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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1 Alat 

 Seperangkat alat gelas Herma dan Iwaki, Autoclave, Cawan porselen, 

Pengaduk kaca, Spatula, Sendok sungu, Klem, Neraca analitik Sartorius, Oven 

Memmert dan Thunder, Magnetic stirrer Labinco, Alat furnace Vulcan A-550, 

Shaker Scilogex SK-0330-Pro. UV-Visible Spectroscopy Double Beam, Fourier 

Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) Perkin Elmer, CHNS-Elemental Analyzer 

LECO, dan Scanning Electron Microspcopy (SEM). 

4.2 Bahan 

 Biochar yang terbuat dari kulit singkong yang diaktivasi secara fisika 

melalui proses pembakaran dengan alat furnace, H3PO4 14%, larutan buffer Merck 

di-sodium hydrogen phosphate/potassium dihydrogen phosphate pH 2, pH 4, pH 7, 

pH 10, dan pH 12, surfaktan SDBS, limbah zat warna MB, kertas saring, kertas pH, 

dan akuades. 

4.3 Cara Kerja 

4.3.1 Preparasi Biochar 

Sebanyak 10 kg kulit singkong (Manihot esculenta Crantz) disiapkan dan 

dipotong kecil. Kulit singkong yang dipotong kecil bertujuan untuk 

memaksimalkan proses pembakaran yang berlangsung di dalam alat furnace pada 

suhu 300 ºC selama 1 jam. Setelah itu, kulit singkong ditumbuk hingga teksturnya 

halus. 

4.3.2 Aktivasi Asam 

 Serbuk biochar selanjutnya diaktivasi menggunakan asam dengan 

menambahkan H3PO4 14%. Pertama-tama, ditimbang sebanyak 40 gram biochar, 

kemudian dilarutkan dalam H3PO4 14% sebanyak 80 ml. Setelah itu, larutan diaduk 

dengan stirrer secara kontinyu dan didiamkan selama 1 malam. Proses 
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pengaktivasian menggunakan asam dilanjutkan dengan proses penetralan. 

Penetralan dilakukan dengan menyaring larutan tersebut menggunakan akuades 

hingga pH dari larutan menjadi netral. Setelah pH berubah netral, biochar yang 

telah disaring akan dikeringkan menggunakan oven dalam suhu 110 ºC. biochar 

kemudian di masukkan ke desikator. 

4.3.3 Impregnasi Basah dengan Surfaktan 

 Biochar yang telah kering dilapisi dengan surfaktan melalui proses 

impregnasi basah. Surfaktan yang digunakan adalah SDBS. Mula-mula, ditimbang 

SDBS kemudian dilarutkan dalam akuades, setelah itu diaduk menggunakan stirrer 

lalu dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mL dan ditambahkan air hingga tanda 

batas. Larutan surfaktan kemudian dicampurkan ke dalam biochar dan 

diimpregnasikan menggunakan shaker selama 6 jam. biochar yang telah 

diimpregnasi dengan SDBS akan disaring dan dikeringkan menggunakan oven. 

biochar yang telah kering di masukkan ke desikator. 

4.3.4 Karakterisasi Biochar 

 Dalam penelitian ini, dilakukan karakterisasi diantaranya menggunakan 

FTIR yang befungsi untuk mengetahui gugus fungsi dan mengidentifikasi senyawa 

berdasarkan spektrum dan panjang gelombang pada sampel biochar; CHNS 

Elemental Analyzer digunakan untuk mengetahui kuantitas dari unsur Karbon (C), 

Hidrogen (H), Nitrogen (N), dan Sulfur (S) yang terkandung dalam suatu material; 

SEM digunakan untuk mengetahui karakteristik morfologi dari suatu material serta 

memiliki perbesaran yang dapat melihat komposisi unsur permukaan dan informasi 

kristalografi. Sebagai pembanding hasil, digunakan biochar yang tidak diberi 

perlakuan dengan surfaktan. 

4.3.5 Aplikasi Sebagai Adsorben Limbah Metilen Biru (MB) 

4.3.5.1 Pembuatan Larutan Standar Metilen Biru (MB) 

 Larutan induk MB 200 ppm dibuat dalam labu ukur 250 mL. Kemudian 

dibuat larutan standar seri MB 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ppm dalam labu ukur 100 mL. 
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Setelah itu diukur absorbansi larutan menggunakan Spektroskopi UV-Vis. Hasil 

absorbansi yang diperoleh digunakan untuk pembuatan kurva kalibrasi. 

4.3.5.2 Variasi Massa Surfaktan 

 Larutan MB 25 ppm dibuat dalam labu ukur 100 mL sebanyak enam buah. 

Sementara itu, ditimbang sebanyak 0,125 gram biochar yang telah diimpregnasi 

dengan variasi berat 0, 3, 6, 9, 12 dan 15 mg SDBS. Masing-masing biochar 

dimasukkan ke botol vial. Sampel larutan MB  25 ppm dimasukkan ke botol vial 

yang sudah berisi biochar lalu dilakukan proses adsorpsi menggunakan shaker 

selama 1 jam dengan kecepatan 250 rpm. Setelah itu, disaring dan dilihat perbedaan 

warna larutan MB. Filtrat yang dihasilkan, diuji dengan Spektrofotometer UV-Vis 

kemudian dilihat penurunan konsentrasi dan absorbansi yang diperoleh. Sampel 

yang mempunyai konsentrasi dan absorbansi yang paling rendah merupakan sampel 

dengan kualitas biochar yang paling baik. 

4.3.5.3 Variasi pH 

 Larutan MB 25 ppm dibuat dalam labu ukur 100 mL sebanyak enam buah 

dengan masing-masing diberi beberapa tetes larutan pH Buffer 2, 4, 7, 10 dan 12. 

Dimana pH buffer asam adalah campuran dari asam lemah dengan basa 

konjugasinya, sedangkan pH buffer basa adalah campuran dari basa lemah dengan 

asam konjugasinya. Larutan sampel MB dimasukkan ke botol vial yang telah 

ditambahkan masing-masing 0,125 gram biochar dan telah diimpregnasi dengan 15 

mg SDBS. Kemudian dilakukan proses adsorpsi menggunakan shaker selama 1 jam 

dengan kecepatan 250 rpm. Setelah itu disaring dan filtrat yang didapatkan diuji 

dengan Spektrofotometer UV-Vis, kemudian dilihat penurunan konsentrasi dan 

absorbansi yang diperoleh. Dilihat pada pH berapa limbah MB teradsorpsi total. 

4.3.5.4 Variasi Waktu Kontak 

 Larutan MB 25 ppm dibuat dalam labu ukur 100 ml sebanyak lima buah dan 

diberi beberapa tetes larutan pH Buffer 10. Kemudian dimasukkan ke botol vial 

yang berisi biochar 0,125 gram dan telah diimpregnasi dengan 15 mg SDBS. 

Kemudian dilakukan proses adsorpsi menggunakan shaker dengan variasi waktu 
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kontak 15, 30, 45, 60, dan 75 menit dengan kecepatan 250 rpm. Sampel yang telah 

diadsorpsi, disaring dan filtrat diuji dengan Spektrofotometer UV-Vis, kemudian 

dilihat penurunan konsentrasi dan absorbansi yang diperoleh. Dilihat pada waktu 

berapa biochar mampu mengadsorpsi MB secara total. 

 Hasil adsorpsi setiap variasi dinyatakan melalui rumus kapasitas adsorpsi 

(Qe) dan daya adsorpsi (% adsorpsi) : 

𝑄𝑒 =
(𝐶𝑜 − 𝐶𝑒)𝑉

𝑚
 

 

% 𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑝𝑠𝑖 =
(𝐶𝑜 − 𝐶𝑒)

𝐶𝑜
 𝑥 100 

Ket : 

Qe = Kapasitas adsorpsi 

Co = Konsentrasi awal 

Ce = Konsentrasi akhir 

V = Volume (L) 

m = Massa (g) 


