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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pemanfaatan Kulit Singkong Menjadi Biochar Sebagai Adsorben 

 Terdapat sedikit perbedaan yang mendasar antara biochar dan karbon aktif, 

walaupun kedua produk ini sering sekali dianggap sama. biochar dianggap sebagai 

material kelas baru yang menjanjikan karena biochar memiliki karakter yang 

multifungsional dan kemungkinan secara efektif untuk menggabungkan beberapa 

sifat material yang berbeda (Que et al., 2018). Menurut Lehmann (2007), biochar 

adalah produk yang kaya akan kandungan karbon, memiliki banyak pori, dan 

harganya yang relatif murah, yang didapatkan melalui proses degradasi thermal dari 

bahan-bahan organik (terutama dari limbah biomassa) dalam lingkungan yang 

sedikit atau tanpa oksigen dan temperatur yang relatif rendah (<700 ºC). 

 Karbon aktif merupakan padatan karbon amorf yang terdiri dari pelat-pelat 

datar disusun oleh atom-atom C yang terikat secara kovalen dalam suatu kisi 

heksagonal datar dengan satu atom C pada setiap sudutnya. Luas permukaan karbon 

aktif sekitar 300 – 2000 m2/gr (Salamah, 2008). Karbon aktif juga didefinisikan 

sebagai biochar yang telah diaktivasi dengan berbagai macam metode, baik 

menggunakan steam, bahan kimia, atau menggunakan temperatur yang tinggi 

(>700 ºC) (Lehmann dan Stephen, 2009). Karbon aktif dan biochar banyak 

digunakan untuk aplikasi yang luas khususnya di bidang lingkungan, yaitu pada 

proses adsorpsi fase gas dan cair dalam industri (Cecen dan Aktas, 2012). 

 Menurut penelitian Pratama (2018), biochar atau karbon aktif dapat 

digunakan sebagai adsorben yang baik untuk menghilangkan logam berat dalam air 

limbah. Berdasarkan penelitiannya tersebut, biochar yang telah diaktivasi mampu 

menyisihan logam berat dibandingkan dengan biochar tanpa diaktivasi. Sehingga 

biochar dapat digunakan sebagai adsorben yang baik.  

Pemanfaatan limbah biomassa secara langsung dinilai kurang efisien dan 

perlu diubah menjadi biochar terlebih dahulu. Maka dari itu jenis-jenis bahan 
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organik dari limbah biomassa sangat mempengaruhi efesiensi biochar sebagai 

adsorben (Bridgwater, 2003). 

 Dalam pemanfaatan sebagai adsorben, kulit singkong banyak digunakan 

karena kandungan selulosa yang melimpah didalam kulitnya. Seperti Landiana 

(2016), berhasil memanfaatkan limbah kulit singkong sebagai bahan baku 

pembuatan karbon aktif sebegai daya adsorp terhadap iodium. Pada penelitian 

tersebut, kulit singkong yang akan dijadikan karbon aktif dipanaskan pada berbagai 

variasi suhu yaitu 200 ºC, 300 ºC , 400 ºC , 500 ºC , dan 600 ºC. Pada tahap aktivasi, 

terlebih dahulu arang direndam menggunakan bahan pengaktif yaitu H3PO4. Karena 

peneliti sebelumnya menemukan bahwa H3PO4 merupakan agen pengaktivasi yang 

baik untuk penyerapan iodium. Kereaktifan karbon aktif dilihat dari 

kemampuannya mengadsorpsi substrat. Larutan iod berfungsi sebagai adsorbat 

terhadap penyerapan yang dilakukan oleh karbon aktif. Daya adsorpsi karbon aktif 

terhadap iod memiliki korelasi dengan luas permukaan dari karbon aktif. Semakin 

besar angka iod maka semakin besar kemampuannya dalam mengadsorpsi adsorbat. 

Berdasarkan penelitian ini, kulit singkong yang disintesis menjadi karbon aktif 

mampu menjadi adsorben yang unggul dalam menyerap iod pada suhu optimal. 

 Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sudaryanto (2006), kulit singkong 

digunakan sebagai adsorben dalam pembuatan karbon aktif. Berdasarkan analisis 

proksimat dan ultimat dari kulit singkong, menunjukkan bahwa kulit singkong 

memiliki kandungan karbon yang tinggi dan kandungan abu (ash) yang rendah. 

Pada penelitian ini, kulit singkong diaktivasi menggunakan KOH melalui 

impregnasi basah selama tiga jam pada suhu 50 ºC dengan perbandingan 1:2 dan 

dengan variasi temperatur dan waktu. Karakterisasi dilakukan dengan 

menggunakan BET Surface Area Analyzer, untuk mengetahui volume dan luas 

permukaan mikropori dari karbon aktif dan Argon Adsorption Isotherm Data 

dengan DFT (Density Functional Theory) softwere, untuk mengetahui distribusi 

ukuran pori. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kulit singkong dapat digunakan 

sebagai bahan olahan yang baik untuk proses adsorpsi, karena kulit singkong 
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memiliki kandungan karbon dan persebaran pori yang cukup banyak sehingga dapat 

dengan mudah melebarkan ukuran porinya ketika mendapat perlakuan. 

 Landiana et al. (2016) mengatakan dalam penelitiannya yang menggunakan 

kulit singkong sebagai karbon aktif dalam mengadsorbsi logam tembaga (Cu), 

bahwa kulit singkong mampu menjadi adsorben yang baik karena memiliki luas 

permukaan dan distribusi pori yang tinggi. Kulit singkong yang telah dipirolisis 

akan diimpregnasi dengan seng klorida (ZnCl) dan menghasilkan material dengan 

struktur pori yang baik serta memiliki daya adsorpsi yang tinggi. Berdasarkan 

penelitian ini, kulit singkong dapat digunakan sebagai adsorben untuk menyerap 

ion tembaga hingga 55 mg/g. 

2.2 Pembuatan Biochar Melalui Proses Pirolisis 

 Biomassa dikenal sebagai bahan-bahan organik yang berasal dari jasad 

hidup baik hewan maupun tumbuhan. Biomassa banyak digunakan sebagai bahan 

baku industri pertanian, perternakan, dan lain sebagainya yang pada proses 

akhirnya menghasilkan limbah. Jika tidak dimanfaatkan dengan baik, limbah 

biomassa tersebut akan menjadi masalah dan berpotensi mencemari lingkungan. 

Bahan baku pembuatan biochar adalah limbah biomassa yang banyak mengandung 

selulosa (C6H10O5)n, hemiselulosa (C5H8O4)n dan lignin [(C9H10O3)(CH3O)]n. 

Menurut Bridgwater (2003), pemanfaatan limbah biomassa secara langsung dinilai 

kurang efisien dan perlu diubah menjadi biochar terlebih dahulu. Salah satu cara 

untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi limbah biomassa tersebut adalah 

dengan cara karbonisasi menggunakan teknologi pirolisis. Menurut Speight (1994), 

pirolisis adalah peristiwa kompleks dimana senyawa organik dalam biomassa 

didekomposisi melalui pemanasan tanpa kehadiran oksigen. Sehingga yang terlepas 

adalah volatile matter, sedangkan karbonnya tetap tinggal di dalamnya. Seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Oguntunde et al. (2004), menyatakan bahwa bahan 

baku dan kondisi pirolisis (suhu, waktu, dan lain-lain) dapat mempengaruhi 

stabilitas dan kandungan unsur hara. Tobing et al. (2007) menyatakan bahwa 

temperatur akan sangat berpengaruh terhadap arang yang akan dihasilkan sehingga 

penentuan temperatur yang tepat akan menentukan kualitas arang. Debdoubi et al. 
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(2005) juga menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa semakin tinggi temperatur 

karbonisasi maka akan meningkatkan nilai kalor yang dihasilkan. 

 Berdasarkan pernyataan diatas, proses pirolisis dalam pembuatan biochar 

akan sangat berpengaruh sekali terhadap kualitas dari biochar yang dihasilkan. 

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Sudaryanto (2006), karbon aktif yang akan 

diaktivasi memasuki tahap pirolisis dengan pemanasan pada suhu tinggi dengan 

variasi 350 ºC, 450 ºC, 550 ºC, dan 650 ºC. Penelitian ini menunjukkan pada kisaran 

suhu 300 ºC – 400 ºC adalah yang paling baik dalam mengaktivasi kulit singkong, 

karena sebagian besar pengotor dan molekul air akan mengalami volatilitas dan 

menyebabkan menurunnya tingkat kelembababan dari karbon aktif tersebut. 

Sementara itu, jika pemanasan dengan suhu tinggi diatas 650 ºC akan menyebabkan 

gasifikasi lebih lanjut pada karbon sehingga ukuran pori akan rusak dan terjadi 

pelebaran mikropori menjadi mesopori (Ganan et al., 2004). Dari penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa waktu pemanasan tidak memiliki dampak yang signifikan 

dalam pengaktivasian karbon, sementara itu temperatur pemanasan memiliki efek 

yang signifikan dalam aktivasi karbon. 

 Pirolisis umum digunakan dalam proses pembuatan biochar dan karbon 

aktif. Proses penguraian senyawa organik secara pirolisis disebut destructive 

distillation atau destruksi kering, dimana proses penguraian terjadi tanpa kontak 

dengan udara langsung pada suhu dan tekanan yang tinggi sehingga senyawa 

organik akan berubah wujud menjadi padat, cair, dan gas. Temperatur dalam proses 

dekomposisi pada pirolisis terjadi pada rentang suhu 500 ºC – 700 ºC (Ganan et al., 

2004). Proses pembuatan biochar pada umumnya menggunakan teknik pirolisis 

untuk mengubah bahan organik menjadi karbon atau arang. Ketika proses pirolisis 

berlangsung terjadi pembakaran pada suhu tinggi sehingga dapat menghilangkan 

kadar abu (ash), kadar air (moisture), dan zat terbang (volatile matter) yang dapat 

menyumbat pori-pori dan mengurangi energi pada biochar itu sendiri sehingga 

efektivitasnya akan berkurang (Schorder, 2006). Maka dari itu pirolisis merupakan 

teknik yang baik dalam membuat produk seperti biochar karena keunggulannya 

dalam menghilangkan pengotor dan memperlebar pori material pada suhu tinggi. 
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Sementara itu, kelemahan dari pirolisis adalah menggunakan reaktor dengan suhu 

tinggi seperti furnace sehingga memerlukan penggunaan energi yang sangat besar. 

2.3 Pembuatan Biochar Menggunakan Asam 

 Pembuatan biochar sebagai adsorben tidak luput dari proses aktivasi. Salah 

satu senyawa yang biasa digunakan untuk mengaktivasi biochar adalah dengan 

menggunakan asam. Asam digunakan sebagai oksidator yang mampu 

membersihkan pori pada permukaan biochar. Pada umumnya treatment yang 

dilakukan yaitu dengan merendam biochar dalam larutan asam selama beberapa 

jam dengan pengadukan menggunakan magnetic stirrer untuk menghomogenkan 

larutan. 

 Seperti penelitian yang dilakukan oleh Chen et al. (2018), telah 

menggunakan asam yaitu H3PO4 dalam penelitiannya untuk membuat adsorben dari 

biochar berbahan baku jerami padi dan kotoran babi. Setelah jerami dan kotoran 

babi diproduksi menjadi biochar melalui proses pirolisis, H3PO4 ditambahkan pada 

biochar untuk menghilangkan pengotor dan menambah daya adsorp dari biochar. 

H3PO4 merupakan jenis asam yang bersifat non-pollutan dan dapat dengan mudah 

untuk dibersihkan menggunakan akuades (Peng et al., 2017). Sebanyak 40 ml 

H3PO4 14% ditambahkan pada 20 gram biochar dan dihomogenkan menggunakan 

stirer selama 24 jam. Setelah itu, biochar akan mengendap dan dinetralkan 

menggunakan akuades hingga mencapai pH yang stabil. Kemudian biochar akan 

dikeringkan dalam oven pada suhu 105 ºC. Setelah dilakukan analisis menggunakan 

FTIR, biochar yang diaktivasi dengan H3PO4 dapat meningkatkan gugus  -COOH 

dan gugus –OH. Hasil analisis menggunakan SEM-EDS menunjukkan bahwa 

setelah diaktivasi oleh H3PO4,  gambar pori yang dihasilkan melalui SEM lebih jelas 

terlihat dikarenakan pengotor yang menutupi pori telah hilang setelah direndam 

dengan H3PO4. Sementara hasil EDS menunjukkan bahwa logam Ca, F, Na dan Mg 

telah hilang setelah diaktivasi, kecuali logam Si yang masih sulit untuk dihilangkan. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa aktivasi menggunakan H3PO4 dapat 

meningkatkan luas permukaan dan distribusi pori pada biochar. Melalui uji dengan 

metode BET, didapatkan bahwa biochar yang diaktivasi dengan H3PO4 dapat 
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meningkatkan kadar C, N, dan S tetapi menurunkan kadar O. Dengan meningkatnya 

kadar karbon (C), hal tersebut menyebabkan menurunnya kadar abu (ash) pada 

biochar, dikarenakan adanya hubungan yang berbanding terbalik antara kadar 

karbon dan kadar abu. 

 Banyak yang beranggapan bahwa penggunaan asam dapat mempengaruhi 

dan menyebabkan kerusakan pada lingkungan atau dapat dibilang tidak eco-

friendly. Tetapi pada umumnya penggunaan asam pada pembuatan biochar atau 

karbon aktif sangat diperlukan untuk memberikan daya adsorp yang lebih besar 

dalam mengadsorpsi limbah cair. Dalam mengurangi dampak kerusakan pada 

lingkungan, dilakukan penetralan pada adsorben tersebut hingga pH normal 

sehingga menjadi aman untuk digunakan. Pemilihan H3PO4 untuk mengaktivasi 

biochar karena H3PO4 baik digunakan sebagai agen pengoksidasi bagi adsorben, 

kemudian asam tersebut tidak lebih kuat daripada HCl sehingga mudah untuk 

dibersihkan dan termasuk jenis asam yang aman bagi lingkungan karena sering 

digunakan untuk pembuatan pupuk (TSP, DAP, MAP). 

2.4 Biochar – Surfaktan Melalui Proses Impregnasi Basah  

 Baik biochar atau karbon setelah proses pemanasan biasanya akan 

dimodifikasi dengan cara melapisi sisi aktifnya dengan suatu bahan. Salah satu 

senyawa yang digunakan sebagai campuran adalah jenis surfaktan. Proses pelapisan 

biochar yang umum digunakan adalah menggunakan metode impregnasi basah. 

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Que (2018), menggunakan surfaktan 

sodium dodecyl Sulfate (SDS) sebagai pelapis biochar yang berasal dari kulit 

kacang untuk memurnikan limbah MB. Sebelum dilakukan impregnasi basah, kulit 

kacang sebanyak 10 gram direndam terlebih dahulu menggunakan Zn(NO)3 100 ml 

selama 24 jam dengan diaduk menggunakan stirrer, yang berfungsi untuk 

membersihkan pori pada kulit kacang tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan 

proses pirolisis dengan suhu 550 ºC selama 1 jam. Setelah kulit kacang berubah 

menjadi biochar, dilakukan proses impregnasi basah dengan melapisi sisi aktif pada 

permukaan biochar menggunakan 100 ml larutan SDS dengan mengaduk larutan 
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tersebut menggunakan shaker selama 24 jam. Berdasarkan hasil analisis, pelapisan 

menggunakan SDS dapat membantu biochar dalam mengubah karakteristik 

psikokimianya. Ukuran pori pada biochar perlahan-lahan akan terlapisi oleh SDS, 

sementara itu densitas gugus fungsi pada biochar akan meningkat seiring dengan 

bertambahnya lapisan SDS. Gugus fungsi pada permukaan biochar dapat 

meningkatkan daya adsorp untuk mengadsorpsi limbah MB.  

Penelitian yang dilakukan oleh Zhao (2017), dengan menggunakan 

surfaktan Sodium Dodcyil Benzene Sulfonat (SDBS) untuk melapisi permukaan 

biochar yang akan digunakan sebagai adsorben. Menurut Westall et al. (1999) pada 

penelitian Zhao (2017), mekanisme penyerapan oleh surfaktan meliputi interaksi 

hidrofobik, interaksi kimia spesifik, dan interaksi elektrostatik. Kandungan yang 

berada dalam surfaktan SDBS dapat digunakan sebagai adsorben melalui interaksi 

hidrofobiknya (Rodriguez-Cruz et al., 2005). Biochar didapatkan melalui proses 

pirolisis pada tongkol jagung dengan variasi suhu 300 dan 700 ºC selama 2 jam. 

Setelah proses pirolisis, biochar dicuci menggunakan HCl untuk membersihkan 

pori dari pengotor. Kemudian biochar dinetralkan menggunakan aquades untuk 

proses penetralan dari asam. Proses impregnasi basah dilakukan dengan konsentrasi 

120 mg/L dan variasi waktu pelapisan (0, 1, 2, 5, 10, 16, 24, 36, 48, 60 dan 72 jam). 

Berdasarkan metode Langmuir Isotherm, hasil dari penelitian tersebut menyatakan 

bahwa biochar dengan pemanasan pada suhu 300 ºC yang dilapisi SDBS dapat 

mencapai titik efisiensi penyerapan dalam waktu 24 sampai 48 jam dengan rata-rata 

penyerapan 89,50 %. Sedangkan biochar dengan pemanasan pada suhu 700 ºC yang 

dilapisi SDBS mampu melakukan efisiensi daya adsorp sebesar 91,05 % dalam 

waktu 10 jam. Dari hasil tesebut disimpulkan bahwa daya adsorp SDBS dapat lebih 

cepat penyerapannya pada biochar dengan pemanasan suhu tinggi daripada biochar 

dengan pemanasan suhu rendah. Dengan kata lain kapasitas daya adsorp SDBS 

meningkat seiring dengan meningkatnya suhu pada proses pirolisis. Hasil lain 

menjelaskan bahwa proses adsorpsi terjadi pada permukaan homogen biochar 

(Arampatzidou dan Deliyanni, 2016), hal tersebut dapat mengindikasikan adanya 

afinitas daya adsorpsi yang kuat antara biochar dan SDBS, yang memungkinkan 
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adanya interaksi pertukaran anion yang membuat anion sulfonat teradsorpsi 

kedalam pori biochar (Chao et al., 2013). 

2.5 Pemanfaatan Biochar Sebagai Adsorben Limbah Metilen Biru (MB) 

 Metilen Biru (MB) merupakan salah satu jenis zat warna yang dapat 

menjadi limbah karena banyak digunakan dalam pewarnaan tekstil. MB merupakan 

jenis zat yang berbahaya bagi kesehatan karena dapat menyebabkan efek samping 

yang serius serta jika tersentuh kulit akan menimbulkan iritasi (Hamdaoui dan 

Chiha, 2006). Zat ini pula dapat menyebabkan iritasi mata bahkan dapat 

menyebabkan kebutaan bagi manusia dan hewan, jika zat ini terhirup akan 

menyebabkan gangguan pernafasan, jika tertelan akan menyebabkan mulut terasa 

terbakar dan rasa mual, muntah, berkeringat, dan gangguan mental (Tan et al., 

2008). Sehingga diperlukan suatu penanggulangan agar zat ini tidak mencemari 

perairan dan menjadi limbah hingga menyebabkan kerusakan pada lingkungan 

terutama pada makhluk hidup. Salah satu metode penanggulangan limbah MB 

adalah dengan cara adsorpsi menggunakan biochar atau karbon aktif.  

 Penelitian yang telah dilakukan oleh Que et al. (2012), memanfaatkan 

biochar yang berasal dari limbah biomassa yaitu kulit kacang yang dilapisi 

menggunakan sodium dodecyl sulfate (SDS) untuk mengadsorpsi limbah MB. Hasil 

adsorpsi menunjukkan bahwa biochar yang dilapisi oleh SDS mampu menyerap 

dengan baik limbah MB tersebut. Semakin meningkatnya lapisan SDS pada 

permukan biochar, maka daya adsorpsi dari biochar akan semakin besar pula. Hal 

tersebut dapat dilihat dari kemampuan adsorpsi biochar yang mampu 

menghilangkan limbah MB sebesar 503 mg/g. Dari hal tersebut dapat disimpulkan 

bahwa biochar yang diaktivasi memiliki kemampuan adsorpsi yang baik terhadap 

limbah MB.  

 Sementara itu penelitian yang dilakukan Zhang et al. (2014), menggunakan 

kayu kapas sebagai bahan baku pembuat biochar yang dilapisi oleh grafena 

(lembaran tipis lapisan karbon dari grafit) sebagai adsorben untuk mengadsorpsi 

limbah MB. Proses pirolisis dilakukan untuk memproduksi biochar berlapis 
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grafena. Berdasarkan hasil analisis thermogravimetri, lapisan kulit grafena dapat 

meningkatkan stabilitas thermal pada Biochar. Sehingga hasil uji adsorpsi yang 

ditunjukkan oleh biochar tersebut mampu mengadsorpsi dengan sangat baik 

senyawa hidrokarbon polisiklik aromatik yang terdapat pada limbah MB. 

Berdasarkan penelitian tersebut, berhasil mengadsorpsi limbah MB sebesar 174 

mg/g. 

2.6 Hipotesis 

 Biochar yang terbuat dari kulit singkong termodifikasi SDBS dapat 

digunakan sebagai adsorben terhadap limbah MB dan efektifitas daya adsorpnya 

dapat dipengaruhi oleh massa surfaktan, pH, dan waktu kontak. 

 


