersebut. Sebaliknya bila 

pH asam organik dinaikkan yaitu dengan menambahkan alkali, adsorpsi akan 

berkurang sebagai akibat terbentuknya garam. 

 

f. Waktu Kontak 

 

Bila karbon aktif ditambahkan dalam suatu cairan, dibutuhkan waktu untuk 

mencapai kesetimbangan.  Waktu yang dibutuhkan berbanding terbalik dengan 

jumlah karbon aktif yang digunakan.  Selisih ditentukan oleh dosis karbon aktif.  
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Untuk larutan yang memiliki viskositas tinggi, dibutuhkan waktu kontak yang 

lebih lama. 

 

 

D. Magnetik 

 

 

 

Oksida besi merupakan kelompok mineral yang tersusun dari oksida, hidroksida 

atau oksi-hidroksida.  Oksida besi memiliki beberapa sifat karakteristik yaitu 

kelarutan yang rendah, stabilitas yang tinggi, warna yang mencolok dan luas 

permukaan yang tinggi.  Karakteristik oksida besi tersebut menjadikan oksida besi 

adsorben yang sangat efektif untuk sejumlah spesies kimia terlarut (Schwertmann 

and Cornell, 2000).  Oksida besi dialam memiliki banyak bentuk diantaranya: 

magnetit, maghemite, dan hematite. Magnetit dikenal sebagai oksida besi 

berwarna hitam (black ironoxide) atau ferrous ferrite yang merupakan oksida 

logam yang paling kuat sifat magnetisnya (Teja and Koh, 2009). 

 

Menurut Dung (2009), Fe3O4 dapat dihasilkan dari endapan campuran 

FeCl2∙4H2O dan FeCl3∙6H2O dalam suasana basa.  Magnetit ini akan bersifat 

super paramagnetit ketika ukuran suatu partikel magnetisnya dibawah 10 nm pada 

suhu ruang.  Oleh karena itu, sintesis nanopartikel yang seragam dengan mengatur 

ukurannya menjadi salah satu kunci masalah dalam ruang lingkup sintesis 

magnetit (Hook and Hall, 1991), dengan menggabungkan nanopartikel magnet 

oksida besi dengan karbon aktif diperoleh suatu bahan komposit baru yang 

mempunyai sifat adsorpsi dan dapat merespon medan magnet luar (Fisli dkk, 

2012).  Karbon aktif magnetik ini disintesis dari berbagai prekursor yang memiliki 

kandungan karbon aktif yang tinggi seperti oksida graphen, karbon nanotube, dan 



20 
 

selulosa komersial.  Karbon aktif magnetik merupakan material yang memiliki 

luas permukan yang tinggi dan bersifat magnet sehingga polutan yang sudah 

teradsorpsi pada adsorben dapat dipisahkan dan proses pemisahan adsorben dan 

filtrat lebih mudah dengan memanfaatkan sifat magnet adsorben.  Reaksi 

pembentukan magnetik adalah sebagai berikut: 

Fe
2+

 + 2Fe
3+ 

+8OH
-  

                Fe(OH)2 + 2Fe(OH)3 

Fe(OH)2 + 2Fe(OH)3                    Fe2O3 + 4H2O atau FeO.Fe2O3 

 

 

E. Adsorpsi 

 

 

Adsorpsi merupakan peristiwa fisik atau kimia pada permukaan yang dipengaruhi 

oleh suatu reaksi kimia antara adsorben dan adsorbat.  Adsorben merupakan 

bahan padatan yang mempu mengadsorpsi sedangkan adsorbat adalah padatan, 

cairan, atau gas yang diadsorpsi.  Dengan demikian, proses adsorpsi dapat terjadi 

antara padatan dengan padatan, gas dengan padatan, gas dengan cairan, cairan 

dengan cairan, dan cairan dengan padatan (Ketaren, 1986). 

 

Adsorpsi adalah proses perpindahan massa pada permukaan pori-pori dalam 

butiran adsorben.  Perpindahan massa yang terjadi melalui batas antara dua fasa 

yaitu gas-padat dan cair-padat.  Proses yang terjadi selama adsorpsi yaitu 

perpindahan massa dari cairan ke permukaan butir, difusi dari permukaan butir ke 

dalam butir melalui pori, perpindahan massa dari cairan dalam pori ke dinding 

pori dan adsorpsi pada dinding pori.  Adsorpsi dapat terjadi karena adanya energi 

permukaan dan gaya tarik-menarik permukaan. Sifat dari masing-masing 

permukaan berbeda, tergantung pada susunan dalam molekul-molekul zat.  Setiap 
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molekul dalam interior dikelilingi oleh molekul-molekul lainnya, sehingga gaya 

tarik-menarik antar molekul akan sama besar, setimbang ke segala bagian, 

sedangkan untuk molekul di permukaan hanya mempunyai gaya tarik ke arah 

dalam (Asip dkk, 2008). 

 

Menurut Rizka dan Anggraini (2017) adsorpsi dapat dikelompokan menjadi dua, 

yaitu:  

1. Adsorpsi fisika (physical adsorption)  

 

Adsorpsi fisika merupakan adsorpsi karena adanya 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.  

Adsorpsi fisika merupakan peristiwa reversibel sehingga jika kondisi operasinya 

diubah, maka akan membentuk kesetimbangan baru. 

 

2. Adsorpsi kimia (chemical adsorption)  

 

Adsorpsi kimia yaitu adsorpsi yang terjadi karena terbentuknya ikatan kimia 

antara molekul-molekul adsorbat dengan adsorben.  Ikatan yang terbentuk 

merupakan ikatan yang kuat sehingga lapisan yang terbentuk merupakan lapisan 

monolayer. 

 

Gaya-gaya kimia yang berperan dalam proses adsorpsi yaitu sebagai berikut : 

 

a. Gaya elektrostatik 

 

Gaya elektrostatik timbul karena adanya gaya tarik menarik antara ion-ion yang 

memiliki muatan berbeda.  Gaya tersebut dapat menimbulkan tarikan ion-ion ke 

permukaan adsorben yang muatannya berlawanan. 
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b. Ikatan kovalen 

 

Ikatan kovalen merupakan ikatan yang dihasilkan dari penggunaan bersama 

sepasang elektron antara atom-atom yang berikatan.  Gaya ini muncul karena 

tarikan antar elektron yang digunakan bersama dengan inti-inti atom yang 

berikatan.  Dalam hal ini dapat dipandang sebagai lem untuk menggabungkan 

kedua atom yang berikatan. 

c. Ikatan hidrogen 

 

Ikatan hidrogen dapat terjadi antara molekul jika atom hidrogennya berikatan 

secara kovalen dengan atom yang sangat elektronegatif.  

 

 

F. Adsorben 

 

 

 

Adsorben adalah bahan padat dengan luas permukaan dalam yang sangat besar.  

Permukaan yang luas ini terbentuk karena banyaknya pori-pori yang halus pada 

padatan tersebut.  Selain luas spesifik dan diameter pori, distribusi ukuran partikel 

maupun kekerasannya merupakan data karekteristik yang penting dari suatu 

adsorben.  Adsorben yang paling banyak digunakan saat ini adalah adsorben yang 

berasal dari bahan alam.  Senyawa yang ada dalam bahan alami yang berperan 

dalam proses adsorpsi yaitu selulosa, lignin, dan hemiselulosa.  Kapasitas adsorpsi 

setiap senyawa yang terdapat pada bahan-bahan alami dipengaruhi oleh struktur 

masing-masing senyawa (Asnawati dkk, 2017) 
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G. Karakterisasi 

 

 

1. SEM (Scanning Electron Microscope) 

 

 

Scanning Electron Microscope (SEM) adalah alat yang digunakan untuk 

mengetahui morfologi permukaan suatu sampel.  Untuk mengetahui karakterisasi 

material yang heterogen pada permukaan bahan pada skala mikrometer atau 

bahkan submikrometer serta menentukan komposisi unsur sampel secara kualitatif 

maupun kuantitatif dapat dilakukan dengan menggunakan satu perangkat alat 

SEM yang dirangkai dengan Energy Dispersive X-Ray (EDX).  

 

SEM adalah salah satu jenis mikroskop yang menggunakan elektron sebagai 

pengganti cahaya untuk melihat benda dengan resolusi tinggi sehingga hasil yang 

diperoleh dari analisis dengan SEM yaitu bentuk, struktur, serta distribusi pori 

pada permukaan bahan sedangkan dengan EDX dapat diketahui komposisi serta 

kadar unsur dalam sampel.  Cara kerja SEM yaitu gelombang elektron dari 

electron gun terkondensasi pada lensa kondensor dan terfokus menjadi titik yang 

jelas pada lensa objektif. Scanning coil yang diberi energi menyediakan medan 

magnet untuk sinar elektron.  Berkas sinar yang mengenai cuplikan akan 

menghasilkan sinar elektron sekunder yang dikumpulkan oleh detektor sekunder.  

Gambar yang dihasilkan terdiri dari ribuan titik dengan berbagai intensitas di 

permukaan Cathode RayTube (CTB) sebagai topografi gambar (Kroschwitz, 

1990).  Pada sistem ini elektron akan dikonsentrasikan pada spesimen dan 

bayangannya diperbesar dengan lensa objektif dan diproyeksikan pada layar.  

Prinsip kerja EDX yaitu analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara 

menentukan energi dari puncak yang ada dalam spektrum dan membandingkan 
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dengan tabel energi emisi sinar-x dari unsur-unsur yang sudah diketahui selain 

mengetahui keberadaan suatu unsur dalam sampel, hasil analisis EDX juga dapat 

menunjukkan konsentrasi unsur tersebut.  Untuk melakukan analisa kuantitatif 

maka perlu dilakukan beberapa proses antara lain meniadakan background, 

dekonvolusi peak yang bertumpang tindih dan menghitung konsentrasi unsur 

(Larry, 2001). 

 

Ketika berkas elektron ditembakan ke permukaan sampel, terjadi interaksi 

elektron dengan atom-atom di permukaan maupun di bawah permukaan sampel.  

Interaksi ini mengakibatkan sebagian besar berkas elektron berhasil keluar 

kembali, elektron-elektron tersebut disebut sebagai Backscattered Electrons 

(BSE) dan sebagian kecil elektron akan masuk ke dalam sampel kemudian 

memindahkan sebagian besar energi ke elektron atom sehingga terpental ke luar 

permukaan sampel, elektron ini disebut Secondary Electrons (SE).  Pembentukan 

elektron-elektron sekunder selalu diikuti proses munculnya X-ray yang 

karakteristik untuk setiap elemen, sehingga dapat digunakan untuk mengukur 

kandungan elemen yang ada di dalam bahan yang diteliti.  Skema interaksi antara 

sampel dan elektron di dalam SEM dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

Gambar 5. Skema interaksi antara sampel dan elektron di dalam SEM (Sujatno 

dkk, 2015). 
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2. FT-IR (Fourier Transform-Infra Red) 

 

 

Fourier Transform-Infra Red (FT-IR) merupakan salah satu instrumen dengan 

menggunakan prinsip spektroskopi.  Spektroskopi ini merupakan spektroskopi 

inframerah yang dilengkapi dengan transformasi fourier untuk deteksi dan analisis 

hasil spektrumnya (Anam, 2007).  Spektroskopi inframerah berguna untuk 

identifikasi senyawa organik karena spektrumnya yang sangat kompleks yang 

terdiri dari banyak puncak (Chusnul, 2011).  Cara kerja FTIR yaitu sinar 

inframerah direfleksikan ke sampel (padatan) melalui tempat kristal sehingga 

terjadi kontak dengan permukaan sampel.  Degradasi atau induksi oleh oksidasi, 

panas, maupun cahaya, dapat diikuti dengan cepat melalui inframerah.  

Sensitivitas FTIR adalah 80-200 kali lebih tinggi dari instrumentasi dispersi 

standar karena resolusinya lebih tinggi (Kroschwitz, 1990). 

 

Pada FTIR menggunakan suatu interferometer Michelson sebagai pengganti 

monokromator pada spektrometer IR yang terletak di depan monokromator. 

Interferometer digunakan untuk memberikan sinyal ke detektor sesuai dengan 

intensitas frekuensi vibrasi molekul yang berupa interferogram.  Interferogram 

juga memberikan informasi yang berdasarkan pada intensitas spektrum dari setiap 

frekuensi.  Informasi yang keluar dari detektor diubah secara digital dalam 

komputer dan ditransformasikan sebagai domain, tiap-tiap satuan frekuensi dipilih 

dari interferogram yang lengkap (fourier transform).  Kemudian sinyal itu diubah 

menjadi spektrum IR sederhana (Silverstein et al., 1986). Menurut Zhang (2007), 

FTIR terdiri atas tiga komponen utama, yaitu sumber sinar, interferometer 
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Michelson, dan detektor. Diagram skema dari Spektrometer FTIR (Fourier 

Transform Infra Red) dapat dilihat pada Gambar 6. 

 
 

Gambar 6. Diagram skema dari spektrometer FTIR (Fourier Transform Infra 

Red) (Zhang, 2007). 

 

 

 

3. PSA (Particle Size Analyzer) 

 

 

 

PSA (Particel Size Analyzer) adalah suatu alat yang digunakan untuk menentukan 

distribusi ukuran partikel pada suatu emulsi, suspensi, dan bubuk kering.  PSA 

dapat menganalisis partikel suatu sampel yang bertujuan menentukan ukuran 

partikel dan distribusinya dari sampel yang representatif. Distribusi ukuran 

partikel dapat diketahui melalui gambar yang dihasilkan. Ukuran tersebut 

dinyatakan dalam jari-jari untuk partikel yang berbentuk bola.  Penentuan ukuran 

partikel menggunakan PSA dapat dilakukan dengan: 

1. Difraksi sinar laser untuk partikel dari ukuran submikron sampai dengan 

milimeter. 

2. Coulter principle untuk mengukur dan menghitung partikel yang berukuran 

mikron sampai dengan milimeter. 
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3. Penghamburan sinar untuk mengukur partikel yang berukuran mikron sampai 

nanometer (Monita, 2015). 

 

Terdapat beberapa metode yang digunakan untuk mengetahui ukuran dari suatu 

partikel antara lain metode ayakan (Sieve analyses), Laser Diffraction, metode 

sedimentasi, analisa gambar (mikrografi), electronical sensing zone, dan 

electronmicroscope.  Para peneliti mulai menggunakan metode laser diffraction 

yang dinilai lebih akurat untuk sampel-sampel dalam orde nanometer maupun 

submikron.  Metode ini menjadi prinsip dasar dalam instrumen Particle 

SizeAnalyzer (PSA).  Prinsip dari laser diffraction ialah berdasarkan sinar laser 

yang melewati pertikel, kemudian akan menghasilkan sinar yang terserap atau 

hamburan dari sinar yang diteruskan, penjumlahan dari hamburan tersebut akan 

dibaca oleh detektor, sehingga distribusi ukuran partikel dari sampel dapat 

diketahui (Horiba, 2014).  Terdapat dua metode dalam PSA, yakni metode basah 

dan kering.  Metode basah menggunakan media pendispersi untuk mendispersikan 

material uji.  Sedangkan metode kering memanfaatkan udara atau aliran udara 

yang berfungsi untukmelarutkan partikel dan membawanya ke sensing zone. 

 
 

Gambar 7. Alat particle size analyzer (PSA) 
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Pengukuran partikel dengan menggunakan PSA biasanya menggunakan metode 

basah.  Metode ini dinilai lebih akurat jika dibandingkan dengan metode kering 

ataupun pengukuran partikel dengan metode ayakan dan analisa gambar, terutama 

untuk sampel-sampel dalam orde nanometer yang cenderung memiliki aglomerasi 

yang tinggi.  Hal ini dikarenakan partikel didispersikan ke dalam media sehingga 

partikel tidak saling aglomerasi. Selain itu hasil pengukuran ditampilkan dalam 

bentuk distribusi, sehingga hasil pengukuran dapat diasumsikan sudah 

menggambarkan keseluruhan kondisi sampel (Horiba, 2014). 

 

 

4. XRD (X-Ray Diffraction) 

 

 

 

XRD adalah suatu alat analisis terdiri dari tiga bagian utama yaitu tabung sinar-X,  

tempat objek yang diteliti, dan detektor sinar-X. Prinsip kerja XRD secara umum 

yaitu tabung sinar-X yang berisi katoda menghasilkan sinar-X untuk memanaskan 

filamen sehingga menghasilkan elektron. Adanya perbedaan tegangan akan 

menyebabkan percepatan elektron untuk menembaki objek. Ketika electron 

memiliki energi yang tinggi dan menabrak elektron dalam objek maka akan 

dipancarkan sinar-X. Objek dan detektor berputar untuk menangkap dan merekam 

intensitas refleksi sinar-X. Detektor akan merekam dan memproses sinyal sinar-X 

dan mengolahnya dalam bentuk grafik (Ratnasari, 2009). 

 

Bila seberkas sinar-X dijatuhkan pada sampel kristal, maka bidang kristal itu akan 

membiaskan sinar-X yang memiliki panjang gelombang yang sama dengan jarak 

antar kisi dalam kristal tersebut. Sinar yang dibiaskan akan ditangkap oleh 

detektor kemudian diterjemahkan sebagai sebuah puncak difraksi. Makin banyak 
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bidang kristal yang terdapat dalam sampel, makin kuat intensitas pembiasan yang 

dihasilkannya. Tiap puncak yang muncul pada pola XRD mewakili satu bidang 

kristal yang memiliki orientasi tertentu dalam sumbu tiga dimensi. Puncak-puncak 

yang didapatkan dari data pengukuran ini kemudian dicocokkan dengan standar 

difraksi sinar-X untuk hampir semua jenis material (Ratnasari, 2009). 

 

 

5. Spektrofotometer UV-Vis 

 

 

 

Spektrofotometer UV-Vis adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

energi cahaya oleh suatu sistem kimia pada panjang gelombang tertentu, dimana 

sinar UV (Ultra Violet) memiliki rentang panjang gelombang 200-400 nm dan 

sinar tampak (Visible) memiliki rentang panjang gelombang 400-750 nm.  Dalam 

pengukurannya, alat ini melibatkan energi elektronik yang cukup besar pada 

molekul yang dianalisis.  Spektrum UV-Vis yang dihasilkan digunakan untuk 

analisis kuantitatif.  Analisis kuantitatif yang dapat dilakukan yaitu pengukuran 

konsentrasi dari suatu analit.  Konsentrasi suatu analit dapat ditentukan dengan 

mengukur absorbansi pada panjang gelombang tertentu yang didasarkan pada 

Hukum Lambert-Beer (Day dan Underwood, 2002).  Diagram skema dari 

spektrometer UV-Vis single beam dapat dilihat pada Gambar 8. 

 
 

Gambar 8. Diagram skema dari spektrometer UV-Vis single beam (Zhang, 

2007). 
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Menurut Skoog (1996), menjelaskan bahwa secara garis besar spektrofotometer 

terdiri dari 4 bagian penting yaitu: 

1. Sumber Cahaya 

 

Sebagai sumber cahaya pada spektrofotometer, haruslah memiliki pancaran 

radiasi yang stabil dan intensitasnya tinggi.  Sumber energi cahaya yang biasa 

untuk daerah tampak, ultraviolet dekat dan inframerah dekat adalah sebuah lampu 

pijar dengan kawat rambut terbuat dari wolfram (tungsten).  Lampu ini mirip 

dengan bola lampu pijar biasa, daerah panjang gelombang (λ) adalah 350 – 2200 

nanometer (nm).  Lampu hidrogen atau lampu deuterium digunakan untuk sumber 

pada daerah ultraungu (UV).  Lampu wolfram juga digunakan sebagai sumber 

cahayanya, kelebihan lampu wolfarm adalah energi radiasi yang dibebaskan tidak 

bervariasi pada berbagai panjang gelombang. Sumber cahaya untuk 

spektrofotometer inframerah, sekitar 2 ke 15 μm menggunakan pemijar Nernst. 

2. Monokromator 

 

Monokromator adalah alat yang berfungsi untuk menguraikan cahaya 

polikromatis menjadi beberapa komponen panjang gelombang tertentu 

(monokromatis) yang bebeda. Ada 2  macam monokromator yaitu prisma dan kisi 

difraksi. Kisi difraksi tersebut dapat dilihat pada Gambar 9. 

 
 

Gambar 9. Kisi difraksi (Skoog, 1996). 
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Cahaya monokromatis ini dapat dipilih panjang gelombang tertentu yang sesuai 

untuk kemudian dilewatkan melalui celah sempit yang disebut slit. Ketelitian dari 

monokromator dipengaruhi juga oleh lebar celah yang dipakai. 

 

3. Kuvet 

 

Kuvet spektrofotometer adalah suatu alat yang digunakan sebagai tempat sampel 

atau cuplikan yang akan dianalisis. Kuvet harus memenuhi syarat- syarat sebagai 

berikut : 

a. Tidak berwarna sehingga dapat mentransmisikan semua cahaya. 

b. Permukaannya secara optis harus benar- benar sejajar. 

c. Harus tahan (tidak bereaksi) terhadap bahan- bahan kimia. 

d. Tidak boleh rapuh. 

e. Mempunyai bentuk yang sederhana. 

 

Kuvet biasanya terbuat dari kwarsa, plexiglass, plastik dengan bentuk tabung 

empat persegi panjang 1x1 cm dan tinggi 5 cm. Pada pengukuran di daerah UV 

dipakai kuvet kwarsa atau plexiglass, sedangkan kuvet dari kaca tidak dapat 

dipakai sebab kaca mengabsorbsi sinar UV. Semua macam kuvet dapat dipakai 

untuk pengukuran di daerah sinar tampak. 

 

4. Detektor 

 

Peranan detektor penerima adalah memberikan respon terhadap cahaya pada 

berbagai panjang gelombang. Detektor akan mengubah cahaya menjadi sinyal 

listrik yang selanjutnya akan ditampilkan oleh penampil data dalam bentuk jarum 

penunjuk atau angka digital. Syarat-syarat ideal sebuah detektor : 

a. Kepekaan yang tinggi. 
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b. Perbandingan isyarat atau signal dengan bising tinggi. 

c. Respon konstan pada berbagai panjang gelombang. 

d. Waktu respon cepat dan signal minimum tanpa radiasi. 

e. Signal listrik yang dihasilkan harus sebanding dengan tenaga radiasi.



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

 

 

Penelitian ini telah dilakukan pada bulan April– September 2019 di Laboratorium 

kimia Analitik dan Instrumentasi Jurusan Kimia FMIPA Universitas Lampung.  

Karakterisasi karbon aktif magnetik dengan menggunakan XRD (X-Ray 

Diffraction) dilakukan di Laboratorium Jurusan Fisika FMIPA Universitas Negeri 

Padang, PSA (Particle Size Analyzer) dilakukan di Laboratorium Sentral 

Universitas Pedjadjaran, SEM-EDX (Scanning Electron Microscope-Energy 

Dispersive X-ray), FTIR (Fourier Transform Infra Red) dilakukan di Unit 

Pelayanan Teknis Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi (UPT-

LTSIT) Universitas Lampung, dan uji optimasi menggunakan spektrofotometer 

UV-Vis (Ultra Violet-Visible) dilakukan di Unit Pelayanan Teknis Laboratorium 

Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi (UPT-LTSIT) Universitas Lampung. 

 

 

B. Alat dan Bahan 

 

 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah peralatan gelas yang umum 

digunakan dilaboratorium, pH meter, kertas saring, oven, furnace, neraca analitik, 

ayakan mesh 106, desikator, mortal dan alu, gegep, cawan krus, cawan porselin, 
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alat pengaduk magnet, kertas saring, SEM (Scanning Electron Microscope), 

SEM-EDX (Scanning Electron Microscope-Energy Dispersive X-ray), FTIR 

(Fourier Transform Infra Red), PSA (Particle Size Analyzer), XRD (X-Ray 

Diffraction) dan spektrofotometer UV-Vis (Ultra Violet-Visible). 

 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kulit singkong, ZnCl2 

30 %, akuades, FeCl3∙6H2O, FeSO4∙7H2O, NaOH 5 M, larutan aseton, larutan 

asetonitril, arutan HCl 0,1 N, larutan NaOH 0,1 M, larutan buffer phospat, 

larutan buffer asetat dan larutan standar antibiotik tetrasiklin. 

 

 

C. Prosedur Penelitian 

 

 

1. Pembuatan Karbon Aktif dari Kulit Singkong 

 

 

Kulit singkong dibersihkan dari pengotornya, lalu dikering anginkan dan 

dipanaskan dalam oven untuk menghilangkan kadar airnya pada suhu 130 °C 

selama 6 jam.  Kulit singkong kering dikarbonisasi dengan furnace pada suhu 450 

°C selama 25 menit.  Karbon yang dihasilkan didinginkan lalu digerus dengan 

mortal dan alu kemudian diayak dengan ayakan mesh 106.  Karbon yang 

diperoleh selanjutnya diaktivasi fisika yaitu menggunakan furnace pada suhu 

700°C selama 60 menit lalu didinginkan.  Karbon yang diperoleh dari aktivasi 

fisika selanjutnya diaktivasi kimia dengan konsentrasi aktivator ZnCl2 30%.dan 

ditambah 150 mL akuades, dicampur hingga berbentuk slurry, dan didiamkan 

selama 45 menit lalu disaring serta karbon aktif yang diperoleh dicuci dengan 

akuades hingga pH 6,8 ± 0,2.  Karbon aktif dikeringkan pada suhu 115 °C selama 
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3 jam lalu didinginkan dalam desikator hingga suhunya stabil kemudian diayak 

dengan ayakan mesh 106 (Khuluk, 2016).   

 

 

2. Pembuatan Karbon Aktif Magnetik 

 

 

Pembuatan karbon aktif magnetik dengan perbandingan mol karbon aktif dan 

garam besi yaitu 2:1. Sebanyak 6,5 gram karbon aktif yang dilarutkan dalam 300 

mL akuades dan diaduk menggunakan magnet stirrer pada suhu 70 
o
C. Pada 

wadah lain dibuat larutan garam besi yang terdiri dari 7,6 gram FeCl3∙6H2O dan 

3,9 gram FeSO4∙7H2O yang dilarutkan dalam 300 mL akuades lalu larutan ini 

ditambahkan pada larutan karbon aktif magnetik.  Campuran ini kemudian diaduk 

selama 30 menit sambil ditambahkan 100 mL NaOH 5 M tetes demi tetes sampai 

terbentuk endapan hitam.  Endapan yang dihasilkan disaring dan dicuci dengan 

akuades sampai pH 6 lalu dikeringkan dalam oven pada suhu 100°C selama 3 jam 

sehingga diperoleh karbon aktif magnetik (Oliviera et al, 2002). 

 

 

3. Karakkterisasi Karbon Aktif Magnetik 

 

 

Karbon aktif magnetik yang diperoleh dikarakterisasi menggunakan SEM-EDX 

untuk melihat morfologi permukaan dan komposisi karbon aktif magnetik, 

menggunakan FTIR untuk menentukan gugus fungsi yang terdapat pada karbon 

aktif magnetik, menggunakan PSA untuk mengetahui ukuran partikel karbon aktif 

magnetik, XRD untuk mengidentifikasi fasa kristalnya pada karbon aktif 

magnetik. 
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4. Pembuatan Larutan Induk Antibiotik Tetrasiklin 

 

 

Larutan induk antibiotik tetrasiklin 1000 mg/L dibuat dengan cara melarutkan 500 

mg padatan antibiotik tetrasiklin dengan 500 mL HCl 0,1 N dalam labu takar 500 

mL hingga tanda terra dan dihomogenkan.  Kemudian dibuat larutan standar 

antibiotik 0,5; 1; 1,5; 2, dan 2,5 mg/L dari larutan induk antibiotik 1000 mg/L 

sebanyak 100 mL, salah satu larutan standar dianalisis menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis untuk mengetahui panjang gelombang maksimumnya. 

 

 

5. Optimasi 

 

 

a. Penentuan Konsentrasi Optimum Adsorbat 

 

 

Sebanyak 20 mL larutan standar antibiotik tetrasiklin dengan variasi konsentrasi 

0,5; 1; 1,5; 2; dan 2,5 mg/L masing-masing ditambah karbon aktif magnetik pada 

kondisi optimum lalu campuran tersebut diaduk selama 10 menit dengan 

kecepatan 150 rpm pada suhu kamar.  Setelah ektraksi selesai, magnet didekatkan 

kedinding gelas beaker sehingga karbon aktif magnetik melekat dan berkumpul 

kesisi dinding gelas beaker yang terdapat magnet.  Kemudian larutan tersebut 

menjadi jernih dan filtrat yang dihasilkan dapat dipisahkan dengan cara 

didekantasi lalu dianalisis menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang 

gelombang maksimumnya untuk mengetahui konsentrasi larutan standar 

tetrasiklin sesudah proses adsorpsi. 
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b. Penentuan Penambahan Massa Optimum Adsorben 

 

 

Sebanyak 20 mL larutan standar antibiotik tetrasiklin dengan konsentrasi 

optimum ditambah karbon aktif magnetik dengan variasi massa yaitu 5, 10, 15, 

20, dan 25 mg.  Campuran yang diperoleh diaduk selama 10 menit dengan 

kecepatan 150 rpm pada suhu kamar.  Setelah ektraksi selesai, magnet didekatkan 

ke dinding gelas beaker sehingga karbon aktif magnetik melekat dan berkumpul 

ke sisi dinding gelas beaker yang terdapat magnet.  Kemudian larutan tersebut 

menjadi jernih dan filtrat yang dihasilkan dapat dipisahkan dengan cara 

didekantasi lalu dianalisis menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang 

gelombang maksimumnya. 

 

 

c. Penentuan pH optimum pada Adsorbat 

 

 

Sebanyak 20 mL larutan standar antibiotik tetrasiklin pada konsentrasi optimum 

dengan variasi pH 2, 4; 6, 7, dan 8. Penurunan pH dilakukan dengan penambahan 

larutan HCl 0,1 M dan peningkatan pH dilakukan dengan penambahan larutan 

NaOH 0,1 M.  Setelah itu ditambahkan larutan buffer pada masing- masing 

larutan antibiotik, buffer asetat untuk mempertahakan pH 2, 4, dan 6, buffer 

phospat untuk mempertahankan pH 7 dan 8.  Lalu ditambahkan kedalam karbon 

aktif magnetik pada kondisi optimum. Campuran yang diperoleh diaduk selama 

10 menit dengan kecepatan 150 rpm pada suhu kamar.  Setelah ektraksi selesai, 

magnet didekatkan ke dinding gelas beaker sehingga karbon aktif magnetik 

melekat dan berkumpul ke sisi dinding gelas beaker yang terdapat magnet.  

Kemudian larutan tersebut menjadi jernih dan filtrat yang dihasilkan dapat 
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dipisahkan dengan cara didekantasi lalu dianalisis menggunakan spektrofotometer 

UV-Vis pada panjang gelombang maksimumnya. 

 

 

d. Penentuan Pengaruh Waktu Kontak Optimum Adsorben 

 

 

Sebanyak 20 mL larutan standar antibiotik tetrasiklin ditambahkan kedalam 

karbon aktif magnetik pada kondisi optimum dengan variasi waktu ekstraksi 5, 

10, 15, 20, dan 25 menit.  Campuran yang diperoleh diaduk selama 10 menit 

dengan kecepatan 150 rpm pada suhu kamar.  Setelah ektraksi selesai, magnet 

didekatkan ke dinding gelas beaker sehingga karbon aktif magnetik melekat dan 

berkumpul ke sisi dinding gelas beaker yang terdapat magnet.  Kemudian larutan 

tersebut menjadi jernih dan filtrat yang dihasilkan dapat dipisahkan dengan cara 

didekantasi lalu dianalisis menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang 

gelombang maksimumnya. 

 

 

e. Penentuan Pengaruh Desorpsi Pelarut Optimum 

 

 

Sebanyak 20 mL larutan standar antibiotik tetrasiklin ditambahkan kedalam 

karbon aktif magentik dengan variasi massa, pH, dan waktu ekstraksi pada 

kondisi optimum.  Campuran yang diperoleh diaduk selama 10 menit dengan 

kecepatan 150 rpm pada suhu kamar.  Setelah ektraksi selesai, magnet didekatkan 

ke dinding gelas beaker sehingga karbon aktif magnetik melekat dan berkumpul 

ke sisi dinding gelas beaker yang terdapat magnet.  Kemudian larutan tersebut 

menjadi jernih dan residu yang dihasilkan dapat dipisahkan dengan cara 

didekantasi lalu di elusi menggunakan berbagai pelarut seperti heksana, akuades 
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dan asetonitril, selanjutnya dianalisis menggunakan spektrofotometer UV-Vis 

pada panjang gelombang maksimumnya. 

 

 

6. Uji Kinerja 

 

 

a. Linearitas 

 

 

Setiap konsentrasi larutan standar diukur sebanyak 3 ulangan pada kondisi 

optimum dan ditentukan persamaan garisnya dengan metode regresi linear (y = a 

+ bx).  Dengan a menyatakan intersep dan b adalah kemiringan garis. Linearitas 

kurva kalibrasi dilihat  dari nilai koefisien korelasi (r). 

 

b. Penentuan Akurasi 

 

 

Sebanyak 20 mL larutan standar antibiotik dengan konsentrasi 1 mg/L masing-

masing ditambah karbon aktif magnetik pada kondisi optimum.  Pengukuran 

dilakukan 6 kali ulangan.  Nilai perolehan kembali dihitung dengan rumus 

                    
   

 
       ............................................................. (1) 

 

Keterangan: 

a = konsentrasi sampel + standar yang terukur (mg) 

b = konsentrasi sampel (mg) 

c = konsentrasi standar teoretis yang ditambahkan (mg) 
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c. Penentuan Presisi 

 

 

Larutan sampel diukur dengan spektrofotometer UV-Vis sebanyak 6 ulangan pada 

hari yang sama. Nilai presisi diukur dengan menghitung persentase simpangan 

baku relatif (% RSD) data dengan menggunakan rumus 

   √∑      ̅̅ ̅ 
   

 

   
.........................................................................(2) 

       
  

 ̅
       ...............................................................(3) 

 

 

Keterangan : 

s = simpangan baku 

RSD = simpangan baku relatif 

xi = kadar tetrasiklin tiap pengulangan 

ñ= rerata kadar tetrasiklin 

n = jumlah ulangan 

 

d. Batas Limit Deteksi (LoD) dan Limit Kuantitasi (LoQ) 

 

 

Persamaan linear yang diperoleh pada uji linearitas digunakan untuk menghitung 

limit deteksi dan limit kuantitasi. Limit deteksi dan limit kuantitasi dihitung dari 

rerata kemiringan garis dan simpangan baku intersep kurva standar tersebut 

dengan rumus sebagai berikut: 

               
  

 
...............................................................(4) 

                  
  

 
..........................................................(5) 

Keterangan: 

Sa = Simpangan baku intersep 

b = Rerata kemiringan  
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Bagan alir dari penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Diagram alir penelitian

Kulit singkong bersih 

 

 

Pengeringan  

Karbonisasi 

Pendinginan  

Penggerusan  

Aktivasi fisika (700 °C selama 60 

menit) 

 

Aktivasi kimia (ZnCl2 30 %) 

Pembuatan  karbon aktif magnetik 

Penggerusan  

Pengayakan  

Karakterisasi (SEM, SEM-EDX FTIR, 

PSA, XRD) 

Uji ekstraksi tetrasiklin (pengaruh 

konsentrasi adsorbat, penambahan 

massa adsorben, pH, waktu kontak dan 

desorpsi pelarut) 

 

Uji kinerja (linearitas, akurasi, presisi, 

LoD dan LoQ) 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Simpulan 

 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh 

kesimpulan bahwa: 

 

1. Karbon aktif magnetik telah berhasil dibuat dengan perbandingan 2:1 mol 

karbon aktif : oksida besi (FeCl3∙6H2O dan FeSO4∙7H2O).  

2. Karbon aktif magnetik yang telah diperoleh memiliki morfologi permukaan 

berpori berdasarkan hasil karakterisasi SEM, dan karbon aktif magnetik 

memiliki diameter yang lebih kecil daripada karbon aktif berdasarkan hasil 

karakterisasi PSA. 

3. Adsorpsi antibiotik tetrasiklin oleh karbon aktif magnetik kulit singkong 

optimum pada konsentrasi adsorbat 1 mg/L dan pada penambahan massa 

adsroben 20 mg dengan kondisi pH 6 dalam waktu kontak selama 10 menit 

serta menggunakan pelarut akuades untuk proses desorpsi. 

4. Pada uji kinerja diperoleh nilai R sebesar 0,9952, rata-rata % recovery sebesar 

55,56 %,  % RSD sebesar 19,63, simpangan baku sebesar 0,087, nilai LoQ 

sebesar 4,11 ppm dan LoQ sebesar 13,71 ppm. 
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B. Saran 

 

 

Pada penelitian selanjutnya disarankan: 

 

 

1.  Melakukan pembuatan karbon aktif magnetik dari kulit singkong dengan zat 

aktivator dan zat oksida besi lainya. 

2. Perlu dilakukan dalam pembuatan karbon aktif magnetik dalam ukuran 

partikel lebih kecil agar % adsorpsi yang dihasilkan lebih besar. 

3. Perlu dilakukan pengujian lebih lanjut terhadap adsorpsi senyawa antibiotik 

lain oleh karbon aktif magnetik dari kulit singkong sehingga dapat 

diaplikasikan di lingkungan. 
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