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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Penelitian mengenai sintesis dan karakterisasi biochar dari kulit singkong 

(Manihot esculenta Crantz) termodifikasi surfaktan sodium dodecyl benzene 

sulfonate (SDBS) yang diaplikasikan terhadap limbah MB telah selesai 

dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2018 – 26 Mei 2019 di Laboratorium Riset 

Kimia, FMIPA, Universitas Islam Indonesia. biochar yang telah diperoleh 

dijadikan sebagai adsorben karena memiliki pori dan gugus aktif dari surfaktan 

SDBS, sehingga dapat melakukan proses adsorpsi limbah MB. 

5.1 Proses Sintesis dan Modifikasi Biochar dari Kulit Singkong  

 Kulit singkong sebanyak 10 kg telah didapatkan dari produsen kripik 

singkong di Jalan Palagan Tentara Pelajar pada tanggal 27 Desember 2018. Kulit 

singkong tersebut selanjutnya dibersihkan dari kulit luarnya yang berwarna coklat 

sehingga didapatkan kulit singkong yang berwarna putih keunguan. Setelah 

dibersihkan, kulit singkong direndam dalam air dan dijemur hingga kering untuk 

meminimalisir kelebihan air dan menghilangkan jamur. Kemampuan adsorpsi kulit 

singkong cukup tinggi karena di dalam kulit singkong (Manihot esculenta Crantz) 

sebagian besar terdiri dari selulosa non reduktif yang banyak mengandung gugus 

fungsi hidroksil, karbonil dan amina. Selulosa sendiri merupakan zat yang dapat 

ditemui di dalam dinding sel pada buah-buahan dan sayur-sayuran seperti kayu, 

dahan, dan daun. Sebelum menjadi biochar, kulit singkong yang telah kering 

dipotong kecil-kecil dan ditimbang sebanyak 40 gram lalu dilakukan proses 

pirolisis. Adsorpsivitas dari biochar ditentukan oleh luas permukaan partikel yang 

juga dapat ditingkatkan apabila biochar dilakukan aktivasi dengan aktivator bahan 

kimia (aktivasi kimia) ataupun dengan pemanasan (aktivasi fisika) (Esterlita et al., 

2015). 

5.1.1 Tahap Pirolisis 

 Aktivasi secara fisika terjadi pada proses pirolisis, dimana terjadi 

penguraian atau degradasi limbah biomassa dalam keadaan suhu yang tinggi dan 
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dalam keadaan minim atau hampa udara. Proses pirolisis dilakukan dalam furnace. 

Kulit singkong akan di masukkan dalam alat furnace kemudian dilakukan 

pemanasan pada suhu 300 ºC selama 1 jam (Que et al., 2018). Pemanasan pada suhu 

tinggi dimaksudkan untuk memproses singkong menjadi biochar. Jika kulit 

singkong dipanaskan dalam furnace lebih dari suhu optimalnya, maka akan terjadi 

gasifikasi lebih lanjut pada kulit singkong dan mengubahnya menjadi abu sehingga 

unsur karbon yang ada pada kulit singkong akan hilang. Pada proses pirolis ini 

terjadi pembakaran tidak sempurna pada kulit singkong yang akan menyebabkan 

senyawa karbon kompleks pada kulit singkong tersebut tidak akan teroksidasi 

menjadi karbon dioksida. Metode pirolisis ini melibatkan proses karbonisasi yang 

akan memecah rantai ikatan karbon pada biochar dan mengubah unsur-unsur non 

karbon sepeti hidrogen dan oksigen menjadi gas. Karena suhu yang digunakan 

adalah 300 ºC, maka jenis pirolisis yang digunakan adalah pirolisis primer dengan 

tipe slow pyrolysis yang hasil utamanya adalah karbon (Kamaruddin et al., 1999). 

5.1.2 Tahap Aktivasi Asam  

 Setelah kulit singkong menjadi biochar, selanjutnya dilakukan aktivasi 

kimia agar dapat menghilangkan pengotor yang menempel dari biochar tersebut. 

Senyawa yang digunakan untuk mengaktivasi adalah H3PO4. Tujuan dari aktivasi 

menggunakan asam adalah untuk mengaktifkan dan membersihkan pengotor dari 

permukaan biochar itu sendiri. Menurut Chen et al. (2018), penggunaan senyawa 

asam telah terbukti ampuh dan sangat baik dalam mengaktifkan permukaan karbon 

aktif dibandingkan menggunakan senyawa basa. Asam fosfat atau H3PO4 

merupakan jenis asam lemah yang jika digunakan sebagai aktivator tidak akan 

berbahaya bagi lingkungan karena mudah dinetralkan, sehingga H3PO4 dipilih 

sebagai aktivator yang baik dalam penelitian ini. Sebelumnya, biochar yang telah 

dipanaskan dalam furnace ditumbuk halus (grinding/sizing) terlebih dahulu hingga 

berbentuk serbuk, hal ini bertujuan untuk membuat ukuran partikel padatan yang 

besar menjadi ukuran yang lebih kecil. Treatment pertama yang dilakukan untuk 

aktivasi dengan H3PO4 adalah dengan menimbang biochar sebanyak 40 gram lalu 

ditambahkan sebanyak 80 mL larutan H3PO4 14% pada gelas beaker. Kemudian 
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larutan tersebut dihomogenkan menggunakan magnetic stirrer secara kontinyu per 

dua jam, setelah itu didiamkan selama 24 jam. Pengaktifan menggunakan asam 

dilakukan dengan tujuan senyawa asam dapat masuk dan meresap kedalam pori-

pori biochar, hal tersebut akan membuat pengotor terdorong keluar sehingga pori 

pada biochar tampak menjadi lebih besar dan bersih. Penambahan asam sangat 

berpengaruh pada permukaan biochar yang akan menyebabkan sisi aktifnya 

menjadi lebih reaktif. Penambahan asam akan menyebabkan sebagian molekul 

karbon yang terdapat pada biochar kehilangan elektron akibat bertambahnya ion 

H+ dari asam. Kehilangan elektron pada karbon ini akan menyebabkan karbon pada 

biochar lebih bermuatan positif, akibatnya akan terbentuk karbon yang bersifat 

elektrofilik (Luebke, 2014). 

Proses selanjutnya adalah penetralan, yang bertujuan untuk menetralisir 

kandungan asam yang ada pada biochar. Penetralan dilakukan menggunakan 

akuades sehingga akan didapatkan pH netral. Setelah menjadi netral, biochar 

dikeringkan dalam oven pada suhu 110 ºC, kemudian didapatkan biochar yang telah 

diaktivasi menggunakan H3PO4.  

5.1.3 Tahap Impregnasi Basah  

 Pada penelitian ini, surfaktan SDBS digunakan pada tahap impregnasi basah 

untuk melapisi permukaan biochar sehingga dapat mengikat MB. Surfaktan SDBS 

merupakan jenis surfaktan lunak yang mudah terurai dan aman bagi lingkungan 

sehingga surfaktan tersebut dipilih sebagai aktivator yang mampu melapisi sisi aktif 

permukaan biochar. SDBS memiliki rumus molekul C12H25C6H4SO3Na dan 

memiliki struktur seperti berikut. 

 

 

 

 

Gambar 17. Struktur SDBS 
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 Pada tahap impregnasi basah, hal pertama yaitu menyiapkan biochar yang 

telah diaktivasi dengan H3PO4 lalu diletakkan dalam botol vial. Kemudian 

disiapkan surfaktan SDBS dan dilarutkan terlebih dahulu menggunakan magnetic 

stirrer, hal tersebut bertujuan agar surfaktan lebih mudah larut dan berinteraksi 

dengan permukaan biochar. Setelah itu, larutan surfaktan dimasukkan ke dalam 

labu ukur 100 mL dan ditambahkan akuades hingga tanda batas. Dilakukan proses 

impregnasi basah dengan mencampurkan larutan SDBS dengan biochar kemudian 

dilakukan shaker selama 6 jam dengan kecepatan 250 rpm. Saat proses impregnasi, 

permukan biochar akan berinteraksi dengan gugus hidrofobik dari surfaktan SDBS. 

Sedangkan gugus hidrofiliknya akan mengikat pengotor dan senyawa-senyawa 

organik pada MB. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Flores et al. (2017), 

bahwa surfaktan memiliki gugus hidrofilik dan hidrofobik yang dapat menyerap 

berbagai polutan seperti logam berat dan molekul organik. 

Setelah proses impregnasi selesai, larutan tersebut disaring dan diambil 

residunya, kemudian dikeringkan di dalam oven pada suhu 110 ºC untuk 

menghilangkan kandungan air pada biochar tersebut. Biochar termodifikasi 

surfaktan SDBS sudah siap digunakan. Jenis biochar ini sudah memiliki sisi aktif 

serta luas permukaan pori yang baik dan siap digunakan untuk mengadsorpsi 

limbah MB. 

5.2 Karakterisasi Biochar 

 Karakterisasi bertujuan untuk mengetahui sifat dan struktur dari biochar. 

Karakterisasi yang dilakukan antara lain menggunakan FTIR, SEM dan CHNS 

Elemental Analyzer. 

5.2.1 Hasil Karakterisasi Menggunakan FTIR 

 Karakterisasi menggunakan FTIR bertujuan untuk mengetahui kandungan 

gugus fungsi yang terdapat pada biochar termodifikasi surfaktan SDBS. Pada saat 

dianalisis menggunakan FTIR terjadi absorpsi infra merah (IR) oleh suatu molekul. 

Akibat absorpsi radiasi IR oleh molekul, energi radiasi tidak cukup kuat untuk 

mengeksitasi molekul sehingga hanya dapat menginduksi getaran atau vibrasi 
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ikatan kovalen antar atom maupun dalam gugus fungsi. Gugus fungsi yang 

terbentuk, mengindikasikan jumlah ikatan antara senyawa yang terdapat dalam 

biochar tersebut. Sebagai pembanding, digunakan biochar tanpa termodifikasi 

surfaktan SDBS. Berdasarkan hasil data analisis, dapat dilihat serapan gugus fungsi 

dan pergeserannya yang telah disajikan pada Gambar 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 18. (a) Biochar (b) Biochar – SDBS 
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 Berdasarkan hasil karakterisasi FTIR di atas, Gambar 18 (a) merupakan 

biochar, sedangkan (b) merupakan biochar termodifikasi surfaktan SDBS. Pada 

kedua data karakterisasi diatas, tidak terdapat perbedaan jumlah gugus fungsi, 

hanya saja terdapat perbedaan jumlah serapan pada area %T dari kedua data 

karakterisasi diatas. 

Tabel 1. Bilangan Gelombang dan Gugus Fungsi dari Biochar dengan Biochar - 

SDBS 

No 
Bilangan Gelombang (cm-1) 

Gugus Fungsi 
Biochar Biochar - SDBS 

1 3224,36 3230,64 -OH 

2 1598,93 1600,19 Alkena Aromatik 

3 1327 1327 S = O 

4 1223,7 1228,77 C – O sp2 

5 417,38 ; 427,24 ; 

446,58 

429,97 Alkil Rantai 

Pendek 

 

 Pada Tabel 1 menjelaskan perbedaan gugus fungsi yang diperoleh dari 

pembacaan instrumen FTIR. Pada sampel biochar memiliki keberagaman ikatan 

antar karbon pada hasil karakterisasinya, yaitu tedapat bilangan gelombang 3224,36 

cm-1 yang merupakan gugus –OH, kemudian ditemukan bilangan gelombang 

1598,93 cm-1 yang merupakan gugus alkena aromatik, terdapat pula gugus sulfat 

oksida pada bilangan gelombang 1327 cm-1, pada bilangan gelombang 1223,7 cm-

1 merupakan ciri dari vibrasi stretching C – O sp2, dan pada bilangan gelombang 

417,38 ; 427,24 ; 446,58 merupakan bagian dari ikatan alkil rantai pendek (Septiani, 

2015). Alkil rantai pendek adalah ciri khas dari biochar maupun karbon dimana 

hanya terdapat atom-atom C yang berikatan pendek membentuk siklik dan asiklik 

yang tidak beraturan. 

 Hasil karakterisasi FTIR pada biochar termodifikasi SDBS hampir 

memiliki gugus fungsi yang sama dengan biochar, tetapi ada sedikit perbedaan 

pada serapannya. Dapat dilihat pada Gambar 18, panjang serapan pada biochar 

termodifikasi surfaktan SDBS (gambar b) memiliki bentuk serapan yang lebih 

tajam dibandingkan dengan serapan dari biochar (gambar a). Hal tersebut 
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menunjukkan bahwa biochar yang termodifikasi oleh surfaktan SDBS memiliki 

daya adsorpsi yang lebih besar dibandingan dengan biochar, dan akan membuat 

efektifitas untuk menyerap molekul MB meningkat.  Jika dilihat pada Tabel 1, 

biochar termodifikasi surfaktan SDBS memiliki daerah bilangan gelombang yang 

lebih besar. Pada bilangan gelombang 3230,64 cm-1 merupakan ciri dari vibrasi 

sretching –OH. Gugus hidroksil tersebut merupakan sebuah substituen pada 

senyawa organik dan merupakan  salah satu active site. Selanjutnya ditemukan 

gugus alkena aromatik, dimana gugus tersebut memiliki bilangan gelombang yang 

lebih besar yaitu 1600,19 cm-1. Pada bilangan gelombang 1327 cm-1 merupakan ciri 

dari S = O stretching yang merupakan sulfat oksida. Kemunculan ion sulfat ini 

menunjukkan bahwa surfaktan SDBS menempel pada permukaan biochar. 

Selanjutnya terdapat gugus C – O sp2 yang merupakan bagian dari active site pada 

biochar, peak yang terbentuk mengalami serapan yang cukup tajam sehingga 

menyebabkan bilangan gelombangnya lebih besar yaitu 1228,77 cm-1. Kemudian 

ditemukan serapan ke arah yang lebih besar pula dari ikatan alkil rantai pendek 

dengan panjang geombang 429,97 cm-1. 

 Hasil karakterisasi FTIR dari kedua sampel adalah munculnya suatu gugus 

fungsional pada biochar dan biochar termodifikasi surfaktan SDBS yaitu gugus 

S=O. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Que et al. (2018), bahwa biochar 

sudah memiliki unsur sulfat yang tekandung didalamnya. Pada Gambar 18, Peak 

sulfat oksida yang terbentuk pada biochar termodifikasi surfaktan SDBS memiliki 

serapan yang lebih besar dengan bentuk yang lebih tajam dibandingkan dengan 

peak yang dimiliki oleh biochar, sehingga menunjukkan bahwa surfaktan SDBS 

telah melapisi permukaan biochar. Untuk mengetahui lebih jelas ion sulfat yang 

menempel pada permukaan biochar, maka akan dijelaskan pada Gambar 19. 
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Gambar 19. Spektra IR sampel SDBS (sumber : Mukwada et al., 2017) 

Pada Gambar 19, menunjukkan spektra IR pada sampel SDBS yang diambil 

dari penelitian Mukwada et al. (2017). Menurutnya, surfaktan SDBS memiliki 

bilangan gelombang yang beragam dari range 800 – 1500 cm-1 dan 2800 – 2900 

cm-1. Sementara itu, gugus sulfat oksida ditemukan pada range 1350 – 1400 cm-1 

(Mukwada et al., 2017). Jika disandingkan dengan spektra IR dari biochar 

termodifikasi surfaktan, maka ion sulfat oksida sudah menempel dengan 

permukaan biochar. 

 Menurut (Esterlita et al., 2015), kemampuan biochar atau karbon aktif 

sebagai adsorben ditentukan oleh struktur kimianya seperti atom C, H, dan O yang 

terikat secara kimia membentuk gugus hidroksida, karboksilat, hidroksi fenol, 

karbonil, normalakton, lakton tipe fluresence, karboksilat anhidrida, peroksida 

siklis, dan eter. Selain itu, pengaruh dari surfaktan SDBS yang berinteraksi dengan 

biochar sebagai gugus aktif dapat meningkatkan daya adsorp dari biochar tersebut. 

Gugus fungsional tersebut dapat meningkatkan sisi aktif permukaan biochar 

menjadi lebih reaktif, hal tersebut didukung oleh hasil karakterisasi FTIR dari 

biochar termodifikasi surfaktan SDBS. 

5.2.2 Hasil Karakterisasi Menggunakan SEM 

 Karakteriasi dengan SEM (Scanning Electron Microscopy) dilakukan untuk 

mengetahui karakter morfologi permukaan antara biochar dengan biochar 
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(a) (b) 

termodifikasi surfaktan SDBS. Untuk melihat bentuk atau karakter morfologi pada 

kedua jenis sampel, dapat dilihat pada Gambar 20 yang merupakan perbandingan 

antara biochar dengan biochar termodifikasi surfaktan SDBS berdasarkan hasil 

karakterisasi SEM dengan perbesaran 5000 x. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 20. (a) Morfologi Biochar (b) Morfologi Biochar - SDBS 

 Berdasarkan Gambar 20 (a), biochar sudah memiliki kondisi pori yang 

beraturan dan terstruktur. Sedangkan Gambar 20 (b) merupakan biochar yang 

termodifikasi oleh surfaktan SDBS. Setelah diuji menggunakan SEM, kondisi pori 

dari biochar termodifikasi surfaktan SDBS tampak lebih tidak beraturan 

dibandingkan dengan kondisi pori pada biochar. Hal tersebut didukung oleh 

banyaknya lapisan dan bercak berwarna putih yang merupakan kumpulan dari 

partikel SDBS yang berinteraksi dengan permukaan biochar termodifikasi 

surfaktan. Dari hasil karakterisasi SEM, dapat disimpulkan bahwa surfaktan SDBS 

sudah melapisi biochar. Hal tersebut didukung oleh teori Chao et al. (2013), yang 

menyebutkan pelapisan biochar menggunakan surfaktan dapat membantu biochar 

dalam mengubah karakteristik psikokimia dari permukaan biochar tersebut. 
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5.2.3 Hasil Karakterisasi Menggunakan CHNS Elemental Analyzer  

 Karakterisasi biochar menggunakan CHNS Elemental Analyzer bertujuan 

untuk mengetahui kandungan unsur Karbon (C), Hidrogen (H), Nitrogen (N), dan 

Sulfur (S) yang terkandung dalam material tersebut. CHNS Elemental Analyzer 

berprinsip pada pembakaran (Dynamic Combustion) dengan suhu tinggi diatas 1000 

ºC untuk mengkonversi jenis unsur C, H, N, dan S menjadi produk pembakarannya 

(unsur C menjadi karbon dioksida; unsur H menjadi air; unsur N menjadi gas 

nitrogen; dan unsur S menjadi sulfur dioksida), produk berupa gas yang dihasilkan 

akan dideteksi menggunakan sebuah kolom GC hingga hasil analisis ditangkap oleh 

detektor (Thompson, 2008). 

 Data karakterisasi yang dihasilkan oleh CHNS Elemental Analyzer 

menampilkan kandungan unsur (%) yang terdapat pada biochar tanpa surfaktan dan 

biochar termodifikasi surfaktan SDBS. Data analisis tersebut dapat dilihat pada 

Tabel 2. 

Tabel 2. Perbandingan Unsur CHNS antara Biochar dengan Biochar - SDBS 

No Nama Sampel 
Nama Unsur 

C (%) H (%) N (%) S (%) 

1 Biochar  64,13 3,64 1,89 0,23 

2 Biochar-SDBS 64,92 3,53 1,89 0,22 

 

 Berdasarkan Tabel 2, kandungan unsur H, N, dan S cukup stabil antara 

kedua jenis sampel, walaupun pada biochar termodifikasi surfaktan SDBS, unsur 

H dan S memiliki kecenderungan hasil yang menurun. Tetapi menurunnya 

kandungan unsur H dan S tersebut tidak terlalu signifikan. Hal yang mempengaruhi 

hasil tersebut adalah kondisi sampel yang kurang baik yang dipengaruhi oleh fakor 

suhu, kelembapan, dan tekanan yang dialami oleh sampel sewaktu pengiriman 

untuk dianalisis, sehingga mempengaruhi hasil analisisnya. 

 Unsur karbon (C) merupakan unsur yang banyak terkandung dalam sisi aktif 

biochar. Berdasarkan Tabel 2, biochar termodifikasi surfaktan SDBS memiliki 

unsur karbon yang lebih banyak dibandingkan dengan biochar. Hal tersebut 
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disebabkan oleh surfaktan SDBS yang berinteraksi dengan daerah permukaan pada 

biochar termodifikasi surfaktan, sehingga ikatan karbon pada biochar menjadi 

lebih melimpah. 

5.3 Efektivitas Adsorpsi Biochar Termodifikasi SDBS pada Metilen Biru (MB) 

 Proses adsorpsi MB merupakan suatu proses penjerapan limbah secara 

kimiawi dimana menggunakan biochar termodifikasi surfaktan SDBS sebagai 

adsorben. Untuk mengetahui efektivitas dari biochar termodifikasi suraktan SDBS 

dilakukan pengaplikasian pada variasi massa surfaktan, pH, dan waktu kontak. 

5.3.1 Pembuatan Larutan Standar dan Kurva Kalibrasi Metilen Biru (MB) 

 Limbah MB yang digunakan adalah jenis larutan Artificial atau larutan yang 

dibuat.  Larutan induk MB dibuat dengan konsentrasi 200 ppm. Konsentrasi larutan 

induk 200 ppm akan diencerkan lagi menjadi konsentrsi yang lebih rendah untuk 

membuat larutan standar. 

 Larutan induk MB 200 ppm dibuat dengan melarutkan serbuk MB sebanyak 

0,05 g dalam 250 ml akuades. Setelah larutan induk MB 200 ppm selesai dibuat, 

selanjutnya diencerkan menjadi konsentrasi 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ppm yang 

digunakan sebagai larutan standar untuk perhitungan konsentrasi hasil adsorpsi.  

 Ketika ingin melakukan analisis kandungan MB pada larutan standar, 

terlebih dahulu dilakukan pengukuran pajang gelombang maksimum (λmax) dari 

larutan MB. Menurut Silverstein (1981), panjang gelombang maksimum adalah 

panjang gelombang ketika terjadi serapan cahaya maksimum oleh senyawa yang 

dianalisis. Tujuan dicarinya panjang gelombang maksimum adalah untuk 

mengetahui pada panjang gelombang berapa senyawa MB dapat terdeteksi 

menggunakan Spektrofotometer UV-Vis. Berdasarkan pengukuran, didapatkan 

panjang gelombang maksimal larutan MB sebesar 663 nm. Panjang gelombang 

maksimal tersebut digunakan untuk menganalisis adsorpsivitas larutan MB.  

 Pembuatan larutan standar MB 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ppm akan menghasilkan 

kurva kalibrasi yang akan ditampilkan pada Tabel 3 dan Gambar 21. 
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Tabel 3. Hasil Absorbansi Larutan Standar Metilen Biru (MB) 

Konsentrasi 

MB (ppm) 
A 

0 0 

1 0,196 

2 0,433 

3 0,65 

4 0,869 

5 1,048 

6 1,281 

 

 Pada Tabel 3 menunjukkan hasil absorbansi dari larutan standar MB 0, 1, 2, 

3, 4, 5, dan 6 ppm. Setelah mengetahui absorbansinya, dapat dibuat kurva kalibrasi 

untuk melihat linearitas dan menentukan kelayakan larutan standar MB sebagai 

standar baku dalam uji adsorpsi larutan MB. Kurva kalibrasi dapat dilihat pada 

Gambar 21. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 21. Kurva Kalibrasi Larutan Standar Metilen Biru 

 Dari kurva kalibrasi pada Gambar 21, diperoleh nilai koefisien determinasi 

(R2) standar MB sebesar 0,9992. Nilai koefisien tersebut dapat diterima karena 

masuk dalam syarat range penerimaan R2 yaitu sebesar 0,9970 (Riyanto, 2014). 

Sehingga larutan standar MB dapat digunakan untuk pengukuran konsentrasi yang 

sangat baik. Larutan standar sejatinya digunakan sebagai batasan untuk membantu 

mengukur konsentrasi sisa larutan MB yang tidak teradsorpsi oleh biochar. 
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5.3.2 Uji Adsorpsi Biochar pada Metilen Biru Menggunakan Spektrofotometer 

UV-Vis  

 Tahap selanjutnya adalah proses adsorpsi terhadap limbah MB dalam 

konsentrasi 25 ppm (Que et al., 2018) yang diaplikasikan menggunakan 0,125 gram 

biochar termodifikasi surfaktan SDBS, kemudian diuji menggunakan 

Spektrofotometer UV-Vis. Pengujian dilakukan untuk mengetahui efektivitas 

biochar terhadap beberapa variasi diantaranya adalah massa surfakan, pH, dan 

waktu kontak. 

1. Variasi Massa Surfaktan 

Pengaruh massa surfaktan terhadap MB oleh biochar termodifikasi 

surfaktan SDBS adalah bertujuan untuk mengetahui efektivitas biochar untuk 

mengadsorpsi limbah MB. Pengujian dilakukan dengan menambahkan 0,125 gram 

biochar dengan variasi massa surfaktan yaitu 0, 3, 6, 9, 12, dan 15 mg dalam larutan 

MB 25 ppm sebanyak 25 mL, kemudian di shaker selama 60 menit. Jumlah MB 

yang dapat teradsorpsi dapat dilihat melalui Tabel 4 dan Gambar 22. 

Tabel 4. Hasil Adsorpsi Variasi Massa Surfaktan 

 

Pada Tabel 4 menunjukkan bahwa kapasitas adsorpsi (Qe) meningkat pada 

variasi berat surfaktan SDBS 0, 3, 6, 9, 12, dan 15 secara berurutan yaitu sebesar 

4,072; 4,527; 4,529; 4,539; 4,640; dan 4,795 mg/g. Sedangkan pada presentase 

adsorpsi (%) didapatkan hasil yang meningkat pula yaitu sebesar 81,441%; 

90,538%; 90,576%; 90,781%; 92,803%; dan 95,891%. Hal tersebut dijelaskan 

dalam grafik presentase adsorpsi pada Gambar 22. 

Massa 

Surf 

(mg) 

Waktu 

(menit) 
Abs 

Co 

(ppm) 

Ce 

(ppm) 

Qe 

(mg/g) 
%Adsorpsi 

0 60 0,99 25 4,640 4,072 81,441 

3 60 0,504 25 2,365 4,527 90,538 

6 60 0,502 25 2,356 4,529 90,576 

9 60 0,491 25 2,305 4,539 90,781 

12 60 0,383 25 1,799 4,640 92,803 

15 60 0,218 25 1,027 4,795 95,891 
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Gambar 22. Grafik Presentase Adsorpsi Biochar terhadap Variasi Massa 

Surfaktan 

 Pada Gambar 22 dijelaskan berapa persen MB yang dapat diadsorp oleh 

biochar pada variasi massa surfaktan. Dari grafik diatas, massa surfaktan yang 

paling efektif yang mampu melapisi biochar sehingga memiliki daya adsorp paling 

baik adalah sebanyak 15 mg dengan Qe sebesar 4,795 mg/g dan daya adsorpsi 

sebesar 95,891%. 

 Dari  uji variasi massa surfaktan, dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin 

banyak massa surfaktan SDBS yang digunakan, maka semakin meningkat pula 

daya adsorpsi pada biochar. Hal tersebut disebabkan semakin banyaknya surfaktan 

SDBS yang berinteraksi dengan permukaan biochar, maka ikatan elektrostatik 

antara biochar dengan molekul MB semakin meningkat pula. Surfaktan SDBS 

memiliki fungsi dalam melapisi permukaan biochar karena memiliki gugus aktif 

hidrofobik dan hidrofilik. Menurut Que et al. (2017), gugus hidrofobik dari SDBS 

akan berinteraksi dengan sisi hidrofobik pada permukaan biochar sedangkan gugus 

hidrofiliknya akan membantu biochar dalam mengadsorpsi molekul MB. 

Keberadaan SDBS dapat menambah muatan negatif pada permukaan biochar 

seperti yang dapat dilihat pada Gambar 23. 
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Gambar 23. Interaksi Antara Biochar dengan SDBS 

2. Variasi pH  

Variasi pH sangat berpengaruh terhadap adsorpsivitas larutan MB. Tujuan 

penentuan variasi pH yaitu untuk mengetahui efektivitas biochar saat mengadsorpsi 

pada berbagai jenis kondisi pH pada larutan. Untuk mengetahui kondisi pH, yaitu 

dengan menambahkan 0,125 gram biochar yang sudah terlapisi surfaktan SDBS 15 

mg ke dalam larutan MB 25 ppm sebanyak 25 mL dengan variasi pH yaitu 2, 4, 7, 

10, dan 12 kemudian di shaker selama 60 menit.  

Variasi pH yang dilakukan merupakan penentuan kadar pH secara 

universal, kondisi asam ditunjukkan pada pH 2 dan pH 4, kondisi netral ditunjukkan 

pada pH 7, sedangkan kondisi basa ditunjukkan pada pH 10 dan pH 12. Jumlah 

larutan MB yang teradsorpsi dapat dilihat pada Tabel 5 dan Gambar 24. 

Tabel 5. Hasil Adsorpsi Variasi pH 

 

Pada Tabel 5 menunjukkan hasil bahwa kapasitas adsorpsi (Qe) dari variasi 

Ph 2, 4, 7, 10, dan 12 mengalami peningkatan hingga mencapai kondisi pH 10, 

setelah itu mengalami penurunan saat setelah kondisi larutan berubah menjadi 

Massa 

surf 

(mg) 

ph 
Waktu 

(menit) 
Abs 

Co 

(ppm) 

Ce 

(ppm) 

Qe 

(mg/g) 
%Adsorpsi 

15 2 60 0,298 25 14,015 2,197 43,940 

15 4 60 0,202 25 9,523 3,095 61,909 

15 7 60 0,881 25 4,130 4,174 83,482 

15 10 60 0,057 25 0,274 4,945 98,905 

15 12 60 0,328 25 1,542 4,692 93,832 

Biochar - 
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terlalu basa dengan hasil Qe berturut-turut adalah 2,197;  3,095; 4,174; 4,945; dan 

4,692 mg/g. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi pH paling efektif dari 

biochar termodifikasi surfaktan SDBS dalam menyerap larutan MB yaitu pada 

kondisi larutan yang bersifat basa dengan pH 10. Sementara hasil presentase 

adsorpsi juga mengalami peningkatan hingga pH 10 kemudian mengalami 

penurunan pada kondisi yang terlalu basa di pH 12. Hasil %adsorpsi berturut-turut 

adalah 43,940%; 61,909%; 83,482%; 98,905%; dan 93,832%. Hal tersebut dapat 

dijelaskan pada grafik presentase adsorpsi pada Gambar 24. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 24. Grafik Presentase Adsorpsi Biochar terhadap Variasi pH 

Pada Gambar 24 menunjukkan variasi pH dari biochar termodifikasi 

surfaktan SDBS. Hasil adsorpsi dengan pH 10 merupakan kondisi pH yang paling 

efektif dengan harga Qe sebesar 4,692 mg/g dan daya adsorp sebesar 93,832%. 

Biochar dan karbon aktif pada umumnya bersifat nonpolar (Krik, 1964) sehingga 

memiliki ion positif yang dapat berinteraksi dengan gugus hidrofobik SDBS. Gugus 

hidrofilik dari SDBS yang bermuatan negatif akan membantu unsur O- pada biochar 

dalam mengadsorpsi senyawa MB yang bersifat kationik (Uner et al., 2016).  Ketika 

kondisi pH larutan menjadi basa, maka biochar dan SDBS akan dengan mudah 

berikatan dengan MB karena konsentrasi ion OH- dalam larutan tinggi. Akibatnya, 

akan terbentuk ikatan yang kuat antara adsorben dengan molekul target dan ion 

positif pada MB akan terserap menuju biochar. Ketika larutan menjadi terlalu basa, 
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maka kemampuan adsorpsi biochar menurun disebabkan terlalu banyak ion OH- 

sehingga terjadi deprotonasi gugus hidroksil dari biochar, akibatnya interaksi 

ikatan yang dihasilkan menjadi melemah (Fauziah et al., 2009). Ketika larutan 

menjadi terlalu asam, maka terjadi protonasi pada senyawa MB yang menyebabkan 

konsentrasi ion H+ berlebih. Akibatnya, biochar dan SDBS tidak mampu 

mengadsorpsi senyawa MB secara keseluruhan. 

3. Variasi Waktu Kontak 

Variasi waktu kontak sangat berpengaruh terhadap efektivitas daya 

adsorp biochar termodifikasi surfaktan SDBS. Untuk melakukan variasi waktu 

kontak, dilakukan penambahan biochar sebanyak 0,125 gram yang sudah 

terlapisi surfaktan SDBS 15 mg ke dalam larutan MB 25 ppm sebanyak 25 mL 

dan dalam kondisi pH 10. Kemudian dilakukan adsorpsi menggunakan shaker 

dengan variasi waktu yaitu 15, 30, 45, 60, dan 75 menit. Tujuan dari variasi waku 

kontak adalah untuk mengetahui lama waktu yang diperlukan biochar 

termodifikasi surfaktan SDBS untuk mengadsorpsi larutan MB. Jumlah larutan 

MB yang teradsorpsi dapat diketahui pada Tabel 6 dan Gambar 25. 

Tabel 6. Hasil Adsorpsi Variasi Waktu Kontak 

 

 Pada Tabel 6 menunjukkan hasil bahwa kapasitas adsorpsi dari variasi 

waktu kontak 15, 30, 45, 60, dan 75 menit mengalami peningkatan yang cukup 

signifikan. Hasil Qe berturut-turut adalah 4,887; 4,920; 4,929; 4,947; dan 4,961 

mg/g. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa variasi waktu berpengaruh pada 

kinerja adsorpsi biochar termodifikasi surfaktan SDBS. Pada hasil presentase 

adsorpsi, didapatkan hasil yang meningkat pula secara berturut-turut yakni 

Massa 

surf 

(mg) 

ph 
Waktu 

(menit) 
Abs 

Co 

(ppm) 

Ce 

(ppm) 

Qe 

(mg/g) 
%Adsorpsi 

15 10 15 0,119 25 0,564 4,887 97,745 

15 10 30 0,084 25 0,400 4,920 98,400 

15 10 45 0,074 25 0,353 4,929 98,587 

15 10 60 0,055 25 0,264 4,947 98,942 

15 10 75 0,04 25 0,194 4,961 99,223 
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97,745%; 98,400%; 98,587%; 98,942%; dan 99,223%. Hal tersebut dapat 

dijelaskan pada grafik presentase adsorpsi pada Gambar 25. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 25. Grafik Presentase Adsorpsi Biochar terhadap Variasi Waktu  

 Pada Gambar 25 menunjukkan grafik presentase adsorpsi biochar 

termodifikasi surfaktan SDBS terhadap lamanya waktu adsorpsi. Melalui grafik 

tersebut dapat diketahui bahwa waktu kontak yang paling efektif dalam 

mengadsorpsi larutan MB adalah pada menit ke-75 dengan Qe sebesar 4,961 mg/g 

dan daya adsorpsi sebesar 99,223%. Berdasarkan grafik presentasi adsorpsi biochar 

terhadap waktu kontak, dapat disimpulkan bahwa semakin lama waktu adsorpsi 

maka efektivitas biochar akan semakin meningkat. Hal tersebut disebabkan 

semakin stabilnya interaksi elektrostatik antara situs aktif pada biochar dengan 

gugus amfipatik pada surfaktan SDBS sehingga menyebabkan ikatan yang terjadi 

semakin kuat. Selain itu, kemungkinan semakin banyaknya ikatan phi yang 

terbentuk akibat terjadinya gesekan antara ikatan rangkap dua pada cincin-cincin 

aromatik biochar dan MB (Uner et al., 2016). 

 Ikatan yang dihasilkan biochar dalam mengadsorpsi MB dikarenakan 

adanya interaksi elektrostatik antara unsur O- pada biochar dengan senyawa MB 

(Uner et al., 2016). Senyawa MB merupakan zat warna yang bersifat kationik 

sehingga memiliki muatan positif (Sanada et al., 2014). Sedangkan biochar 

memiliki permukaan yang banyak mengandung muatan negatif karena unsur O 
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yang dimilikinya. Interaksi elektrostatik mengandung muatan yang merupakan 

jenis interaksi yang sangat kuat. Selain itu, terdapat ikatan phi yang terbentuk akibat 

gesekan antara ikatan rangkap pada cincin biochar dengan ikatan rangkap pada 

cincin MB (Uner et al., 2016). Adanya interaksi-interaksi tersebut membuktikan 

bahwa biochar mampu mengadsorpsi senyawa MB. Interaksi yang dihasilkan dapat 

dilihat pada Gambar 26. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 26. Interaksi Antara Biochar dengan Metilen Biru (Sumber : Uner et al., 

2016) 


