
14 

 

BAB III 

DASAR TEORI 

3.1 Kulit Singkong 

 Singkong merupakan salah satu jenis tanaman yang tumbuh subur di daerah 

tropis seperti Indonesia. Singkong dapat tumbuh dengan baik sepanjang tahun dan 

memiliki daya tahan yang tinggi terhadap berbagai jenis kondisi tanah. Singkong 

atau ketela merupakan umbi atau akar pohon yang panjang dengan fisik rata-rata 

bergaris tengah 2 – 3 cm dan panjang 50 – 80 cm, tergantung dari jenis singkong 

yang ditanam. Daging umbinya berwarna putih atau kekuning-kuningan. Singkong 

merupakan tanaman yang memiliki banyak manfaat, hampir semua bagian dari 

tanaman singkong dapat dijadikan olahan terutama pada bagian kulitnya. Namun 

sayangnya potensi yang terkandung dalam tanaman singkong belum dimanfaatkan 

secara maksimal. Memperhatikan produksi singkong di Indonesia yang mencapai 

21 juta ton setiap tahunnya, singkong dengan bagian kulit memiliki porsi 20% dari 

tiap kilogram umbi singkong, maka terdapat kurang lebih 4 juta ton kulit singkong 

yang terbuang menjadi limbah (Akhadiarto, 2010). 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Singkong (sumber : Coursey, 1973) 

 Kulit singkong sering kali dianggap limbah yang tidak berguna oleh 

sebagian industri berbahan baku singkong. Oleh karena itu, bahan ini masih belum 

banyak dimanfaatkan dan dibuang begitu saja dan umumnya hanya digunakan 

sebagai pakan ternak. Presentase kulit singkong kurang lebih 20% dari umbinya 

sehingga per kilogram umbi singkong menghasilkan 0,2 kilogram kulit singkong. 
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Kulit singkong lebih banyak mengandung racun asam biru dibanding daging umbi 

yakni 3-5 kali lebih besar, tergantung rasanya yang manis atau pahit. Jika rasanya 

manis, kandungan asam birunya rendah sedangkan jika rasanya pahit, kandungan 

asam birunya lebih banyak (Salim, 2011).  

 Kulit singkong memiliki kandungan HCN yang sangat tinggi yaitu sebesar 

18,0 – 309,4 ppm untuk per 100 gram kulit singkong (Richana, 2013). HCN atau 

asam sianida merupakan zat yang bersifat racun baik dalam bentuk bebas maupun 

kimia, yaitu glikosida, sianogen phaseulonathin, linamarin dan 

metillinamarin/lotaustrain (Coursey, 1973). Jumlah asam sianida (HCN) sangat 

bervariasi mulai dari dosis yang tidak berbahaya (<50 ppm) sampai yang 

mematikan (>250 ppm). Asam sianida ini mempunyai dosis ambang batas 0,5 – 3 

mg/kg berat badan. Jika dikonsumsi terus menerus dengan dosis ambang batas ini 

maka akan menimbulkan penyakit tropical ataxic neuropathy dengan gejala 

timbulnya lesi pada saraf mata dan pendengaran, meningkatkan kadar tiosianat 

dalam darah serta menyebabkan penyakit gondok. Namun, asam sianida ini mudah 

hilang selama kulit singkong diproses terlebih dahulu dengan cara perendaman, 

pengeringan, pemanasan, perebusan dan fermentasi (Coursey, 1973). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kulit Singkong (sumber : Coursey, 1973) 

 Berdasarkan penelitian yang penluis lakukan, limbah kulit singkong akan 

dimanfaatkan sebagai biochar yang berfungsi untuk mengadsorpsi limbah MB. 

Pada penelitian ini, jenis singkong yang dipakai setelah dilakukan determinasi oleh 

Dinas Kesehatan UPT Materia Medica Batu adalah sebagai berikut : 
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Kingdom               : Plantae (Tumbuhan) 

Subkingdom          : Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh 

Super Divisi          : Spermatphyta (Menghasilkan biji) 

Divisi                    : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga) 

Kelas                     : Dicotyledonae 

Suku                      : Euphorbiaccae 

Marga                    : Manihot 

Jenis                       : Manihot esculenta Crantz 

Sinonim                 : Manihot utillisima Pohl; Janipha manihot H. 

Nama Simplisia     : Utilisimac tubera/ umbi singkong 

 Berdasarkan hasil determinasi tanaman singkong (Manihot esculenta 

Crantz), didapatkan hasil kandungan kimia (per 100 gram) yang terdapat pada 

singkong antara lain: kalori 146 kal; protein 1,2 gram; lemak 0,3 gram; hidrat arang 

34,7 gram; kalsium 33 mg; fosfor 40 mg; dan zat besi 0,7 mg. Buah singkong 

mengandung (per 100 gram): vitamin B1 0,06 mg dan vitamin C 30 mg. Daun 

singkong mengandung (per 100 gram): vitamin A 11000 SI; vitamin C 275 mg; 

vitamin B1 0,12 mg; kalsium 165 mg; kalori 73 kal; fosfor 54 mg; protein 6,8 gram; 

lemak 1,2 gram; hidrat arang 13 gram; zat besi 2 mg; dan 87% bagian daun dapat 

dimakan. Kulit singkong mengandung tanin, enzim peroksidase, glikosida, 

hemiselulosa, selulosa dan kalsium oksalat. Umbi dan daun mengandung saponin, 

di samping itu daunnya juga mengandung flavonoida (Coursey, 1973). 

3.2 Biochar 

 Biochar adalah jenis material yang memiliki kandungan karbon yang tinggi 

di dalamnya yang dihasilkan dari proses pirolisis dari limbah biomassa melalui 

berbagai proses termokimia dengan kondisi yang sedikit atau tanpa udara (O2) dan 

dengan suhu yang relatif rendah (<700 ºC) (Tan et al., 2017). Sifat spesifik biochar 

adalah memiliki luas permukaan yang besar, struktur yang berpori, dan jumlah 

gugus fungsi permukaan yang banyak. Walaupun luas permukaan spesifik dan 

volume mikropori biochar lebih rendah dibandingkan dengan karbon aktif, biochar 
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masih dianggap sebagai pengganti karbon aktif yang baik karena jumlah gugus 

fungsi permukaannya yang berlimpah dan juga harganya yang relatif murah (Zhou 

et al., 2016). Belakangan ini, biochar digunakan secara luas sebagai adsorben yang 

efektif untuk menghilangkan logam berat dan senyawa organik pada air limbah 

(Zafar et al., 2017).  

 

 

 

 

Gambar 3. Struktur Biochar 

 Biochar merupakan substansi arang kayu yang berpori (porous), atau sering 

disebut charcoal atau agrichar. Karena bahan dasarnya berasal dari makhluk hidup, 

maka arang aktif jenis ini disebut juga sebagai biochar. Dalam proses produksi, 

biochar dapat diperoleh dari limbah pertanian atau kehutanan, termasuk potongan 

kayu, tempurung kelapa, tandan kelapa sawit, tongkol jagung, sekam padi atau kulit 

biji kacang-kacangan, kulit kayu, sisa usaha perkayuan, dan bahan organik daur 

ulang lainnya (Anischan, 2009). Biochar pertama kali dibuat dengan metode 

pirolisis lambat (slow pyrolysis) dimana bahan baku berupa biomassa yang terbakar 

dalam keadaan oksigen terbatas dengan laju pemanasan dan suhu puncak yang 

relatif rendah (Lopez, Krull & Bol, 2009). 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Biochar dan Struktur Pori Biochar Melalui SEM (sumber : Basu, 2010) 
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 Biochar berdasarkan pada pola strukturnya adalah suatu bahan yang berupa 

karbon amorf yang sebagian besar terdiri dari karbon bebas serta memiliki 

permukaan dalam, sehingga memiliki daya adsorp tinggi (Lopez, Krull & Bol, 

2009). Komposisi biochar sendiri memiliki kandungan 70% karbon dan beberapa 

elemen meliputi hidrogen, oksigen, dan nitrogen. biochar berbeda dengan charcoal, 

karena sifat biochar lebih efisien dalam mengkonversi karbon dan polutan yang 

dihasilkan pada saat pembakaran jauh lebih sedikit, sehingga biochar lebih bersih 

dan efisien untuk digunakan. 

 Salah satu cara sederhana untuk memproduksi biochar adalah dengan 

melakukan dekomposisi thermal dari limbah biomassa. Melalui proses tersebut, 

limbah biomassa akan dipanaskan pada temperatur tinggi dalam keadaan minim 

udara. Pemanasan tersebut akan melepaskan gas-gas yang bersifat volatil yang 

terdapat dalam biochar. Selama pemanasan (pirolisis), sebagian besar karbon tetap 

berada dalam biochar sehingga tetap memiliki komposisi karbon yang tinggi 

(Forbes et al., 2006; Chan dan Zhihong, 2009). 

 Karbon yang berada dalam biochar, memiliki ketahanan terhadap proses 

degradasi dan dalam penerapannya sebagai pupuk, biochar mampu menahan 

karbon di tanah selama ratusan hingga ribuan tahun. Biochar diproduksi melalui 

proses pemanasan biomassa tanpa adanya pengurangan oksigen. Dilihat dari segi 

manfaatnya, biochar mampu digunakan sebagai adsorben, katalis, bahan bakar, 

penghasil energi bersih terbarukan, pengelola tanah dengan mengurangi emisi nitro 

oksida dalam tanah, bahkan biochar dapat digunakan sebagai bioenergi yang dapat 

membantu memerangi perubahan iklim global dengan menyingkirkan penggunaan 

bahan bakar fosil. 

Proses aktivasi pada biochar sangat berpengaruh pada hasil akhir yang 

didapatkan. Proses aktivasi adalah suatu perlakuan terhadap biochar yang bertujuan 

untuk membersihkan pori dengan cara memecah ikatan hidrokarbon atau 

mengoksidasi molekul-molekul permukaan sehingga biochar akan mengalami 

perubahan sifat baik fisika maupun kimia, yaitu luas permukaannya bertambah luas 

dan berpengaruh terhadap daya adsorpsinya (Wang et al., 2017). 
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Proses aktivasi terbagi menjadi tiga yakni proses fisika, kimia dan 

perpaduan fisika dan kimia. Proses pengaktifan secara fisika adalah dengan 

pembakaran biochar dalam tungku pada suhu tinggi dan dialiri gas CO2 atau N2 

tanpa atau dengan sedikit udara (Hendra, 2010). Proses pengaktifan secara kimia 

adalah dengan penambahan senyawa kimia tertentu pada biochar. Senyawa kimia 

yang digunakan sebagai bahan pengaktif antara lain KCl, NaCl, ZnCl2, CaCl2, 

MgCl2, H3PO4, Na2CO3 dan garam mineral lainnya (Horsfall et al., 2003). 

Selain terdiri dari karbon, biochar mengandung sejumlah kecil hidrogen dan 

oksigen yang terikat pada gugus fungsi, misalnya karboksil, fenol dan eter. Gugus 

fungsi ini dapat berasal dari bahan baku dari biochar itu sendiri. Selain itu, gugus 

fungsi pada biochar juga terbentuk selama proses aktivasi oleh karena adanya 

interaksi radikal bebas permukaan biochar dengan oksigen atau nitrogen yang 

berasal dari atmosfer. Gugus fungsi ini menjadikan permukaan biochar menjadi 

reaktif secara kimia dan dapat mempengaruhi sifat adsorpsinya (Forbes et al., 

2006). 

Baru-baru ini biochar yang berasal dari material karbon, mendapatkan 

banyak sekali perhatian karena perannya dalam penyerapan karbon (Luo dan Gu, 

2016), meningkatkan kesuburan tanah (Ding et al., 2016), dan menghilangkan 

polusi lingkungan seperti logam berat (Li et al., 2017), kontaminan organik (Wang 

et al., 2016), zat-zat ionik dan anionik yang bersifat organik (Luo dan Gu, 2016), 

dan masih banyak lagi. Struktur kimia pada permukaan biochar dan distribusi 

ukuran pori sangat tergantung dari bahan baku dan metode yang digunakan. 

Perbedaan struktur kimia dan distribusi ukuran pori akan memberikan sifat dan 

mekanisme adsorpsi yang berbeda pula (Westall et al., 1999). 

3.3 Pirolisis  

 Pirolisis berasal dari dua kata yaitu pyro yang berarti panas dan lysis berarti 

penguraian atau degradasi, sehingga pirolisis berarti penguraian biomassa karena 

panas pada suhu lebih dari 150 ºC (Kamaruddin et al., 1999).  
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Pirolisis adalah proses dekomposisi suatu bahan pada suhu tinggi tanpa 

adanya udara atau dengan udara terbatas. Proses dekomposisi pada pirolisis ini juga 

sering disebut dengan devolatilisasi. Pirolisis atau biasa disebut thermolisis adalah 

proses dekomposisi kimia dengan menggunakan pemanasan tanpa kehadiran 

oksigen (Demirbas, 2005). Istilah lain dari pirolisis adalah penguraian yang tidak 

teratur dari bahan-bahan organik yang disebabkan oleh adanya pemanasan tanpa 

berhubungan dengan udara luar. Pembakaran tidak sempurna pada limbah biomassa 

akan menyebabkan senyawa karbon kompleks tidak teroksidasi menjadi karbon 

dioksida dan peristiwa tersebut disebut dengan pirolisis. 

Pada saat proses pirolisis, energi panas mendorong terjadinya oksidasi 

sehingga molekul karbon yang kompleks akan terurai, sebagian besar menjadi 

karbon atau arang. Menurut Basu (2010), pada proses pirolisis/devolatilisasi yang 

berlangsung lambat akan membentuk arang (char) dalam jumlah banyak, 

sedangkan pada proses pirolisis yang berjalan cepat akan terjadi pengurangan 

oksigen dan kemungkinan akan terbentuk hidrokarbon cair yang lebih banyak. 

Dalam proses ini juga bersifat menyerap panas (endotermik). 

Menurut Kamaruddin et al. (1999), pirolisis terbagai menjadi dua jenis, 

yaitu pirolisis primer dan pirolisis sekunder. Pirolisis primer adalah pirolisis yang 

terjadi pada bahan baku dan berlangsung pada suhu kurang dari 600 ºC, hasil 

penguraian yang utama adalah karbon (arang). Pirolisis primer dibedakan atas 

pirolisis primer lambat dan pirolisis primer cepat. Pirolisis primer lambat terjadi 

pada proses pembuatan arang. Pada laju pemansan lambat (suhu 150 ºC – 300 ºC) 

reaksi utama yang terjadi adalah dehidrasi (kehilangan kandungan air), dan hasil 

reaksi keseluruhan adalah karbon padatan (C=arang), air (H2O), karbon monoksida 

(CO) dan karbon dioksida (CO2). Sedangkan pirolisis primer cepat terjadi pada 

suhu lebih dari 300 ºC dan akan menghasilkan gas, karbon padatan (arang) dan uap 

(Kamaruddin et al., 1999). 

Pirolisis sekunder yaitu pirolisis yang terjadi atas partikel dan gas/uap hasil 

pirolisis primer dan berlangsung diatas 600 ºC. Hasil pirolisis pada suhu ini adalah 
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karbon monoksida (CO), hidrogen (H2), dan hidrokarbon, sedangkan jumlah tar 

yang dihasilkan sekitar 1-6 % (Kamaruddin et al., 1999). 

Menurut Basu (2010), pirolisis biomassa umumnya berlangsung pada 

rentang temperatur 300 ºC sampai dengan 600 ºC dalam waktu 4 – 7 jam. Namun 

keadaan ini sangat bergantung pada bahan baku dan cara pembuatannya (Demirbas, 

2005). Produk dari proses pirolisis ini tergantung dari beberapa faktor diantaranya 

temperatur pirolisis dan laju pemanasan. Secara umum produk pirolisis dapat 

diklasifikasi menjadi tiga jenis yaitu : 

1. Produk padat  : Berupa residu padat yang kaya kandungan karbon (char) 

2. Produk cair    : Berupa tar, hidrokarbon, dan air 

3. Produk gas    : Berupa gas seperti CO2, H2O, CO2, C2H2, C2H4, C2H6, 

C6H6, dll 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Proses Pirolisis dalam Reaktor (sumber : Demirbas, 2005) 

Proses pirolisis atau thermolisis menghasilkan produk berupa bahan bakar 

padat yaitu karbon atau arang, cairan berupa campuran tar dan beberapa zat lainnya 

(pyrolisis oil) serta produk lain yaitu gas berupa karbon dioksida (CO2), metana 

(CH4) dan beberapa gas yang memiliki kandungan kecil. Hasil pirolisis berupa tiga 

jenis produk yaitu padatan (charcoal/arang), gas (fuel gas) dan cairan (bio-oil) 

(Demirbas, 2005). Masing-masing produk yang dihasilkan tersebut porsinya 

tergantung dari metode pirolisis, karakteristik biomassa, dan parameter reaksi. 

Proses pirolisis merupakan tahap awal dari rangkaian proses yang tejadi dalam 
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proses gasifikasi dan melibatkan proses kimia dan fisik yang kompleks dimana 

suatu perubahan dalam kondisi operasi bepengaruh pada proses secara keseluruhan 

(Bayu, 2013). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Alat Furnace 

Reaktor pirolisis adalah alat pengurai senyawa-senyawa organik yang 

dilakukan dengan proses pemanasan tanpa berhubungan langsung dengan udara 

luar dengan rentang suhu 300 – 600 ºC. Reaktor pirolisis dibalut dari bata dan tanah 

untuk menghindari panas keluar berlebih, biasanya alat yang digunakan untuk 

proses pirolisis adalah furnace (Basu, 2010). 

3.4 Impregnasi Basah 

 Impregnasi adalah suatu proses penjenuhan zat tertentu secara total. Metode 

ini sering digunakan untuk mensintesis biochar atau karbon aktif. Tujuan dari 

metode ini adalah mengisi pori-pori biochar atau karbon aktif dengan komponen 

aktif seperti logam aktif, surfaktan, asam dan basa melalui proses perendaman 

dengan larutan penyangga (Dirwan, 2006). Dalam hal ini, larutan penyangga 

memiliki fungsi sebagai penyedia permukaan yang luas agar lebih mudah 

menebarkan situs aktif sehingga permukaan kontak pada sampel lebih luas dan 

efisien (Jong, 2009; Regalbuto, 2007). 

 Secara umum, impregnasi dibagi menjadi dua, yaitu impregnasi langsung 

(co-ompregnation) dan impregnasi bertahap (sequential). Impregnasi secara 

langsung adalah memasukkan larutan komponen aktif atau prekursor secara 
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bersama-sama dalam pori dari sampel. Sedangkan impregnasi bertahap dilakukan 

dengan memasukkan larutan komponen aktif atau prekursor secara terpisah (Lestari 

et al., 2006).  

Impregnasi sendiri membutuhkan banyak faktor untuk dipertimbangkan. 

Terdapat minimal 4 faktor yang harus dipertimbangkan, antara lain adalah sebagai 

berikut (Jong, 2009; Regalbuto, 2007) : 

1. Kemampuan migrasi dari larutan yang akan diimpregnasikan serta 

kemampuan adsorpsi dari pori-pori sampel. 

2. Homogenitas dari distribusi larutan pada pori-pori sampel. 

3. Jenis pelarut (counter ions) serta larutan komponen aktif atau perkusor yang 

akan diimpregnasikan, tergantung pada sifat fisik dan sifat kimianya. 

4. Parameter lain seperti konsentrasi dan temperatur yang digunakan saat 

impregnasi. 

Berbagai faktor tersebut membagi impregnasi menjadi beberapa metode, 

diantaranya adalah impregnasi kering (dry impregnation) dan impregnasi basah 

(wet impregnasi).  Berdasarkan penelitian ini, akan digunakan metode impregnasi 

basah karena metode impregnasi kering biasanya digunakan dalam sintesis katalis 

(Chao e al., 2013). 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Interaksi Komponen Aktif dengan Sampel pada Metode Impregnasi 

Basah (Sumber : Flores, 2017) 

Impregnasi basah menggunakan prinsip difusi untuk memasukkan bahan 

pelapis seperti surfaktan atau logam aktif ke dalam pori sampel (Regalbuto, 2007). 

Prinsip difusi ini harus didukung dengan volume larutan komponen aktif yang lebih 
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besar daripada volume pori dari sampel. Secara umum metode ini cukup sederhana, 

hanya melarutkan surfaktan atau logam yang akan diimpregnasikan dalam pelarut 

dalam jumlah yang cukup banyak, dan dilanjutkan dengan merendam sampel 

padatan dalam larutan perkusor tersebut. Metode ini akan memaksa larutan masuk 

ke dalam pori pada sampel karena adanya perbedaan konsentrasi di dalam pori 

sampel dengan di luar pori sampel (Jong, 2009). 

 Bedanya dengan metode impregnasi kering, pada metode impregnasi basah 

membutuhkan waktu yang jauh lebih lama, karena volume pelarut yang digunakan 

cukup banyak (Montgomery, 1985). Metode impregnasi basah juga harus dihindari 

jika interaksi kimia antara komponen aktif dan sampel terlalu lemah yang akan 

menyebabkan impregnasi komponen aktif ke dalam pori sampel tidak berjalan 

dengan baik (Jong, 2009). 

3.5 Surfaktan (SDBS) 

 Menurut Sheat dan Flores (2017), surfaktan (surface active agent) 

merupakan molekul-molekul yang mengandung gugus hidrofilik (suka air) dan 

gugus hidrofobik (tidak suka air) pada molekul yang sama. Kedua gugus tersebut 

dapat mempersatukan campuran yang terdiri dari air dan minyak. Surfaktan 

merupakan bahan aktif permukaan. Aktifitas yang dimiliki surfaktan diperoleh dari 

sifat ganda yang dimiliki molekulnya. Molekul surfaktan berbentuk ekor dan 

kepala, bagian ekor bersifat hidrofobik yang merupakan bagian nonpolar, 

sedangkan bagian kepala bersifat hidrofilik yang merupakan bagian yang sangat 

polar (Hui, 1996). Bagian hidrofobik dapat berupa cabang hidrokarbon atau rantai 

linier (rantai alkil), sedangkan bagian hidrofilik dapat berupa anion, kation, atau 

nonion dan mengandung gugus hidroksil. Konfigurasi tersebut membuat surfaktan 

memiliki fungsi yang beragam dalam memberi kestabilan emulsi dan diaplikasikan 

dalam kegiatan industri (Hui, 1996). 

 Sifat rangkap yang dimiliki surfaktan ini menyebabkan surfaktan dapat 

diadsorpsi pada antar muka udara-air, minyak-air, dan padat-air, sehingga 

membentuk lapisan tunggal dimana gugus hidrofilik berada pada fase air dan rantai 
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hidrokarbon ke udara, dalam kontak dengan zat padat ataupun terendam dalam fase 

minyak. Kinerja surfaktan adalah untuk meningkatkan sifat penyebaran dengan 

menurunkan tegangan permukaan cairan. Kemampuan surfaktan dalam 

menurunkan tegangan dikarenakan surfaktan memiliki struktur molekul 

amphiphatic yaitu mempunyai struktur molekul yang terdiri dari gugus hidrofilik 

dan gugus hidrofobik (Hui, 1996). Surfaktan memiliki kemampuan untuk 

menurunkan tegangan permukaan, tegangan antar muka, meningkatkan kestabilan 

partikel yang terdispensi dan mengontrol jenis formulasinya seperti oil in water 

(o/w) atau water in oil (w/o). Surfaktan yang berikatan dengan air akan teradsorpsi 

ke dalam permukaan partikel minyak atau air sebagai penghalang yang akan 

mengurangi atau menghambat penggabungan (coalescene) dari partikel yang 

terdispensi (Forbes, 2006). 

 

 

  

 

 

Gambar 8. Kinerja Surfaktan (sumber : Flores, 2017) 

Penambahan surfaktan dalam larutan akan menyebabkan menurunnya 

tegangan permukaan larutan suatu cairan (Flores, 2012). Setelah mencapai 

konsentrasi tertentu, tegangan permukaan akan konstan walaupun konsentrasi 

surfaktan ditingkatkan. Apabila surfaktan ditambah melebihi batas konsentrasinya, 

maka surfaktan akan mengagregasi membentuk misel. Konsentrasi terbentuknya 

misel ini disebut critical micelle consentration (CMC). Tegangan permukaan akan 

menurun setelah CMC tercapai. Setelah CMC tercapai, maka tegangan permukaan 

akan konstan yang menunjukkan bahwa antar muka menjadi jenuh dan membentuk 

keseimbangan dinamis dengan monomernya (Supriningsih, 2010). Menurut 
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Iskandar (2008), surfaktan dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok besar, 

yaitu : 

1. Surfaktan anionik adalah bahan aktif permukaan yang bagian hidrofobiknya 

(alkil) berhubungan dengan gugus anion (ion negatif). Karakteristiknya 

yang hidrofilik disebabkan karena adanya gugus anionik yang cukup besar, 

biasanya gugus sulfat atau sulfonat. Surfaktan yang termasuk golongan ini 

adalah garam-garam alkali dari asam karboksilat organik dengan panjang 

rantai antara C12 hingga C18. Contohnya : Sodium Dodesilbenzen Sulfonat, 

natrium stearat, dan natrium oleat. 

2. Surfaktan kationik adalah surfaktan yang bagian alkilnya terikat pada suatu 

kation. Surfaktan ini memecah dalam media air, dengan bagian kepala 

bertindak sebagai pembawa sifat aktif permukaan. Surfaktan yang termasuk 

golongan ini adalah garam-garam amina atau diamin, garam-garam 

ammonium kuartener dan garam-garam amina siklik. Contohnya : 

Dodesilamin Hidroklorida, dan Dodesiltrimetil Ammonium Bromida. 

3. Surfaktan nonionik yaitu surfaktan yang bagian alkilnya tidak bermuatan 

(tidak terionisasi di dalam larutan). Molekul surfaktan ini dapat larut karena 

mempunyai rantai hidrokarbon yang berikatan dengan gugus polar 

nonionik. Surfaktan yang termasuk dalam golongan ini adalah ester dan 

polialkohol, kondensat etilen oksida, dan alkohol rantai panjang seperti 

asetil alkohol. Contohnya : Tergitol dan Poliostilen lauril eter. 

4. Surfaktan amfoter yaitu surfaktan yang bagian alkilnya memiliki muatan 

positif dan negatif, tergantung pH larutan. Pada pH di bawah 7 surfaktan ini 

bersifat kationik, sedangkan pada pH di atas 7 surfaktan ini bersifat anionik. 

Contohnya surfaktan yang mengandung asam amino seperti Dodesil Betain. 

Berdasarkan kajian diatas, surfaktan memiliki kemampuan yang sangat spesial 

terutama sifatnya yang dapat memiliki gugus hidrofilik dan hidrofobik, kedua 

gugus tersebut membuat surfaktan dapat mengadsorp berbagai polutan seperti 

logam berat dan senyawa organik (Flores et al., 2017; Gamba et al., 2017; Shah et 

al., 2017; Stofela el at., 2017; Zhang et al., 2017). Hal tersebut didukung dari 
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bagaimana surfaktan dapat berinteraksi dengan geosorben sehingga menyebabkan 

surfaktan memiliki kemampuan adsorpsi pada polutan (Que et al., 2018). Surfaktan 

dapat juga berikatan untuk menghasilkan nanomaterial, mengganti karakteristik 

psikokimia dari surfaktan tersebut, dan dapat mempengaruhi mekanisme adsorpsi 

dari suatu larutan (Liu et al., 2014; Rajesh dan Ramagopal, 2016). Maka dari itu 

surfaktan dapat digunakan sebagai campuran dalam melapisi biochar atau karbon 

aktif sebagai adsorben untuk meningkatkan daya adsorp terhadap logam berat dan 

senyawa organik (Choi et al., 2009; Lin et al., 2011; Sanchez-Martin et al., 2008). 

Sodium Dodecyl Benzene sulfonate (SDBS) adalah salah satu surfaktan yang 

digunakan untuk mengadsorpsi limbah cair. 

SDBS merupakan surfaktan anionik yang mudah terurai secara alamiah 

dalam air karena memiliki sifat linier-akilbenzen sulfonat (LAS). LAS yaitu rantai 

alkil lurus yang mampu mendegradasi surfaktan dengan bantuan mikroorganisme, 

selain itu LAS adalah campuran kompleks dari rantai utama dengan panjang rantai 

alkil yang berbeda (C10 hingga C13 atau C14) dan isomer posisi fenil dari 2 hingga 

5-fenil, masing-masing mengandung cincin aromatik tersulfonasi pada posisi para 

dan terikat pada rantai alkil linier (Iskandar, 2008). 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Struktur SDBS 

 SDBS memiliki rumus molekul C12H25C6H4SO3Na dan berat molekul 348 

g/mol, dipasarkan dalam bentuk cair dengan kemurnian 85 – 95 %. SDBS 

merupakan bahan yang mudah larut dalam air dengan lebih dari 80.000 isomer dari 

C10 – C15 pada rantai alkil (Peters dan Timmerhaus, 1991). SDBS dapat dibuat 
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melalui reaksi antara DDB dengan H2SO4 100% oleum 20% atau anhydrous 

sulphur trioxide dengan suhu antara 37 – 60 ºC (Peters dan Timmerhaus, 1991). 

3.6 Metilen Biru (MB) 

 Metilen Biru atau Methylen Blue (MB) termasuk senyawa kimia aromatik 

heterosiklik dengan rumus molekul (C16H18ClN3S) dan dengan nama kimia [3,7-

bis(Dimethylamino)-phenaza-thionium chloride Tetramethylthionine chloride] 

(Winklund L, 2007). MB merupakan pewarna kationik thiazine yang berwarna biru 

pada kondisi teroksidasi (Winklund e al., 2007). Pada umumnya MB digunakan 

sebagai pewarna tekstil, sutra, wool, kertas, dan kosmetik. Senyawa ini berupa 

kristal berwarna hijau gelap. Ketika dilarutkan dalam air atau alkohol, MB 

menghasilkan larutan berwarna biru. MB memiliki berat molekul 319,86 g/mol, 

dengan titik lebur yaitu 105 ºC dan memiliki daya larut sebesar 4,36 x 104 mg/L 

(Endang Palupi, 2006). Struktur MB tertera pada Gambar 10. 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Struktur Metilen Biru (MB) 

MB merupakan parameter untuk mengetahui kemampuan suatu adsorben 

dalam menyerap molekul-molekul dengan ukuran besar. Besarnya daya adsorp MB 

menggambarkan molekul yang terserap oleh adsorben berukuran 15 Å. Pengujian 

dengan menggunakan MB menunjukkan jumlah relatif makropori yang terdapat 

pada adsorben (Saragih, 2008). 

MB yang memiliki warna komplementer berupa warna biru mempunyai 

spektrum cahaya pada panjang gelombang daerah visibel yaitu antara 500-700 nm, 

sehingga pada penentuan panjang gelombang maksimumnya digunakan range pada 

daerah panjang gelombang tersebut (Day dan Underwood, 2002).  
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3.7 Adsorpsi 

 Adsorpsi adalah peristiwa penyerapan suatu substansi pada permukaan zat 

padat. Melalui fenomena adsorpsi, terjadi gaya tarik menarik antara substansi 

terserap dengan penyerapnya. Fasa teradsorpsi dalam solid disebut adsorbat 

sedangkan solid tersebut merupakan adsorben. Pada proses adsorpsi, molekul 

adsorbat bergerak melalui bulk fasa gas menuju permukaan padatan dan berdifusi 

pada permukaan pori padatan adsorben. Proses adsorpsi hanya terjadi pada 

permukaan adsorben dan tidak masuk dalam fasa bulk/ruah. Proses adsorpsi terjadi 

pada bagian mikropori sedangkan tempat transfer adsorbat dari permukaan luar ke 

permukaan mikropori adalah bagian makropori. Peristiwa adsorpsi disebabkan oleh 

gaya tarik menarik molekul dipermukaan adsorben (Estein, 2015). Jika gaya tarik  

menarik molekul adsorbat dengan sisi aktif permukaan adsorben lebih kuat dari 

pada gaya tarik antar molekul adsorbat, maka akan terjadi perpindahan massa 

adsorbat dari fase gerak (fluida pembawa adsorbat) ke permukaan adsorben (Bird, 

1993). 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Adsorpsi, Adsorben dan Adsorbat (sumber: Pudjaatmaka, 2005) 

Adsorpsi dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis yakni (Sawyer et al., 1994): 

1. Adsorpsi fisik 

Adsorpsi fisik disebabkan oleh gaya tarik Van der Waal’s atau gaya tarik 

yang lemah antar molekul. Molekul yang teradsorpsi bergerak bebas di 

sekitar permukaan adsorben dan tidak hanya menetap di suatu titik. Apabila 

gaya tarik molekuler antara zat terlarut dengan adsorben itu lebih besar dari 
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pada gaya tarik antara zat terlarut dengan pelarut, maka zat terlarut akan 

teradsorpsi di permukaan adsorben. Adsorpsi fisik ini biasanya dapat 

berlangsung balik. 

2. Adsorpsi kimia 

Menurut Taftazani (2017), sifat adsorpsi kimia lebih kuat dibandingkan 

dengan sifat adsorpsi fisika. Adsorpsi kimia merupakan hasil dari gaya yang 

lebih besar dibandingkan dengan pembentukkan senyawa kimia. Secara 

normal bahan yang teradsorpsi membentuk lapisan di atas permukan berupa 

molekul-molekul yang tidak bebas bergerak dari permukaan satu ke 

permukaan lainnya. Jika permukaan tertutup oleh lapisan monomolekuler 

maka kapasitas adsorben telah habis. Selain itu adsorpsi kimiawi jarang 

yang bersifat dapat balik. Pada adsorpsi ini terjadi interaksi antara adsorben 

dan adsorbat yang melibatkan pembentukan ikatan kimia berupa ikatan 

hidrogen serta ikatan kovalen. Ikatan kimia yang ada akan membentuk 

lapisan pada adsorbat, kemudian lapisan adsorbat terluar akan mengalami 

pelepasan (desorpsi) karena sifat ikatannya yang lemah akibat adanya gaya 

Van der Waal’s antar molekul sedangkan pada adsorbat dan adsorben akan 

terikat kuat. 

 Berdasarkan kedua jenis proses adsorpsi, terdapat dua jenis lapisan adsorbat 

dari suatu pori yaitu : lapisan monolayer yang memiliki satu lapisan adsorbat yang 

terbentuk, dan lapisan multilayer yang memiliki dua atau lebih lapisan adsorbat 

yang terbentuk (Taftazani, 2017). Sementara itu suatu adsorben memiliki dua tipe 

yaitu polar (Hidrofilik) dan nonpolar (Hidrofobik). Adsorben polar biasanya 

dimiliki oleh jenis oksida logam yang digunakan untuk menyerap zat-zat yang 

bersifat polar, sedangkan adsorben nonpolar biasanya dimiliki oleh jenis 

biochar/karbon aktif yang digunakan untuk menyerap zat-zat yang bersifat 

nonpolar (Krik, 1964). 

 

 



31 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Jenis Lapisan Adsorbat pada Adsorben : Monolayer dan Multilayer 
(sumber: Pudjaatmaka, 2005) 

 Daya adsorpsi pada adsorben bergantung pada suhu, tekanan, jenis adsorbat, 

dan karakteristik adsorben. Berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi  

daya adsorpsi : 

1. Suhu 

Pada saat molekul-molekul adsorbat menempel pada permukaan adsorben, 

terjadi pembebasan sejumlah energi sehingga adsorpsi digolongkan bersifat 

eksotermis. Bila suhu menurun maka kemampuan adsorpsi meningkat 

sehingga jumlah molekul adsorbat bertambah. 

2. Tekanan adsorbat 

Setiap jenis adsorpsi berdasarkan interaksi molekular yang terjadi, tekanan 

adsorbat akan mempengaruhi jumlah molekul adsorbat. Pada adsorpsi 

fisika, bila tekanan adsorbat meningkat, jumlah molekul adsorbat akan 

bertambah. Namun pada adsorpsi kimia, jumlah molekul adsorbat akan 

berkurang bila tekanan adsorbat meningkat. 

3. Jenis adsorbat  

Ukuran molekul adsorbat dan kepolaran zat merupakan parameter adsorbat 

yang berpengaruh terhadap kemampuan adsorben. Agar proses adsorpsi 

dapat terjadi , moleul-molekul adsorbat harus memiliki diamater yang lebih 

kecil dari pada diameter pori adsorben. Untuk kepolaran zat, bila adsorben 

bersifat non-polar, seperti karbon aktif, maka molekul-molekul non-polar 

lebih kuat diadsorpsi oleh karbon aktif dari pada molekul-molekul yang 
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polar. Sebaliknya, bila adsorben bersifat polar, maka molekul-molekul polar 

akan lebih kuat diadsorpsi dari pada molekul non-polar. 

3.8 Scanning Electron Microscope (SEM) 

 Scanning Electron Microspcope (SEM) adalah salah satu teknik untuk 

mengetahui karakteristik dari suatu zat dengan metode X-ray. Pada teknik ini 

informasi yang didapat berupa gambar seperti peta mengenai komposisi unsur 

permukaan zat. Teknik ini dapat digunakan untuk mempelajari kandungan dan 

kemampuan dispersi logam berat pada permukaan karbon (Durna, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Scanning Electron Microscope (SEM) dan Komponennya (sumber : 

Durna, 2012) 

 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, serta kemampuan untuk mengetahui komposisi dan 

informasi kristalografi membuat SEM banyak digunakan untuk keperluan 

penelitian dan industri (Durna, 2012). 

 Prinsip kerja SEM yaitu dengan mengalirkan arus pada kawat filament 

tersebut dan perlakuan pemanasan, sehingga dihasilkan elektron. Elektron tersebut 

dikumpulkan dengan tegangan tinggi dan berkas elektron difokuskan dengan 

sederetan lensa elektromagnetik. Setelah berkas elektron mengenai target, 

informasi akan dikumpulkan melalui tabung sinar katoda yang mengatur 
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intensitasnya. Setiap jumlah sinar yang dihasilkan dari tabung sinar katoda, akan 

dihubungkan dengan jumlah target. Jika sinar terkena berkas elektron dengan energi 

tinggi dan menembus permukaan target, maka elektron akan kehilangan energi 

yang disebabkan oleh ioniasi atom dari cuplikan padat. Elektron bebas ini tersebar 

keluar dari aliran sinar utama sehingga tercipta lebih banyak elekteon bebas. Maka 

dari itu energi yang dihasilkan akan habis dan melepaskan diri dari target. Elektron 

ini kemudian dialirkan ke unit demagnifikasi dan dideteksi oleh detektor dan 

selanjutnya akan dicatat sebagai suatu foto (Wagiyo dan Handayani, 1997). 

Tidak semua sampel material dapat di analisis menggunakan SEM, syarat 

material dapat dianalisis dengan SEM yaitu:  

1. Sampel kering, homogen, konduktor dan stabil.  

2. Bila sampel powder/polimer harus direkatkan dengan selotip karbon pada 

sampel holder.  

3. Bila sampel berupa cairan, sampel tersebut harus dipadatkan dengan cara 

dibekukan kemudian dianalisis.  

4. Bila sampel biologis, sampel tersebut diberi Dry Agents kemudian dianalisis 

(Gergely, 2015).  

5. Sampel dengan bahan isolator harus diberi logam-logam inert (Au, Pt, In, Sb). 

Bertujuan sebagai aktivitas elektronik (Wardani, 2015).  

3.9 Spektrofotometer IR (FTIR) 

 Spektroskopi Inframerah Transformasi Fourier (FTIR) digunakan sebagai 

teknik kualitatif untuk analisis struktur kimia diaktifkan karbon dan digunakan juga 

sebagai teknik kuantitatif (Bandosz, 2009). Spektrofotometri Inframerah 

merupakan suatu metode yang mengamati interaksi antara sinar radiasi 

elektromagnetik dengan molekul, lebih tepatnya interaksi antara sinar radiasi 

elektromagnetik Inframerah dengan molekul yang menyebabkan terjadinya vibrasi, 

transalsi, dan rotasi pada gugus fungsi senyawa organik. Spektroskopi inframerah 

berguna untuk identifikasi senyawa kompleks yang terdiri dari banyak puncak-

puncak (Sastrohamidjojo, 1992). 
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Gambar 14. Spektrofotometer IR dan Komponennya (sumber : Bandosz, 2009) 

Menurut Fessenden (1997), prinsip kerja FTIR yaitu senyawa berikatan 

kovalen memiliki kemampuan menyerap radiasi elektromagnetik dalam daerah 

spektrum inframerah. Umumnya ikatan kovalen banyak dijumpai pada senyawa 

organik. Adsorpsi radiasi IR pada material tertentu berikatan dengan fenomena 

bergetarnya molekul atau atom. Atom-atom di dalam molekul selalu mengalami 

vibrasi. Jika suatu molekul menyerap radiasi inframerah, maka molekul tersebut 

akan mengalami eksitasi ketingkat energi yang lebih tinggi. Frekuensi getaran yang 

diadsorpsi haruslah sama dengan frekuensi getaran molekul atau atom bergetar 

dengan frekuensi radiasi inframerah (Fessenden, 1997). 

 Pengukuran FTIR bertujuan untuk mengetahui kandungan gugus fungsi 

dalam suatu senyawa dengan menggunakan daya tembus sinar inframerah terhadap 

ikatan gugus fungsi tersebut. Dimana hasil pembacaannya berupa grafik presentase 

(%) daya serapan suatu gugus fungsi pada panjang gelombang tertentu. Penemuan 

adanya gugus fungsi tersebut diidentifikasi dari puncak-puncak spesifik yang 

muncul pada grafik (Struart, 2004). 

Penggunaan FTIR pada bidang kimia organik memiliki suatu sifat yang 

khas pada masing-masing senyawa pada bilangan gelombang 650-4000 cm-1 yang 

sering disebut dengan istilah finger print. Penggunaan FTIR pada bidang kimia 

meterial atau kimia anorganik yaitu untuk melihat gugus fungsi dan ikatan karbon 

dengan logam yang diembankan pada suatu kristalin. Penggunaan gugus fungsi 
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dapat dilihat pada range 3800-1000 cm-1 sedangkan kemunculan logam dapat 

dilihat pada range <500 cm-1 (Callister, 2007). 

3.10 CHNS-Elemenal Analyzer 

 CHNS Elemental Analyzer merupakan sebuah instrumen yang digunakan 

untuk menganalisa komposisi Karbon (C), Hidrogen (H), Nitrogen (N), dan Sulfur 

(S) yang akan diterjemahkan hasilnya dalam bentuk kuantiatif. Dewasa ini 

Elemental Anlyzer sudah mampu menganalisa kandungan Oksigen (O) pada 

sampel material, sehingga instrumen tersebut dapat disebut juga CHNS/O 

Elemental Analyzer (Thompson, 2008). 

 Instrument ini mampu menghasilkan presentase kandungan unsur Karbon, 

Hidrogen, Nitrogen, Sulfur atau Oksigen pada senyawa organik melalui prinsip 

combuston analyzer. Prinsip ini melibatkan oksidasi yang sempurna dari sampel 

melalui pembakaran sesaat. Sampel dibakar dengan bantuan oksigen dan berubah 

menjadi gas (Karbon menjadi CO2; Hidrogen menjadi H2O; Nitrogen menjadi gas 

Nitrogen/NOx; dan Sulfur menjadi SO2). Gas hasil pembakaran dipisahkan oleh 

kolom kromatografi dan kemudian dideteksi oleh TCD (Thermal Conductivity 

Detector) yang akan memberi sinyal keluaran ke monitor dengan konsentrasi dan 

komponen individu dari campuran gas (Thompson, 2008). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15. Instrumen dan Mekanisme CHNS Elemental Analyzer (sumber : 

Thompson, 2008) 
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 Pengujian kadar C, H, N, S dan juga O sangat tergantung oleh kebutuhan 

pemakaian hasil uji. Beberapa manufaktur kini telah membuat instrumen CHNS 

Elemental Analyzer dengan tingkat kemudahan operasi, lama proses, serta tingkat 

keakurasian yang berbeda-beda. Tetapi prinsip setiap instrumen tidak jauh berbeda 

dari instrumen-instrumen lainnya yang sering digunakan di Laboratorium. 

3.11 Spektrofotometer UV-Vis 

 Spektrofotometer UV-vis adalah alat instrument yang digunakan untuk 

menganalisis kadar secara kualitatif dan kuantitatif  suatu zat dengan prinsip yaitu 

pengukuran serapan cahaya di daerah ultra violet (200-400 nm) dan sinar tampak 

(400-800 nm) oleh suatu senyawa. Serapan cahaya UV atau cahaya tampak 

mengakibatkan terjadinya transisi elektron, yaitu promosi elektron dari orbital 

keadaan dasar yang berenergi rendah ke orbital keadaan tereksitasi berenergi lebih 

tinggi. Panjang gelombang cahaya UV dan tampak bergantung pada mudahnya 

promosi elektron (Sastrohamidjojo, 1992). 

 Syarat sampel yang dapat dianalisis menggunakan Spektrofotometer UV-

Vis adalah; bersifat larutan, berwarna (tidak terlalu pekat), memiliki gugus 

kromofor, auksokrom, memiliki ikatan rangkap terkonjugasi, dan untuk logam 

dalam bentuk ion, serta senyawa-senyawa ionik lainnya (Riyanto, 2016). 

 Fungsi dari Spektrofotometer UV-Vis adalah digunakan sebagai analisis 

suatu senyawa secara kualitatif dan kuantitatif. Instrumen ini lebih sering digunakan 

untuk analisis kuantitatif, karena alat ini memiliki kelebihan yaitu dapat digunakan 

secara luas karena senyawa yang dianalisis lebih banyak, seperti senyawa ion logam 

dan senyawa organik, selain itu instrumen ini juga memiliki kepekaan yang tinggi, 

keselektifan yang cukup baik, ketelitian tinggi, akurat, dan cepat (Hendayana, 

1994). 
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Gambar 16. Prinsip Kerja dan Komponen Spektrofotometer UV-Vis (sumber : 

Pecsok, 1968) 

 Prinsi kerja dari spektroskopi UV-Vis yaitu dengan diawali dengan adanya 

pemisahan berkas cahaya sumber oleh diffraction grating. Kemudia berkas cahaya 

tersebut diseleksi oleh sample cuvette kemudian dideteksi oleh detektor. Sebelum 

dilakukan pengukuran terhadap larutan uji, terlebih dahulu dilakukan uji dengan 

cuvette yang berisi pelarut dari larutan uji (Sastrohamidjojo, 1992). Sinar UV atau 

sinar tampak akan ditembakkan menuju suatu molekul dan menyebabkan eksitasi 

elektron dalam orbital molekul tersebut dari tingkat energi dasar ke tingkat energi 

yang lebih tinggi. Pada saat tersebut terjadi peristiwa eksitasi pada elektron orbital 

atom bonding ke anti bonding (Pecsok, 1968). 


