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SEBAGAI ADSORBEN LIMBAH METILEN BIRU 

 

INTISARI 
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 Biochar merupakan material yang memiliki karakter multifungsional 

dengan kemampuan adsorpsi yang baik. Penelitian ini telah berhasil dilakukan 

sintesis dan karakterisasi biochar dari kulit singkong termodifikasi Fe3O4 yang 

didasari oleh variasi waktu dan variasi massa sebagai adsorben limbah metilen 

biru. Metilen biru merupakan salah satu zat warna yang paling umum digunakan 

untuk pewarna tekstil dalam proses industri, dalam proses pewarnaanya, sebanyak 

95% akan terbuang sebagai limbah. Limbah tersebut harus diolah agar sesuai 

dengan PERMEN LH RI No. 05 Tahun 2014 mengenai penetapan batas 

maksimum metilen biru yaitu sebesar 5 mg/L. Penelitian ini dilakukan dengan 

sistesis biochar kulit singkong dengan prekursor FeCl3.6H2O dan FeSO4.7H2O 

sebagai bahan pembentuk Fe3O4. Hasil sintesis biochar/Fe3O4 dikarakterisasi 

menggunakan FTIR, XRD dan TEM serta dianalisis menggunakan 

Spektrofotometri UV-Vis. Diperoleh puncak serapan FTIR pada bilangan 

gelombang 552,20 cm
-1

 dengan gugus fungsi Fe-O. Untuk hasil XRD diperoleh 

puncak yang mengindikasi pola difraksi partikel magnet fasa Fe3O4. Hasil analisis 

TEM material berbentuk bulat dengan ukuran rata-rata 173,61 ± 47,71 nm.Hasil 

adsorpsi metilen biru pada irisan variasi waktu dan variasi massa yang paling 

efektif yaitu pada 60 menit dengan perbandingan 1 : 1 diperoleh kapasitas 

adsorpsi sebesar 30,98 mg/g dengan daya adsorpsi sebesar 99,14 %. 

 

Kata Kunci : Biochar, Adsorpsi, Komposit, Metilen Biru 
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OPTIMIZATION OF BIOCHARSYNTHESIS FROM CASSAVA 

PEEL (Manihot exculenta Crantz) MODIFIED BY IRON OXIDE 

USING MASS AND TIME VARIATION FOR ADSORPTION 

OF METHYLENE BLUE WASTE 

 

ABSTRACT 

 

Rosyida Mutiara 

16612017 

 

 Biochar is a material that has a multi-functional character with good 

adsorption ability. This research has successfully carried out the synthesis and 

characterization of biochar from cassava peels modified with Fe3O4 based on time 

and mass variations as adsorbent of methylene blue waste. Methylene blue is one 

of the most common dyes used for dyeing textiles in industrial processes, in the 

dye process, as much as 95% will be wasted as waste. The waste must be 

processed to comply with the Indonesian Minister of Environment and Forestry 

Regulation No. 05/2014 concerning the determination of the maximum limit for 

methylene blue, which is 5 mg/L. This research was conducted by using synthesis 

biochar of cassava peels with FeCl3.6H2O and FeSO4.7H2O as precursors to form 

Fe3O4. The results of the synthesis of biochar/Fe3O4 werecharacterized using 

FTIR, XRD and TEM and analyzed using UV-Vis Spectrophotometry. The FTIR 

absorption peak was obtained at a wave number of 552.20 cm
-1

 with the Fe-O 

functional group. For the XRD results obtained peaks that indicate the diffraction 

pattern of the magnetic particles phase in the Fe3O4. The results of TEM analysis 

are round material with an average size of 173,61 ± 47,71 nm. The results of 

adsorption of methylene blue on slices of time and mass variation, the most 

effective at 60 minutes with a ratio of 1: 1 obtained an adsorption capacity of 

30.98 mg/g with an adsorption power of 99.14%. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Limbah merupakan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi 

baik industri maupun domestik (rumah tangga) yang tidak dikehendaki 

lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis. Berdasarkan wujudnya limbah 

terbagi menjadi 3, yaitu limbah padat, gas dan cair. 

 Penggunaan zat warna sintetik pada berbagai bidang industri yang 

semakin berkembang, menyebabkan dihasilkannya limbah cair zat warna dalam 

jumlah besar. Limbah yang berwarna berpotensi mengurangi masuknya cahaya 

matahari sehingga mencegah proses fotosintesis. Hal ini dapat mengakibatkan 

menurunnya kualitas perairan dan mahluk hidup yang tinggal di dalamnya dapat 

mati karena terkontaminasi atau kekurangan O2 oleh bahan beracun (Widjajanti et 

al., 2011). 

 Zat warna di lingkungan perairan dapat mengalami dekomposisi secara 

alami oleh adanya cahaya matahari, tetapi reaksi ini berlangsung dengan lambat, 

karena intensitas cahaya UV yang sampai ke permukaan bumi relatif rendah 

sehingga akumulasi zat warna ke dasar perairan atau tanah lebih cepat daripada 

fotodegradasinya (Al-Kdasi et al., 2004). 

 Limbah zat warna dengan konsentrasi cukup tinggi banyak dihasilkan dari 

industri tekstil (Houas et al., 2001).  Walaupun zat warna hanya akan memberi 

kontribusi yang kecil terhadap total muatan organik dalam air limbah, namun 

keberadaannya akan memberikan tingkat warna yang tinggi. Selain itu, kenaikan 

Chemical Oxygen Demand (COD) juga dapat disebabkan oleh zat warna yang 

dibuang ke lingkungan. Zat warna komersial yang biasa digunakan untuk industri 

tekstil memiliki toksisitas yang rendah dengan harga Lethal Concentration 50% 

(LC50%) kebanyakan 100 ppm sampai 1000 ppm atau lebih besar. Disamping itu, 

zat warna yang membentuk ligan merupakan racun bagi mikroorganisme (Houas 

et al., 2001). 

 Umumnya pewarna tekstil dalam proses industri terbuat dari senyawa 

yang mengandung gugus benzena, seperti metilen biru. Metilen biru merupakan 
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salah satu zat warna yang paling umum digunakan untuk pencelupan warna pada 

kayu, kapas dan sutra (Hameed, 2009). Metilen biru banyak digunakan karena 

merupakan zat warna dasar yang memiliki kelarutan yang baik. Dikarenakan 

metilen biru memiliki gugus benzena, maka metilen biru menjadi senyawa yang 

cukup stabil sehingga sulit untuk terdegradasi (Christina et al., 2007). Dalam 

proses pewarnaannya, hanya 5% metilen biru yang terikat dan 95% sisanya akan 

terbuang sebagai limbah zat warna (Gurses et al., 2004). Dengan sifat senyawa 

metilen biru yang sulit terdegradasi, maka dapat menyebabkan sifat toksik dalam 

senyawa yang dapat menyebabkan mutasi genetik dan berpengaruh pada 

reproduksi (Riapinatra et al., 2012). Selain itu, senyawa metilen biru dapat 

menimbulkan sianosis jika terhirup, iritasi pada kulit jika tersentuh dan iritasi 

saluran pencernaan (Hamdoui dan Chiha, 2006). 

 Penetapan batas PERMEN LH RI No. 05 tahun 2014 untuk metilen biru 

adalah maksimum sebesar 5 mg/L. Oleh sebab itu diperlukan adanya pengolahan 

limbah zat warna metilen biru agar konsentrasi dalam lingkungan perairan dapat 

berkurang. Sebagian zat warna memiliiki struktur molekul aromatis yang sangat 

stabil dengan ukuran molekul yang besar, sehingga sulit untuk mengolah secara 

biologi. Dengan demikian, pengolahan zat warna pada limbah cair masih 

merupakan masalah yang besar (Riyanto, 2012). 

 Terdapat beberapa metode fisika, kimia dan biologi untuk menghilangkan 

polutan pada limbah cair, seperti pertukaran ion, bioremediasi, ozonisasi, 

adsorpsi, biosorpsi, filtrasi membran, koagulasi/flokulasi dan ekstraksi cair-cair. 

Metode pertukaran ion memerlukan biaya yang mahal dan hanya selektif untuk 

logam tertentu (Aderhold et al., 1996). Metode koagulasi dapat menimbulkan 

masalah baru, karena metode ini dilakukan dengan penambahan koagulan yang 

akan menghasilkan lumpur dalam jumlah besar (Rizqi dan Purnomo, 2014). 

Beberapa metode tersebut memiliki kelemahan seperti penggunaan reagen yang 

banyak sehingga menimbulkan endapan beracun atau produk limbah lain, 

penghilangan yang tidak sempurna, biaya tinggi, upaya intensif dan lain-lain 

(Chowdhury dan Saha, 2010). 
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 Metode yang cukup efektif untuk menghilangkan zat warna dari limbah 

cair yaitu dengan metode adsorpsi. Adsorpsi merupakan salah satu metode 

pengolahan limbah industri yang menghasilkan kualitas air yang cukup tinggi. 

Pengolahan limbah cair menggunakan metode adsorpsi memiliki keefektifan 

tinggi dalam penghilangan pewarna pada limbah cair, selain itu metode ini cukup 

sederhana dan relatif murah (Chen et al., 2015). Metode adsorpsi sensitif terhadap 

zat-zat beracun, sehingga sangat efektif untuk menurukan kadar logam, 

menghilangkan unsur-unsur yang terdapat dalam air dan zat warna. Keunggulan 

dalam metode adsorpsi dibandingkan dengan metode konvensional karena 

operasinya berlangsung dengan bersih, bebas lumpur dan efisiensi penghilangan 

zat warna dari limbah tinggi (Velmurungan et al., 2011). 

 Untuk melakukan pengolahan limbah dengan metode adsorpsi dapat 

menggunakan biochar yang cukup efektif dalam menyerap berbagai jenis 

pencemar, khususnya zat warna yang memiliki sifat non-biodegradble. 

Biocharmemiliki efektivitas adsorpsi sangat baik untuk senyawa organik seperti 

metilen biru, sehingga biochar merupakan bahan yang paling sering digunakan 

sebagai absorben (Gupta dan Suhas, 2009). Beberapa bahan baku  yang dapat 

digunakan untuk dibuat menjadi biochar, seperti kayu, tempurung kelapa, tongkol 

jagung, kulit singkong, pelepah kelapa sawit, limbah pertanian, dan lain-lain 

(Goenadi et al., 2017). 

 Tanaman singkong merupakan salah satu jenis tanaman berkabohidrat 

tinggi yang banyak tumbuh di Indonesia. Seiring dengan berkembangnya 

diverifikasi produk untuk singkong, makan berkembang juga berbagai kenis usaha 

yang menggunakan singkong sebagai bahan baku. Limbah utama dari industri 

pengolahan singkong adalah kulitnya. Presentase kulit singkong bagian dalam 

dapat mencapai 15% dari berat total singkong. Kulit singkong merupakan limbah 

dari ubi kayu yang mengandung 59,31% karbon. Dengan adanya kandungan 

karbon yang cukup tinggi maka kulit singkong dapat dimanfaatkan sebagai 

biochar (Kurniasih, 2002). Selain itu, kulit singkong yang sebagian besar terdiri 

dari selulosa, banyak mengandung gugus fungsi hidroksida (Horsfall dan Abia, 

2003). Gugus fungsi hidroksida pada kulit singkong merupakan basa keras yang 
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efektif digunakan untuk mengadsorpsi logam berat yang terdapat pada limbah 

pewarna, seperti limbah metilen biru (Spiff et al., 2004). 

 Dewasa ini, biochar telah digunakan secara luas sebagai adsorben untuk 

menghilangkan logam berat dan senyawa organik pada air limbah (Chen et al., 

2008). Biochar merupakan jenis material yang memiliki kandungan karbon yang 

tinggi yang dihasilkan dari proses pirolisis dari limbah biomassa melalui berbagai 

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

yang relatif rendah (<700℃ ) dibandingkan dengan karbon aktif yang dibuat 

dengan mengaktivasi biochar dengan berbagai macam metode, baik 

menggunakan steam, bahan kimia ataupun menggunakan temperatur yang lebih 

tinggi (>700℃) (Lehman et al., 2009). Biochar memiliki sifat unik, yaitu densitas 

yang rendah dibandingkan dengan karbon aktif, sehingga biochar memiliki 

kapasitas adsorpsi dan pertukaran ion yang baik secara signifikan dikarenakan 

porinya dapat mengadsorp secara optimum (McLaughlin, 2006). Dalam 

belakangan ini, penggunaan biochar sebagai adsorben telah menarik perhatian, 

karena kapasitas adsorpsi yang tinggi pada gugus aromatik dan struktur porinya 

(Li et al., 2017). 

 Terdapat beberapa senyawa yang dapat digunakan untuk adsorpsi logam 

berat, seperti zeolit, arang aktif dan magnetit. Magnetit merupakan salah satu 

senyawa yang banyak digunakan dalam penyelesaian masalah lingkungan. 

Fe3O4dapat digunakan untuk pemurniaan air seperti menghilangkan kesadahan, 

zat garam, kebasaan, zat warna, dan senyawa organik. Keunggulan Fe3O4 yaitu 

dapat dipisahkan dengan dari media dengan proses magnetik yang sederhana, 

ekonomis, efisien dan tidak beracun (Hariani et al, 2013). 

 Pada penelitian ini, biochar yang akan digunakan bersumber dari kulit 

singkong. Sintesis biochar dari kulit singkong diaktivasi menggunakan H3PO4 

yang kemudian dimodifikasi dengan besi oksida untuk menginkatkan kinerja dan 

daya adsorpsi dari biochar. 
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1.2  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh variasi waktu terhadap hasil sintesis komposit 

biochar/Fe3O4? 

2. Bagaimana pengaruh variasi massa Fe3O4 dan biochar terhadap hasil 

sintesis komposit biochar/Fe3O4? 

3. Bagaimana efektivitas daya adsorp biochar/Fe3O4terhadap metilen biru? 

1.3  Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh variasi waktu terhadap hasil sintesis komposit 

biochar/Fe3O4. 

2. Mengetahui pengaruh variasi massa terhadap hasil sintesis komposit 

biochar/Fe3O4. 

3. Mengetahui efektivitas daya adsorp biochar/Fe3O4 terhadap metilen biru. 

1.4  Manfaat Penelitian 

1. Memberikan alternatif pengolahan limbah metilen biru yang inovatif, 

efektif, murah dan ramah lingkungan. 

2. Mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai pengolahan limbah metilen 

biru dengan metode adsorpsi. 

3. Memberikan informasi kepada pembaca manfaat dari metode adsorpsi 

terhadap pengolahan limbah metilen biru. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Biochar  dari Kulit Singkong 

 Kulit singkong merupakan limbah hasil pengupasan pengolahan produk 

pangan berbahan dasar umbi singkong yang memiliki kandungan karbon sebesar 

59,31%  dimana dapat dimanfaatkan sebagai biochar (Suprabawati et al., 2018). 

Selain itu, menurut Maulinda (2015) kulit singkong memiliki kandungan protein, 

selulosa nonreduksi dan serat kasar yang tinggi, dimana kandungan ini juga dapat 

dimanfaatkan sebagai biochar. 

 Dalam penelitian oleh Suprapti (2015), adsorben dapat dibuat dari kulit 

singkong tanpa aktivator dengan pemanasan dibawah sinar matahari cukup efisien 

untuk menyerap ion logam timbal (Pb) 20,151% atau setara dengan adsorpsi ion 

logam timbal (Pb) 2,0152 mg/L pada kondisi 1,5 g adsorben dengan waktu kontak 

80 menit. 

 Berdasarkan penelitian yang dilakuakan Hasrianti (2012), limbah kulit 

singkong dapat dimanfaatkan sebagai adsorben pada logam berbahaya. Hal ini 

disebebakan, kulit singkong memiliki gugus fungsi –OH, -NH2, -SH, dan –CN 

yang dapat digunakan sebagai ligan untuk mengikat ion logam. Mendukung 

pernyataan Suprabawati (2018) diatas, bahawa kulit singkong mengadung unsur 

karbon sebanyak 59,31% yang berarti terdapat karbon yang cukup tinggi. 

 Merujuk penilitian yang dilakukan Pratama (2015) biochar dari kulit 

singkong dapat dibuat dan dimodifikasi menggunakan surfaktan sodium dodecyl 

benzene sulfonate untuk adsorpsi metilen biru. Dari hasil penelitian diperoleh 

bahwa biochar dari kulit singkong tersebut dapat mengadorpsi metilen biru 

hingga 81,441% dengan kapasitas adsorpsi sebesar 4,072 mg/g. Hasil penelitian 

juga menunjukkan bahwa biochar yang dimodifikasi memiliki nilai persentase 

adsorpsi hingga sebesar 95,891% untuk massa surfaktan yang optimal. 

 Menurut Pratiwi (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa, sintesis 

biochar dapat dilakukan dalam beberapa tahap, meliputi preparasi kulit singkong, 

karbonisasi, dan aktivasi biochar dengan H3PO4. Adsorpsi ion logam timbal oleh 
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biochat  kulit singkong meliputi pola isoterm Langmuir dengan kapasitas adsorpsi 

maksimum sebesar 0,198 mg/g. 

2.2 Pemanfaatan biochar sebagai Adsorben Limbah Metilen Biru 

 Zat warna metilen biru merupakan zat warna dasar yang penting dalam 

proses pewarnaan kulit, kain katun, kain mori dan tannin. Penggunaan mettilen 

biru dapat menimbulkan beberapa efek, seperti iritasi saluran pencernaan jika 

tertelan, mulut terasa terbakar, mual, muntah, nyeri pada perut dan dada, keringat 

berlebihan, hipertensi dan sakit kepala (Amirullah 2006). Dengan efek yang 

cukup membahayakan untuk manusia dan hewan maka diperlukan suatu 

penanggulangan agar metilen biru tidak mencemari lingkungan perariran. Salah 

satu metode penanggulangan limbah metilen biru adalah dengan cara adsorpsi 

menggunakan biochar. 

 Biochar  merupakan suatu bahan berupa karbon amorf, sebagian besar 

biochar terdiri dari atom karbon bebas yang memiliki permukaaan dalam, 

sehingga biochar  mempunyai kemampuan daya serap yang baik. Bahan ini 

mampu mengadsorpsi kation, anion dan molekul dalam bentuk senyawa organik 

maupun anorganik, baik berupa larutan maupun gas. Biochar dapat dibedakan dari 

karbon berdasarkan sifat pada permukaannya. Permukaan pada karbon ditutupi 

oleh deposit hidrokarbon yang dapat menghambat keaktifannya, sedangkan pada 

biochar permukaannya relatif telah bebas dari deposit sehingga mampu 

mengabsorpsi karena pori-porinya telah terbuka dan permukaannya yang luas 

(Laos et al., 2016). 

 Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Iskandar (2012) pirolisis 

merupakan suatu peristiwa kompleks, dimana senyawa organik dalam biomassa 

didekomposisis melalui pemanasan tanpa suplai oksigen atau dengan oksigen 

dalam jumlah terbatas. Faktor yang mempengerahui proses pirolisis adalah 

kondisi umpan (jenis, ukuran, dan kadar air) dan kondisi operasi (suhu, refluks 

dan waktu reaksi). 

 Menurut Astuti et al. (2018) menyatakan bahwa adsorpsi adalah proses 

pemisahan dari suatu fase fluida berpindah ke permukaan zat pada yang menyerap 

(adsorben). Adsorben merupakan zat padat yang dapat menyerap komponen 
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tertentu dari suatu fase fluida. Adsorben pada umumnya merupakan bahan-bahan 

yang sangat berpori dan adsorpsi berlangsung pada dinding pori-pori dalam 

partikel. 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 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 metilen biru. Dilakukan proses pirolisi untuk memproduksi 

biochar berlapis grafena. Lapisan kulit grafena yang digunakan dapat 

meningkatkan stabilitas thermal pada biochar  sehingga dapat mengadsorpsi 

senyawa hidrokarbon polisiklik aromatik yang terdapat pada limbah metilen biru 

secara optimum.  

 Menurut Chen et al., (2018) dapat dibuat adsorben dari biochar berbahan 

baku jerami padi dan kotoran babi yang diaktivasi menggunakan asam fosfat 

(H3PO4). Berdasarkan hasil analisis FTIR menunjukkan biochar yang diaktivasi 

dengan H3PO4 dapat meningkatkan gugus –COOH dan gugus –OH pada 

permukaan biochar. Hasil analisis SEM-EDS menunjukkan bahwa biochar  yang 

teraktivasi H3PO4 menghasilkan gambar yang lebih jelas dan hasil EDS 

menunjukkan bahwa logam-logam pengotor  seperti F, Ca, Mg dan Na hilang 

karena telah berinteraksi dengan H3PO4. 

2.3 Biochar termodifikasi Besi Oksida 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Fisli dkk (2018) dapat 

dilakukan modifikasi karbon aktif dari limbah kertas menggunakan besi oksida. 

Dimana penelitian dilakukan dengan membakar limbah kertas dan direndam 

dalam asam kuat untuk menjadi karbon aktif yang kemudian dilakukan 

pencampuran dengan larutan Fe
3+

/Fe
2+

 (rasio mol 2 : 1) untuk membuat komposit 

Fe3O4. Dari hasil penelitian yang dilakukan komposit karbon aktif/Fe3O4 dapat 

menyerap 96,3%  senyawa metilen biru. 

 Penelitian lain dilakukan oleh Badi dkk (2018) yang melakukan 

modifikasi besi oksida dengan karbon aktif untuk menghilangkan ceftriaxone 

(antibiotik yang digunakan dalam bidang farmasi, pertanian dan kedokteran 

hewan) dari lingkungan perairan dengan metode presipitasi. Berdasarkan 
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penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa hasil komposit dapat menyerap 

ceftriaxonehingga 97,18% dengan waktu kontak selama 90 menit dan dosis 

adsorben 1,99 g/L. 

2.4 Hipotesis 

 Biochar  yang terbuat dari kulit singkong termodifikasi dengan besi oksida 

dapat digunakan sebagai adsorben terhadap limbah metilen biru dan efektifitas 

daya adsorpnya dapat dipengaruhi oleh variasi waktu dan perbandingan massa 

yang digunakan. 
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BAB III 

DASAR TEORI 

 

3.1 Biochar (Bio-Charcoal) 

 Biochar (Bio-Charcoal) merupakan arang hitam hasil dari proses 

pemanasan biomassa pada keadaan oksigen terbatas atau tanpa oksigen. Biochar 

merupakan bahan organik yang memiliki sifat stabil dapat dijadikan pembenah 

tanah lahan kering (Glaser, 2001). Biochar sendiri merupakan istilah yang 

digunakan untuk menggambarkan arang berpori yang terbuat dari sampah organik 

yang ditambahkan ke tanah. Dari hasil pembakaran dari sampah organik tersebut, 

biochar memiliki karakteristik seperti, pori-pori makro dan mikro, permukaan 

yang besar, kerapatan isi, serta kapasitas mengikat air yang tinggi (Liang et al., 

2008). 

 Biochar adalah produk yang kaya akan karbon (C) yang dihasilkan oleh 

dekomposisi termal dari biomassa pada suhu relatif dibawah 700℃ dan dengan 

sedikit oksigen, dalam proses yang disebut pirolisis (Lehmann et al., 2009). 

Pirolisis merupakan proses pemanasan suatu zat tanpa adanya oksigen sehingga 

terjadi penguraian komponen-komponen penyusun kayu keras. Penguraian terjadi 

dari senyawa-senyawa kompleks yang menyusun kayu keras dan menghasilkan 

zat dalam tiga bentuk, yaitu padatan, cairan dan gas (Bridgwater, 2006). Selama 

proses pemanasan, gas-gas yang mudah terbakar dan cairan diproduksi bersama 

dengan residu padatan biochar (Lehmann et al., 2009). Bahan baku biochar dapat 

berasal dari bahan organik atau bahan berlignoselulosa, seperti kayu, tempurung 

kelapa, tongkol jagung, kulit singkong, pelepah kelapa sawit, limbah pertanian 

dan lainnya (Goenadi et al., 2017).  

 Biochar merupakan subtansi arang kayu yang memiliki pori (porous) dan 

sering disebut agrichar atau charcoal. Biochar dapat dihasilkan dari mahluk 

hidup maka dapat disebut arang hayati (Gani, 2009). Arang hayati yang terbentuk 

dari pembakaran ini akan menghasilkan karbon aktif, yang mengandung mineral 

seperti kalsium (Ca) atau magnesium (Mg) dan karbon anorganik. Kualitas 
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senyawa organik yang terkandung dalam biochar  tergantung pada asal bahan 

organik dan metode karbonisasi (Lehmann dan Joseph, 2009). 

 

Gambar 3.1. Biochar 

 Karakteristik biochar sangat bergantung pada proses pembuatan 

(pirolisis). Kondisi pirolisi dibagi menjadi empat jenis yang berbeda yaitu 

gasifikasi, pirolisi cepat, menengah dan lambat. Kondisi gasifikasi (>800 ℃ ) 

menghasilkan produk dominan berupa gas. Kondisi pirolisis cepat (600-700℃) 

dan menengah (500-600 ℃ ) menghasilkan produk dominan berupa bio-oil 

(minyak). Sedangkan, untuk pirolisis lambat dengan suhu (<400℃) menghasilkan 

produk dominan berupa padatan atau biochar (Sohi et al., 2009).   

 Biochar memiliki beberapa manfaat yang menarik perhatian publik, 

seperti penyerapan karbon dan meningkatkan kesuburan tanah (Laird et al., 2010), 

remediasi lingkungan (Mohan et al., 2014) dan produksi bio-energi (Field et al., 

2013). 

 

3.2 Kulit Singkong 

 Singkong (Manihot esculenta Crantz) adalah tanaman tropis uang 

bermanfaat dan digunakan sebagai sumber kalori yang murah. Di Indonesia, 

singkong dijadikan makanan pokok setelah padi dan jagung. Pengolahan singkong 

bertujuan untuk menambah variasi pemanfaatan produk tersebut. Umumnya 

singkong digunakan sebagai bahan pangan, baik diolah langsung menjadi 
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makanan maupun sebagai bahan baku pembuatan tepung (Santoso et al., 2014). 

Tanaman singkong dapat tumbuh sepanjang tahun di daerah tropis dan memiliki 

daya adaptasi yang tinggi terhadap kondisi berbagai tanah. Tanaman ini memiliki 

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

adalah karbohidrat, lemak protein, serat makanan, vitamin (B1, C), mineral (Fe, F, 

Ca) dan zat non gizi serta air (Soehardi, 2004). Dengan melimpahnya produksi 

singkong di Indonesia, akan sangat disayangkan jika pemanfaatannya hanya 

sebatas daging singkongnya saja, sedangkan kulit singkong sebagian digunakan 

sebgaia pakan ternak dan sisanya akan dibuang sebagai sampah. Sedikitnya 

pemanfaatan limbah kulit singkong ini mengakibatkan  terbuangnya bahan baku 

yang potensial (Santoso et al., 2014).  

 Kulit singkong merupakan limbah hasil pengupasan pengolahan produk 

pangan berbahan dasar umbi singkong yang memiliki kandungan karbon sebesar 

59,31%. Dengan adanya kandungan karbon yang cukup tinggi maka kulit 

singkong dapat dimanfaatkan sebagai biochar.  Kulit singkong terkandung dalam 

setiap umbi singkong dan mencapai 16%  dari berat umbi singkong tersebut 

(Suprabawati et al., 2018). Kulit singkong merupakan limbah agroindustri 

pengolahan ketela pohon seperti industri tepung tapioka, industri fermentasi dan 

industri pokok makanan. Komponen kimia dan zat gizi pada kulit singkong terdiri 

dari protein 8,11 gram, pektin 0,22 gram, lemak 1,29 gram, serat kasar 15,2 gram 

dan kalsium 0,63 gram (Rahmat, 1997). 

 

Gambar 3.2Kulit Singkong 
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 Kulit singkong mempunyai kandungan HCN yang sangat tinggi yaitu 

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

HCN (asam sianida) merupakan zat yang bersifat racun baik dalam bentuk bebas 

maupun kimia, yaitu glikosida, linamarin, metillinamarin/lotaustrain dan sianogen 

phaseulonathin (Coursey, 1973). Asam sianida (HCN) memiliki jumlah yang 

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

berbahaya bahkan mematikan (>250 ppm). Ambang batas asam sianida berada 

pada 0,5-3 mg/kg berat badan. Jika dikonsumsi terus-menerus dengan dosis 

ambang batas, maka akan menimbulkan penyakit tropical ataxic neuropathy 

dengan gejala timbulnya lesi pada saraf mata dan pendengaran, menyebabkan 

penyakit gondok serta meningkat kadar tiosianat dalam darah. Namun, sasam 

sianida mudah hilang selama kulit singkong diproses terlebih dahulu dengan cara 

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

 

3.3 Aktivasi 

 Salah satu bagian penting dari pembuatan biochar yaitu aktivasi. Proses 

aktivasi biochar sangat berpengaruh pada hasil akhir biochar yang diperoleh. 

Aktivasi dilakukan terhadap biochar agar dapat memperbesar pori dengan cara 

memecah ikatan hirdrokarbon atau mengoksidasi molekul-molekul permukaan 

sehingga biochar akan mengalami perubahan sifat kimia maupun fisika 

(Sembiring M.T. dan T.Sinaga, 2003). Perubahan yang terjadi yaitu bertambahnya 

luas permukaan dan meningkatkan daya adsorpsi. Peningkatan daya adsorpsi 

disebabkan karena biochar hasil karbonisasi kemungkinan masih mengandung zat 

yang menutupi permukaan pori (Budiono, 2009). Jadi, jelas bahwa aktivasi 

dengan uap panas tidak hanya memindahkan material yang tidak dikelola tetapi 

juga cukup efektif dalam membentuk dan melebarkan mikropori dengan naiknya 

suhu (Bansode et al., 2003). Aktivasi kimia merupakan proses penukaran ion-ion 

rantai karbon dari senyawa organik dengan pemakaian bahan-bahan kimia 

sehingga kapasitas adsorpsi biochar meningkat. Aktivasi fisika merupakan proses 

pengembangan struktur pori dan memperbesar luas permukaan biochar dengan 

bantuan panas, uap oksigen dan nitrogen (Manocha, 2003). 
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 Proses aktivasi terjadi karena adanya interaksi antara zat pengaktivasi 

dengan atom-atom karbon dari hasil karbonisasi. Aktivator dapat meningkatkan 

daya serap adsorben dengan mekanisme sebagai berikut : 

1. Aktivator menembus pori-pori diantara pelat-pelat kristalin karbon aktif  yang 

membentuk heksagonel dan menyebar di dalam pori-pori tersebut, sehingga 

pengikisan terjadi pada permukaan kristalin karbon. 

2. Menurut teori interkalasi, jika struktur dari suatu komposisi senyawa disisipi 

ion atau atom lain maka struktur tersebut akan mengalami modifikasi. Pada 

proses aktivasi, ion atau atom yang disisipkan adalah aktivator. 

3. Aktivasi dapat dilakukan secara kimia dan fisika. Aktivasi kimia 

menggunakan aktivator dari bahan kimia untuk meningkatkan luas 

permukaan adsorben dengan cara menghilangkan senyawa non karbon dari 

pori-pori. Sedangkan, aktivasi fisik menggunakan gas-gas inert seperti uap air 

(steam), CO2, dan N2 (Serrano et al., 1996). 

 

3.4 Metilen Biru 

 Metilen biru merupakan senyawa kimia aromatik heterosiklik dengan 

rumus molekul C16H18ClN3S yang beracun dan merupakan zat warna kationik 

dengan daya adsorspi yang sangat kuat (Ansari et al., 2011). Zat warna metilen 

biru merupakan zat warna dasar yang penting dalam proses pewarnaan kulit kain 

mori, kain katun dan tannin. Meskipun metilen biru tidak tergolong sebagai 

senyawa yang sangat berbahaya, metilen biru dapat menimbulkan beberapa efek, 

seperti iritasi saluran pencernaan jika tertelan, menimbulkan sianosis jika terhirup, 

dan iritasi pada kulit jika tersentuh oleh kulit (Hamdaoui dan Chiha, 2006). Pada 

lingkungan, kandungan metilen biru yang pekat dapat menghalangi penetrasi sinar 

matahari ke dalam perairan dan mengganggu kehidupan ekosistem tersebut (Tan 

et al., 2007). 

 Metilen biru merupakan pewarna kationik thiazine  yang berwarna biru 

pada kondisi teroksidasi (Wiklund et al., 2007).  Metilen biru saat dilarutkan 

dengan air atau alkohol akan menghasilkan larutan berwarna biru. Metilen biru 



   

15 

 

sendiri memiliki berat molekul sebesar 219,86 g/mol, dengan titik lebur yaitu 

105℃ dan memiliki daya larut sebesar 4,26 x 104 mg/L (Endang Palupi, 2006).  

 

Gambar 3.3. Struktur Metilen Biru 

 Metilen biru yang mempunyai warna komplementer berupa warna biru 

memiliki spektrum cahaya pada panjang gelombang daerah visibel yaitu antara 

500-700 nm, sehingga pada penentuan panjangan gelombang maksimummnya 

digunakan range pada daerah panjang gelombang tersebut (Day dan Underwood, 

2002). Metilen biru sendiri merupakan parameter untuk mengetahui kemampuan 

suatu adsorben dalam menyerap molekul-molekul dengan ukuran besar. Besarnya 

daya adsorb metilen biru menggambarkan molekul yang terserap oleh adsorben. 

Pengujian dengan menggunakan metilen biru menunjukkan jumlah relatif 

makropori yang terdapat pada adsorben (Saragih, 2008). Konsentrasi metilen biru 

yang berada dalam larutan dapat dianalisis dengan menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 664 nm (Hussin et al., 2015). 

 

3.5 Adsorpsi 

 Adsorpsi adalah peristiwa terkumpulnya partikel pada permukaan. Partikel 

yang terkumpul dan diserap oleh permukaan dinamakan adsorbat, sedangkan 

tempat terjadinya adsorpsi disebut adsorben. Adsorben merupakan zat yang 

bersifat mengikat pada permukaannya dan sifat ini menonjol pada padatan yang 

berpori (Atkins, 1999). Melalui fenomena adsorpsi, terjadi gaya tarik-menarik 

antara substansi terserap dengan penyerapnya. 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. Tempat terjadi proses 

adsorpsi terdapat pada bagian mikropori, sedangkan bagian makropori menjadi 
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tempat transfer adsorbat dari permukaan luar ke permukaan mikropori. Peristiwa 

adsorpsi disebabkan oleh gaya tarik menarik molekul dipermukaan adsroben 

(Estein, 2015). Tidak hanya itu, dalam Amsden (1950), dijelaskan bahwa proses 

adsorpsi dapat terjadi pada permukaan anatara dua fasa, seperti cair-cair, gas-cair, 

gas-padat atau cair-padat.  

 Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh adsorben antara lain 

mempunyai luas permukaan yang besar, aktif dan murni, berpori, serta tidak 

bereaksi dengan adsorbat (Othmer, 1984). Othmer (1984) menambahakan 

adsorpsi senyawa terlarut oleh adsorben berlangsung terus menerus dan berhenti 

pada saat sistem mencapai kesetimbangan, yaitu saat konsentrasi adsorbat yang 

tinggal dalam larutan dengan konsentrasi adsorbat yang diadsorpsi oleh adsorben 

mencapai kesetimbangan.  

 Aplikasi adsorpsi dilakukan untuk mengadsorpsi logam dalam limbah cair 

dan mengadsorpsi zat warna pada limbah cair. Terdapat tiga langkah utama dalam 

adsropsi zat warna oleh adsorben meliputi pemindahan zat warna dari larutan 

dalam jumlah besar ke permukaan adsorben, adsorpsi pada permukaan adsorben, 

dan transportasi dalam partikel adsorben (Selvaraju, 2013). Terdapat beberapa 

faktor-faktor yang mempengaruhi daya adsorpsi suatu adsorben menurut Treybal 

(1980) sebagai berikut, 

1. Jenis Adsorbat 

a. Ukuran Molekul Adsorbat 

  Hal yang sangat penting agar proses adsorpsi dapat terjadi dan berjalan 

dengan baik yaitu ukuran molekul. Ukuran molekul adsorbat akan 

mempengaruhi ukuran pori dari adsorben yang digunakan. Molekul adsorbat 

yang dapat diadsorpsi adalah molekul-molekul yang diameternya lebih kecil 

dari diameter pori adsorben. 

b. Kepolaran Zat 

  Hal yang mempengaruhi proses adsorpsi selain ukuran molekul adalah 

sifat kepolaran dari adsorbat dan adoseben itu sendiri. Adsorpsi akan lebih 

kuat terjadi pada molekuk polar dibandingkan dengan molekul non-polar 

pada kondisi diameter yang sama. 
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2. Karateristik Adsorben 

a. Kemurnian Adsorben 

 Adsorben yang lebih murni akan lebih mengadsorpsi karena memiliki 

kemampuan adsorpsi yang lebih baik. 

b. Luas Permukaan dan Volume Pori Adsorben 

 Jumlah molekul adsorbat yang teradsorpsi menigkat dengan bertambahnya 

luas permukaan dan volume pori adsorben. Dalam proses adsorpsi, adsorben 

seringkali ditingkatkan luas permukaannya karena luas permukaan adsorben 

merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi proses adsorpsi. 

3. Temperatur  

Berdasarkan prinsip Le Chatelier, proses adsorpsi merupakan proses 

eksotermis, dimana terjadi peningkatan temperatur pada tekanan tetap maka 

akan terjadi pengurangan jumlah senyawa yang teradsorspsi. 

4. Tekanan Adsorbat 

Tekanan adsorbat akan memengaruhi jumlah molekul adsorbat pada setiap 

jenis adsorpsi berdasarkan interaksi molekular yang terjadi. Pada adsorpsi 

fisika, bila tekanan adsorbat meningkat maka jumlah molekul adsorbat akan 

bertambah. Namun pada adsorpsi kimia, jumlah molekul adsorbat akan 

berkurang bila tekanan adsorbat meningkat. 

  Berdasarkan tekanan adsorbat dapat dilihat kekuatan dalam berinteraksi, 

maka adsorpsi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu adsorpsi fisika dan adsorpsi 

kimia. Adsorpsi fisika terjadi saat gaya intermolekular lebih besar dari gaya rarik 

antar molekul. Gaya ini dapat disebut gaya Van der Waals sehingga adsorbat 

dapat bergerak dari satu bagian permukaan ke bagian permukaan lain dari 

adsorben. Gaya intermolekul merupakan gaya tarik antara molekul-molekul fluida 

itu sendiri (Sudirjo, 2005). Sedangkan untuk adsorpsi kimia terjadi karena adanya 

pemakaian elektron bersama antara molekul adsorbat dengan permukaan adsorben 

sehingga terjadi reaksi kimia. Ikatan yang terbentuk antara adsorbat dengan 

adsorben adalah ikatan kimia dengan ikatan yang lebih kuat daripada adsorpsi 

fisika (Bansal, 2005). 
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3.6 Besi Oksida 

 Komposit merupakan material baru yang terbuat dari dua atau lebih 

material berbeda yang jika disatukan mempunyai sifat lebih baik dari material 

asli. Bahan komposit antara lain bertujuan meningkatkan sifat individual bahan 

seperti, kekuatan, struktur, stabilitas sifat fisika dan kimia, sehingga diperoleh 

bahan baru dengan  mutu yang lebih baik (Fisli et al, 2007). 

 Teknologi magnet dapat diterapkan dalam aplikasi lingkungan untuk 

membantu dalam proses pemisahan. Penggabungan adsorben dengan nanopartikel 

magnet menghasilkan bahan komposit baru yang mempunyai dua sifat, yaitu sifat 

magnet dan sifat adsorpsi. Sifat magnet ini dapat digunakan dalam proses 

pemisahan partikel komposir dalam air dengan mengggunakan batangan magnet 

sederhana. Pemisahan secara magnet memiliki kelebihan, yaitu lebih mudah, 

sederhana, cepat dan efisien dalam mengambil kembali adsorben dari cairan 

limbah (Sivashankar et al, 2014). 

 Oksida besi termasuk salah satu mineral dalam tanah. Mineral-mineral 

oksida besi bersifat amfoter dan memiliki daya serap yang tinggi (Notodarmojo, 

2005). Oksida besi memiliki empat fase yaitu magnetit (Fe3O4), hematit (𝛼 -

Fe2O3), magemit (𝛾-Fe2O3), dan geotit (FeO(OH)). Hanya magnetit dan magemit 

yang bersifat magnet (Gong et al, 2009). Secara fisik magnetit berwarna hitam, 

dimana magnetit memiliki sifat magnet yang baik, maka dari itu, sering digunakan 

dalam berbagai aplikasi, misalnya dalam aplikasi biomedis sebagai “contrast 

agent” untuk pencitraan resonans magnet (MRI) dan dapat digunakan sebagai 

penjerap logam berat dalam pengolahan air, terutama fase magnetit (Fe3O4) yang 

memiliki sifat magnet terbesar atau ferimagnetik.  

 Magnetit (Fe3O4) dapat dihasilkan dari endapan campuran FeSO4·7H2O 

dan FeCl3·6H2O dalam suasana basa (Dung, 2009). Magnetit ini akan memiliki 

sifat super paramagnetik ketika ukuran suatu partikel magnetisnya dibawah 10 nm 

pada suhu ruang artinya bahwa energi termal dapat menghalangi antisotropi 

energi penghalang dari sebuah nanopartikel tunggal. Maka dari itu, sintesis 

nanopartikel yang seragam dengan mengatur ukurannya menjadi salah satu kunci 

masalah dalam ruang lingkup sintesis magnetit (Hook dan Hall, 1991). 
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 Magnetit dikenal juga sebagaimagnetic iron ore,black iron oxide, 

loadstone, ferrousferrit, atau hercules stone yang menunjukkan kemagnetan 

paling kuat di antara oksida-oksida logam transisi. Material dalam ukuran 

nanometer mempunyai luas permukaan yang sangat besar, sehingga mempunyai 

kemampuan asdorpsi yang sangat besar. Daya  adsorpsi yang cukup besar 

terhadap logam berat ini dapat dimanfaatkan sebagai adsorben logam berat pada 

limbah industri. Proses adsorpsi dengan nanopartikel magnetit sebagai adsorben 

dimungkinkan karena atom-atom oksigen di permukaan magnetit berpotensi 

mengikat ion-ion logam berat, sehingga dapat menurunkan kadar logam berat 

dalam air atau pun limbah cair (Teja, 2009). 

3.7 Karakterisasi 

3.7.1 Fourier Transform Infra Red  (FTIR) 

 Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) adalah suatu metode 

untuk menganalisis komposisi kimia dari senyawa-senyawa organik, polimer, 

pelapisan, material semikonduktor, senyawa-senyawa anorganik, sampel biologi 

dan mineral dengan radiasi elektromagnetik yang berada pada daerah panjang 

gelombang 0,75-1000 𝜇𝑚 atau dalam bilang gelombang sebesar 13.000 – 10 cm
-1

. 

Teknik spektroskopi infra merah digunakan untuk mengidentifikasi senyawa, 

mengetahui gugus fungsional suatu senyawa, mengetahui kemurnian, mempelajari 

reaksi yang sedang berjalan dan menentukan struktur molekul (Fernandez, 2011). 

Spektroskopi inframerah merupakan suatu metode yang mengamati interaksi 

antara sinar radiasi elektromagnetik inframerah dengan molekul yang 

menyebabkan terjadinya vibrasi, translasi, dan rotasi pada gugus fungsi senyawa 

organik (Sastrohamidjojo, 1992) 

 FTIR menggunakan prinsip spektroskopi inframerah yang dilengkapi 

dengan transformasi fourier untuk deteksi dan analisis hasil spektrumnya (Anam, 

2007). Spektroskopi inframerah dapat digunakan untuk mengidentifikasi senyawa 

organik karena memiliki spektrum yang sangat kompleks yang terdiri dari banyak 

puncak-puncak (Stuart, 2004). Selain itu, masing-masing kelompok fungsional 

menyerap sinar inframerah pada frukuensi yang unik. Pada Fessenden (1997) 
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dijelaskan bahwa prinsip kerja FTIR, senyawa berikatan kovalen memiliki 

kemampuan menyerap radiasi elektromagnetik dalam daerah spektrum 

inframerah. Adsorpsi radiasi IR berkaitan dengan sistem vibrasi yang berinteraksi 

dalam molekul. Getaran atom dalam molekul dapat digambarkan dalam tingkat 

energi vibrasi. Saat suatu molekul menyerap radiasi inframerah, maka molekul 

tersebut akan tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi. Frekuensi getaran 

yang diserap haruslah sama dengan frekuensi getaran molekul. 

 Pada bidang kimia organik, FTIR digunakan karena memiliki suatu sifat 

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

 

yang sering disebut dengan istilah finger print. Pada bidang kimia anorganik 

sendiri, digunakan FTIR untuk melihat gugus fungsi dan ikatan karbon dengan 

logam yang diembankan pada suatu kristalin. Penggunaan gugus fungsi dapat 

dilihat pda range 3800-1000 cm
-1

 sedangkan kemunculan logam dapat dilihat pada 

range <500 cm
-1

 (Callister, 2007). 

 

3.7.2Transmission Electron Microscope (TEM) 

 Transmission Electron Microscope (TEM) merupakan sebuah teknik 

miksokopis dengan sejumlah elektron yang ditransmisikan melalui spesimen tipis 

dan berinteraksi dengan spesimen yang dilewatinya (Kumar, S. P dkk, 2019). 

Karakterisasi dengan TEM digunakan untuk menentukan ukuran partikel dan 

distribusinya. Partikel dengan ukuran beberapa nanometer dapat diamati dengan 

jelas menggunakan TEM karena resolusinya yang sangat tinggi (Egerton, 2010). 

 TEM dapat digunakan menjadi alat pelengkap metode kristalografi seperti 

difraksi sinar-X (XRD). Difraksi elektron mempunyai kelebihan unik 

dibandingkan XRD karena dapat memberikan informasi seperti morfologis, dan 

kristalografi (Hammond 1997; Jurkiewicz dkk, 2018). TEM merupakan sebuah 

teknik yang tepat untuk memeriksa unit struktural dalam semua jenis bahan 

berkabon. Pemeriksaan dapat menghasilkan informasi tentang topograsi, 

komposisi, fitur kristalografi dan morfologi (Rouzaud, 1990). 

 Pada TEM, sampel yang sangat tipis ditembak dengan berkas elektron 

yang berenergi sangat tinggi. Berkas elektron dapat menembus bagian sampel 
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yang “lunak’ tetapi ditahan oleh bagian keras sampel (seperti partikel). Detektor 

yang berada di belakang sampel menangkap berkas elektron yang lolos dari 

baigian lunak sampel. Akhirnya detektor menangkap bayangan yang bentuknya 

sama dengan bentuk bagian keras sampel atau bentuk partikel (Egerton, 2010). 

 

3.7.3 Spektrofotometer UV-Vis 

 Spektrofotometri UV-VIS merupakan gabungan antara spektrofotometri 

UV dan Visible. Alat ini menggunakan dua buah sumber cahaya yang berbeda, 

yaitu sumber cahaya UV dan sumber cahaya Visible. Spektrofotometri UV-VIS 

adalah suatu teknis analisis spektroskopi yang memakai sumber radiasi 

elektromagnetik ultraviolet dekat (190-380 nm) dan sinar tampak (380-780 nm). 

Konsentrasi larutan yang dianalisis akan sebanding dengan jumlah sinar yang 

diserap oleh zat yang terdapat pada larutan tersebut. Warna yang diserap oleh 

suatu senyawa merupakan warna komplementar dari warna yang teramati (Aeni, 

2009). 

 Spektrofotometer UV-Vis biasa digunakan untuk analisa kimia kuantitatif 

maupun analisa kimia semi kualitatif. Metode ini secara umum berdasarkan 

pembentukan warna antara analit dengan pereaksi yang digunakan. Analisa 

dengan cara ini memiliki kepekaan yang cukup tinggi, batas deteksinya rendah 

dan relatif mudah dilakukan (Huda, 2001). Untuk mendapatkan analisa seperti 

yang disebutkan perlu dilakukan perlakuan awal untuk menghilangkan unsur-

unsur pengganggu dan menggunakan beberapa macam bahan kimia sebagai 

pereaksi (Purwanto, 2012). 

 Spektrofotomoter UV-Vis memiliki prinsip kerja dengan diawalai adanya 

pemisahan berkas cahaya sumber oleh diffraction gratting. Kemudian berkas 

cahaya tersebut diseleksi oleh sample cuvette kemudia 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 visible 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 dari tingkat energi dasar ke 
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tingkat energi yang lebih tinggi. Pada saat tersebut terjadi peristiwa eksitasi pada 

elektron orbital atom bonding ke antibonding (Pecsok, 1968). 

 Sampel yang dapat dianalisis dengan Spektrofotometer UV-Vis memiliki 

syarat seperti, bersifat larutan, memiliki warna yang tidak terlalu pekat, memiliki 

gugus kromofor, auksokrom, memiliki ikatan rangkap terkonjugasi dan untuk 

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

 Menurut penjelasan Skoog (1996), secara garis besar spektrofotometer 

terdapat 4 bagian penting, yaitu : 

1. Sumber Cahaya  

 Sumber cahaya pada spektrofotomer memiliki pancaran radiasi yang stabil 

dan intensitasnya tinggi. Sumber energi caya yang biasa untuk daerah tampak, 

ultraviolet dekat dan inframerah dekat adalah sebuah lampu pijar dengan kawat 

rambut terbuat dari wolfram (tungsten). Lampu ini mirip dengan bola pijar biasa, 

daerah panjang gelombang (λ) adalah 350 – 2200 nm. Lampu hidrogen atau 

lampu deuterium digunakan untuk sumber pada daerah ultraungu (UV). Lampu 

wolfram juga digunakan sebagai sumber cahayanya, kelebihan lampu wolfram 

adalah energi radiasi yang dibebaskan tidak bervariasi pada berbagai panjang 

gelombang. Sumber cahaya untuk spektrofotometer inframerah, sekitar 2 ke 

15𝜇𝑚 menggunakan pemijar Nersnt. 

2. Monokromator 

 Monokromator merupakan alat yang berfungsi untuk menguraikan cahaya 

polikromatis menjadi beberapa komponen panjang gelombang tertentu 

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

difraksi. Cahaya monokromatis ini dapat dipilih panjang gelombang tertentu yang 

sesuai untuk kemudia dilewatkan melalui celah sempit yang disebut slit. 

Ketelitian dari monokromator dipengaruhi juga oleh lebar celah yang dipakai. 

3. Kuvet 

Alat yang digunakan sebagai tempat sampel atau cuplikan yang akan 

dianalisis disebut kuvet spektrofotometer. Kuvet harus memenuhi syarat-syarat 

seperti berikut : 

a. Tidak berwarna sehingga dapat mentransmisikan semua cahaya 
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b. Harus tahan (tidak bereaksi) terhadap bahan-bahan kimia 

c. Mempunyai bentuk yang sederhana 

d. Tidak boleh rapuh 

e. Permukaannya secara optis harus benar-benar sejajar 

Kuvet biasanya terbuat dari kwarsa, plexiglass, plastik dengan bentuk 

tabung empat persegi panjnag 1x1 cm dan tinggi 5 cm. Pada pengukuran di daerah 

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

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

untuk pengukuran di daerah sinar tampak. 

4. Detektor 

 Fungsi detektor penerima sendiri adalah memberikan respon terhadap 

cahaya pada berbagai panjang gelombang. Detektor akan mengubah cahaya 

menjadi sinyal listrik yang selanjutnya akan ditampilkan oleh penampila data 

dalam bentuk jarum penunjuk atau angka digital. Syarat ideal sebuah detektor 

sebagai berikut : 

a. Kepekaan yang tinggi 

b. Respon konstan pada berbagai panjang gelombang 

c. Waktu respon cepat dan signal minimum tanpa radiasi 

d. Perbandingan isyarat atau signal dengan bising tinggi 

e. Signal listrik yang dihasilkan harus sebanding dengan tenaga radiasi 

Berikut ini merupakan skema alat spektrofotometer UV-Vis (Skoog, 1996). 

 

Gambar 3.4. Skema Alat Spektrofotometer UV-Vis 
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3.7.4 X-Ray Difractometer (XRD) 

 Difraksisinar X (X-ray Difractometer) merupakan instrumen yang 

digunakan untuk mengidentifikasi material kristalit maupun non-kristalit, sebagai 

contoh identifikasi struktur kristalit (kualitatif) dan fasa (kuantitatif) dalam suatu 

bahan dengan memanfaatkan radiasi gelombang elketromagnetik sinar X. Dengan 

kata lain, teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi fasa kristalin dalam 

material dengan cara menentukan parameter struktur kisi serta untuk mendapatkan 

ukuran partikel (Hamdan, 1997). 

 XRD merupakan suatu teknik pengujian yang digunakan untuk 

menentukan unsur dan senyawa kimia, struktur kristal, paramater kisi, volume 

kisi, dan lain-lain. Teknik pengujian ini tidak akan merusak material yang akan 

diuji (Smallman dan Bishop, 2000). 

 Jika seberkas sinar-X menumbuk partikel berukuran atom, sinar tersebut 

akan dipantulkan ke segala arah oleh setiap partikel atomik yang ditumbuknya. 

Apabila melalui atom yang tersusun secara teratur seperti pada kristal, maka 

berkas sinar-X akan terjadi interferensi konstruktif (saling memperkuat) karena 

fasanya sama. Berkas inilah yang disebut berkas difraksi (Bird, 1993). Hasil 

analisis paling baik dari digunakannya difraksi sinar-X apabila menggunakan 

kristal tunggal. Tetapi, analisis difraksi sinar-X ini juga dapat dilakukan dengan 

menggunakan padatan dalam bentuk serbuk yang sebenarnya terdiri dari kristal-

kristal yang sangat kecil (Bird, 1993). 

 Prinsip kerja dari pendifraksian sinar-X yaitu difraksi sinar-X terjadi pada 

hamburan elastis foton-foton sinar-X oleh atom dalam sebuah kisi periodik. 

Hamburan monokromatis sinar-X dalam fasa tersebut memberikan interferensi 

yang konstruktif. Penggunaan difraksi sinar-X untuk mempelajari kisi kristal 

mengikuti persamaan Bragg (Dina, 2009) : 

𝑛. λ = 2. d. sinθ ; n = 1,2,… 

dengan keterangan : 

d = jarak antar bidang kisi  

𝜃 = sudut difraksi  

Λ = panjang gelombang 
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n = orde (1,2,3......n) 

 Berdasarkan persamaan Bragg, apabila seberkas sinar-X dijatuhkan pada 

sampel kristal, maka bidang kristal tersebut akan membiaskan sinar-X yang 

memiliki panjang gelombang sama dengan jarak antar kisi dalam kristal tersebut. 

sinar yang dibiaskan akan ditangkan oleh detektor kemudian diterjemahkan 

sebagai sebuah puncak difraksi. Sampel yang memiliki banyak bidang kristal, 

maka semakin kuat intensitas pembiasan yang dihasilkannya. Tiap puncak yang 

muncul pada pola XRD mewakili satu bidang kristal yang memiliki orientasi 

tertentu dalam sumbu tiga dimensi. Puncak-puncak yang diperoleh dari data 

pengukuran ini kemudian dicocokkan dengan standar difraksi sinar-X untuk 

hampir semua jenis material (Dina, 2009). Standar ini disebut JCPDS (Joint 

Committee of Powder Difraction Standard). 

 Pada XRD, sinar-X dipilih karena merupakan radiasi elektromagnetik 

yang memiliki energi tinggi sekitar 200 eV sampai 1MeV. Interaksi antar berkas 

elektron eksternal dengan elektron pada kulit atom menghasilkan sinar-X. 

Spektrum sinar-X memiliki panjang gelombang 10
5 
– 10 nm, berfrekuensi 1017 -

1020 Hz dan memiliki energi 103- 106 eV. Panjang gelombang sinar-X memiliki 

orde yang sama dengan jarak antar atom sehingga dapat digunakan sebagai 

sumber difraksi kristal (Grant, 1998). 

 Hasil dari penembakan logam dengan elektron energi tertinggi dengan 

karakterisasi tersebut, sinar-X mampu menembus zat pada sehingga dapat 

digunakan untuk menentukan struktur kristal. Hamburan sinar ini dihasilkan bila 

suatu elektron logam ditembak dengan elektron-elektron berkecepatan tinggi 

dalam tabung hampa udara (Beiser, 1992). 

 XRD dapat digunakan untuk beberapa aplikasi seperti, untuk menentukan 

struktur skristal dengan menggunakan metode penghalusan, untuk menentukan 

analisis kuantitatif dari suatu mineral, sebagai karakterisasi sampel film, dapat 

membedakan antara material yang bersifat kristal dengan amorf, dapat mengukur 

macam-macam keacakan dan penyimpangan kristal, dapat mengindentifikasi 

mineral-mineral yang berbutit halus seperti tanah liat dan dapat mengkarakterisasi 

material kristal (Suharyana, 2012).   
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Alat 

 Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi, perlatan gelas, 

botol kaca 100 mL, neraca analitik, oven, Furnace Vulcan A-550, pH meter, 

kertas pH, mortar alu,  magnetic stirrer, hotplate stirrer,  spatula, sendok sungu, 

Foutarier Transform Infrared (FTIR), Scanning Electrom Microscopy (SEM), X-

Ray Diffraction (XRD) dan Spektrofotometer UV-VisibleDouble Beam. 

 

4.2 Bahan 

 Bahan yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi limbah kulit 

singkong, FeCl3.6H2O, FeSO4.7H2O, NaOH 5M, metilen biru, akuades, kertas 

saring, dan tisu. 

 

4.3 Cara Kerja Penelitian 

4.3.1 Preparasi Biochar 

 Sampel berupa 10 kg kulit singkong basah dibersihkan dan dipotong kecil-

kecil, lalu dijemur di bawah sinar matahari sampai kering. Kemudian sampel 

dipanaskan dengan furnace pada suhu 300℃ selama 1 jam. Kemudian sampel 

dihaluskan dan diayak hingga menjadi serbuk. 

 

4.3.2 Pembuatan Biochar/Fe3O4 

 a. Variasi Waktu 

 Biochar kulit singkong ditimbang sebanyak 3,9 gram dan dilarutkan dalam 

200 mL aquades. Selanjutnya, diaduk menggunakan magnetic stirer pada suhu 

70℃. Pada wadah lain, dibuat larutan campuran antara FeCl3.6H2O seberat 7,8 

gram dengan FeSO4.7H2O seberat 3,9 gram (rasio mol Fe[III] : Fe[II] = 2: 1) 

dalam 200 mL aquades. Kemudian, larutan campuran dimasukkan ke dalam 

larutan biochar dan diaduk menggunakan magnetic stirer selama 30 menit. Lalu 

ditambahkan NaOH 5M 100 mL tetes demi tetes. Suhu larutan tetap dijaga pada 

70℃ dan diaduk dengan 4 variasi waktu, meliputi selama 30 menit, 60 menit, 90 

menit dan 120 menit. 
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 Kemudian, dipisahkan endapan dengan batang magnet. Padatan yang 

didapat dicuci beberapa kali dengan aquades hingga pH air cucian sama dengan 

pH aquades. Selanjutnya endapan yang diperoleh dipanaskan dengan oven selama 

3 jam pada suhu 100℃. 

 b. Variasi Massa 

 Dibuat biochar kulit singkong dengan memasukkan biochar ke dalam 200 

mL aquades dan diaduk dengan  magnetic stiter pada suhu 70℃. Pada wadah lain, 

dibuat larutan campuran antara FeCl3.6H2O dan FeSO4.7H2O dengan 

perbandingan mol 2 : 1. Campuran ini dimasukkan ke dalam larutan biochar  yang 

sedang diaduk dan dipanaskan. Terdapat tiga variabel adsorben yang dibuat 

berdasarkan perbandingan berat oksida besi dan biochar dengan perbandingan 

massa, yaitu (B : OB = 1 : 0,25), (B : OB = 1 : 0,50), (B : OB = 1: 0,75) dan (B : 

OB = 1 : 1). Selanjutnya pada campuran ini ditambahkan NaOH 5M 100 mL tetes 

demi tetes, sehingga endapan Fe yang terbentuk membentuk komposit dengan 

biochar. 

 Kemudian, dipisahkan endapan dengan dicuci beberapa kali dengan 

aquades. Lalu, endapan yang diperoleh dipanaskan dengan oven selama 3 jam 

pada suhu 100℃. 

 

4.3.3 Karakterisasi Biochar 

 Karakterisasi antara biochar dan biochar/Fe3O4 dilakukan dengan 

menggunakan FTIR untuk mengetahui gugus fungsi dan mengidentifikasi 

senyawa berdasarkan spektrum dan panjang gelombang pada sampel; FTIR, 

digunakan SEM untuk mengetahui karakteristik morfologi dari suatu material 

serta memiliki perbesaran yang dapat meilhat komposisi unsur permukaan dan 

informasi kristalografi. Selain FTIR dan SEM, digunakan XRD untuk mengetahui 

kaarakterisasi struktur kristal dan ukuran kristal dari biochar yang sudah 

diperoleh. 
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4.3.4 Penentuan Panjang Gelombang Serapan Maksimum Metilen Biru 

 Dibuat larutan 5 ppm metilen biru, kemudia diukur absorbansinya dengan 

menggunakan spektofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 400-800 nm. 

Kemudian dibuat grafik antara absorbansi dengan panjang gelombang. Dari grafik 

dapat ditentukan panjang gelombang serapan maksimum metilen biru. 

 

4.3.5 Pembuatan Larutan Standar 

 Larutaninduk100 ppm dibuatdalamlabuukur 50 

mL.Kemudiandibuatlarutanstandardserimetilenbiru 1, 2, 3, 4, dan5ppm 

dalamlabuukur 10 

mL.Setelahitudiukurabsorbansilarutanmenggunakanspektrofotometer UV-Vis. 

Hasilabsorbansi yang diperolehdigunakanuntukpembuatankurvakalibrasi. 

 

4.3.6 Uji Adsorpsi Biochar sebagai Adsorben Limbah Metilen Biru 

 Ditimbang 0,02 gram biochar dan biochar/Fe3O4 lalu dimasukkan ke 

dalam botol vial berbeda. Kemudian, pada masing-masing botol ditambahkan 25 

mL larutan metilen biru dengan konsentrasi 25 ppm. Selanjutnya, larutan diaduk 

dengan shaker selama 1 jam dengan kecepatan 250 rpm. Lalu, disaring larutan 

dan filtrat yang diperoleh dianalisis menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada 

panjang gelombang maksimum. Diperoleh absorbansi dari filtrat yang dianalisis. 

 

4.3.7 Kapasitas Adsorpsi (Qe) dan Daya 

 Nilai konsentrasi dari hasil adsorpsi dianalisis dengan menggunakan 

rumus kapasitas adsorpsi (Qe) dan daya adsorpsi (% adsorpsi) (Deng, 2011) : 

𝑄𝑒 =  
(𝐶𝑜−𝐶𝑒)

𝑤
 𝑥 𝑉.......................................................(1) 

 % 𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑝𝑠𝑖 =
(𝐶𝑜−𝐶𝑒)

𝐶𝑜
 𝑥 100 ...................................(2) 

 

 

 Keterangan : 

 Qe = Kapasitas adsorpsi (mg/g) 

 Co = Konsentrasi awal (mg/L) 
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 Ce = Konsentrasi akhir (mg/L) 

 V = Volume (L) 

 W = Massa (g)  
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Penelitian mengenai optimasi sintesis biochar dari kulit singkong 

(Manihot Exculeta Crantz) termodifikasi Fe3O4 menggunakan variasi waktu dan 

massa sebagai adsorben limbah metilen biru telah selesai dilaksanakan pada 

tanggal 27 April – 12 November 2020 di Laboratorium Riset Kimia, FMIPA, 

Universitas Islam Indonesia. Biochar yang telah dimodifikasi dengan magnetit 

dijadikan adsorben limbah metilen. 

5.1 Proses Modifikasi Biochar/Fe3O4dari Kulit Singkong 

 Biochar kulit singkong yang telah ada, dimodifikasi dengan dua variasi, 

meliputi variasi waktu dan variasi massa. Kulit singkong merupakan salah satu 

limbah padat yang mengandung unsur karbon yang cukup tinggi sebesar 59,31% 

(Suherman dan Melati, 2009). Dengan adanya kandungan karbon yang cukup 

tinggi maka kulit singkong dapat dimanfaatkan sebagai biochar (Kurniasih, 

2002). Selain mengandung karbon yang cukup tinggi, kulit singkong banyak 

mengandung gugus fungsi hidroksida dan selulosa (Horsfall dan Abia, 2003). 

Gugus fungsi hidroksida pada kulit singkong merupakan basa keras yang efektif 

untuk mengadsorpsi logam berat (Spiff et al, 2004). Oleh karena itu, biochar yang 

berbahan baku kulit singkong dapat digunakan sebagai adsorben terhadap logam 

berat. Untuk selulosa sendiri adalah zat yang banyak ditemui di dalam dinding sel 

pada buah-buahan dan sayur-sayuran seperti daun, kayu dan dahan. Tujuan 

dilakukannya variasi waktu untuk memperoleh waktu pengadukan efektif saat 

sintesis biochar termodifikasi. Setelah diperoleh biochar/Fe3O4 dengan variasi 

waktu yang efektif, maka dilakukan variasi massa untuk mengetahui massa 

perbandingan antara biochar dengan campuran besi (III) klorida dan besi (II) 

sulfat yang paling baik. Terjadi reaksi pembentukan partikel Fe3O4 sebagai 

berikut : 

2Fe
3+

(aq) + Fe
2+

(aq)  + 8OH
-
(aq)  → Fe3O4(s) + 4H2O (l) 
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5.1.1 Variasi Waktu 

 Biochar kulit singkong sebanyak 3,9 gram yang dilarutkan dalam aquades 

diaduk menggunakan magnetic stirer agar larutan dapat homogen dan suhu dijaga 

pada 70 ℃. Kemudian, pada wadah lain telah dibuat larutan campuran antara 7,8 

gram FeCl3.6H2O dan 3,9 gram FeSO4.7H2O dalam aquades. Larutan campuran 

berfungsi sebagai larutan magnetit agar dapat dijadikan komposit bersama 

material utama. Selanjutnya, larutan campuran dimasukkan ke dalam larutan 

biochar dan diaduk selama 30 menit. Lalu, setelah tercampur antara larutan 

biochar dan larutan campuran Fe, dimasukkan larutan NaOH 5 M tetes demi tetes 

agar endapan Fe yang telah terbentuk sebelumnya, dapat membentuk komposit 

dengan biochar. Langkah-langkah diatas dilakukan dalam 4 wadah berbeda, untuk 

4 variasi waktu pengadukan yang berbeda, meliputi 30, 60, 90 dan 120 menit. 

Kegiatan pengadukan dalam waktu yang berbeda dilakukan untuk mengetahui 

lama waktu efektif yang dibutuhkan. Dalam 4 wadah berbeda tetap dijaga suhu 

pada 70 ℃ . Kemudian, endapan yang diperoleh dipisahkan dengan proses 

penyaringan. Proses penyaringan atau pencucian endapan dengan aquades 

dilakukan beberapa kali hingga filrat jernih. Setelah filtrat jernih, endapan yang 

diperoleh dikeringkan dalam oven selama 3 jam pada suhu 100℃. Endapan atau 

partikel komposit yang telah kering digerus agar berbentuk menjadi serbuk.  

 Dari keempat variasi waktu, diperoleh massa masing-masing dari 

komposit biochar/Fe3O4 meliputi, pada 30 menit diperoleh 0,746 gram, pada 60 

menit 1,268 gram, pada 90 menit 1,397 gram dan pada 120 menit sebanyak 1,182 

gram. 

5.1.2 Variasi MassaFe3O4 

 Pada variasi perbandingan massa, dilakukan langkah yang hampir sama. 

Mula-mula disiapkan 3 wadah berbeda. Pada ketiga wadah dimasukkan 3,9 gram 

biochar dan dilarutkan dalam aquades. Kemudian dibuat larutan campuran 

FeCl3.6H2O dan FeSO4.7H2O dengan perbandingan mol 2 : 1. Dengan 

perbandingan antara biochar  dengan larutan oksida besi, meliputi perbandingan 

massa, sebagai berikut : 
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Tabel 1. Variasi Perbandingan Massa Fe3O4 

No 
B : OB 

Biochar FeCl3.6H2O FeSO4.7H2O 

1. 1 : 0,25 3, 9  1, 95 0,975 

2. 1 : 0,50 3, 9 3,9 1,95 

3. 1 : 0,75 3, 9 5,85 2,925 

4. 1 : 1 3,9 7,8 3,9 

 Pada keempat larutan campuran ditambahkan NaOH 5M tetes demi tetes. 

Kemudian dilakukan pengadukan dengan waktu efektif dari variasi waktu yang 

telah dilakukan, yaitu selama 60 menit. Selanjutnya dilakukan hal yang sama 

sampai pada tahap pengeringan dalam oven selama 3 jam pada suhu 100℃. 

 Dari keempat variasi perbandingan massa diperoleh massa masing-masing 

dari komposit biochar/Fe3O4 meliputi, 1 : 1 sebanyak 1,268 gram, 1 : 0,75 

sebanyak 1,216 gram, 1 : 0,50 sebanyak 1,088 gram dan 1 : 0,25 sebanyak 0,976 

gram.  

5.2 Karakterisasi Biochar/Fe3O4 

 Karakterisasi bertujuan untuk mengetahui sifat dan struktur dari komposit 

yang telah dibuat. Karakterisasi yang dilakukan meliputi FTIR, XRD dan TEM.  

5.2.1 Hasil Karakterisasi menggunakan FTIR 

 Karakterisasi menggunakan FTIR bertujuan untuk mengetahui kandungan 

gugus fungsi yang terdapat pada komposit biochar/Fe3O4. Analisis menggunakan 

FTIR mempunyai prinsip kerja yaitu, senyawa berikatan kovalen memiliki 

kemampuan menyerap radiasi elektromagnetik dalam daerah spektrum 

inframerah. Adsorpsi radiasi inframerah berkaitan dengan sistem vibrasi yang 

berinteraksi dalam molekul. Akibat adsorpsi radiasi IR oleh molekul, energi 

radiasi tidak cukup kuat untuk mengeksitasi molekul sehingga hanya dapat 

menginduksi vibrasi ikatan kovalen antar atom maupun dalam gugus fungsi. 

Gugus fungsi yang terbentuk menunjukkan jumlah ikatan antara senyawa yang 

terdapat dalam biochar. Digunakan biochar non modifikasi sebagai pembanding 

Massa (g) 
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dari biochar/Fe3O4untuk mengetahui perbedaan antara biochar komposit dan 

biochar non komposit. 

5.2.1.1 Variasi Waktu  

 Berdasarkan hasil data analisis, dapat dilihat serapan gugus fungsi dan 

pergeserannya yang terdapat pada Gambar 5.1. 

 

 

 Berdasarkan hasil karakterisasi FTIR Gambar 5.1 warna biru merupakan 

variasi waktu 30 menit, warna merah adalah variasi waktu 60 menit, warna kuning 

merupakan variasi waktu 90 menit, dan warna hitam merupakan variasi waktu 120 

menit, serta warna hijau merupakan biochar non-modifikasi. Pada kelima data 

karakterisasi diatas, terdapat perbedaan jumlah gugus fungsi dan perbedaan 

jumlah serapa pada area %T dari data karakterisasi diatas. 

 

  

Gambar 5.1. Spektrum IR Biochar/Fe3O4Variasi Waktu 
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Tabel 2. Bilangan Gelombang dan Gugus Fungsi dari Biochar dan 

Biochar/Fe3O4Variasi Waktu 

No 
Gugus 

Fungsi 

Bilangan Gelombang (1/cm) 

Biochar 
Biochar/ Fe3O4 (Waktu Pencampuran Komposit) 

30 Menit 60 Menit 90 Menit 120 Menit 

1 -OH 2923,05 3192,99 3256,58 3177,17 3174,86 

2 Alkena 

Aromatik 
1607,69 1554,19 1554,43 1554,29 1541,31 

3 C – O 1213,33 1037,72 1034,44 1027,03 1369,87 

4 Fe-O - 560,94 552,50 547,02 551,28 

5 Alkil 

Rantai 

Pendek 

419,02 ; 

406,12 ; 
423,42 433,01 422,49 436,38 

 

 Hasil spektrum IR biochar/ Fe3O4 pada variasi waktu 30 menit, muncul 

serapan melebar pada bilangan gelombang 3192,99 cm
-1

 yang merupakan gugus 

O-H. Kemudian terdapat serapan pada bilangan gelombang 1554,19 cm
-1

 yang 

menunjukkan terdapat gugus alkena aromatik. Selain itu, terdapat serapan pada 

bilangan gelombang 1037,72 cm
-1

 yang merupakan gugus C-O dan terdapat 

serapan pada bilangan gelombang 560,94 cm
-1

 yang menunjukkan gugus Fe-O. 

Lalu terdapat serapan yang muncul pada 423,42 cm
-1

 yang merupakan gugus 

fungsi alkil rantai pendek, dimana gugus ini merupakan ciri khas dari biochar 

maupun karbon. 

 Berdasarkan karakterisasi FTIR menghasilkan spektrum IR pada variasi 

waktu 60 menit, muncul serapan melebar pada bilangan gelombang 3256,58 cm
-1

 

yang menunjukkan gugus O-H. Selain itu, terdapat serapan pada bilangan 

gelombang 1554,43 cm
-1

 yang menunjukkan gugus alkena aromatik. Lalu terdapat 

gugus C-O yang ditunjukkan pada bilangan gelombang 1034,44 cm
-1

 dan terdapat 

gugus Fe-O yang berada di bilangan gelombang 552,50 cm
-1

. Kemudian, muncul 

serapan khas biochar  pada bilangan gelombang 433,01 cm
-1

 yang menunjukkan 

gugus fungsi alkil rantai pendek. 
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 Berdasarkan spekrtum IR pada variasi waktu 90 menit, terlihat serapan 

pada bilangan gelombang 3177,17 cm
-1

 yang mengindikasi gugus O-H. Kemudian 

terdapat serapan pada 1554,29 cm
-1

 yang menunjukkan gugus alkena aromatik. 

Lalu muncul serapan yang berada pada bilangan gelombang 1370,81 cm
-1

 yang 

merupakan gugus C-O dan terdapat gugus Fe-O yang ditunjukkan pada bilangan 

gelombang 547,02 cm
-1

. Selain itu, terdapat gugus fungsi alkil rantai pendek yang 

berada pada 422,49 cm
-1

. 

 Untuk spektrum IR pada variasi waktu 120 menit,  muncul serapan 

melebar pada bilangan gelombang 3174,86 cm
-1

 yang menunjukkan bahwa 

terdapat gugus O-H. Selain itu, terdapat serapan pada 1541,31 cm
-1

 yang 

merupakan gugus alkena aromatik. Kemudian ditemukan serapan pada bilangan 

gelombang 1034,56 cm
-1

  yang menunjukan terdapat gugus C-O dan terdapat 

serapan pada bilangan gelombang 551,28 cm
-1

  yang merupakan gugus Fe-O. 

Lalu, terdapat serapan pada bilangan gelombang 436,38 cm
-1

 yang merupakan 

gugs fungsi alkil rantai pendek. 

 Berdasarkan spektrum IR pada biochar non-modifikasi oleh magnetit 

terdapat serapan yang muncul pada bilangan gelombang 2923,05 cm
-1

 yang 

menunjukkan gugus O-H. Lalu terdapat juga serapan yang muncul pada 1607,69 

cm
-1

 yang merupakan gugus alkena aromatik. Kemudian terdapat serapan pada 

1223,7 cm
-1

 yang merupakan gugus C-O. Pada biochar  ini juga menunjukkan 

serapan yang muncul pada 419,02 ; 406,12 ; 444,00 cm
-1

 yang merupakan gugus 

alkil rantai pendek, dimana gugus ini merupakan gugus fungsi yang khas terdapat 

pada biochar  atau karbon. 

 Pada grafik diatas, dapat terlihat perbedaan antara biochar non modifkasi 

dengan biochar/Fe3O4. Perbedaan terletak pada serapan di rentang 500 – 700 cm
-1

 

untuk gugus Fe-O. Hal ini membuktikan bahwa, biochar modifikasi berhasil 

membentuk biochar/Fe3O4 atau telah mengandung magnetit. Kemudian dapat 

terlihat bahwa pada biochar/Fe3O4 divariasi 60 menit memiliki serapan yang 

paling besar pada area %T dengan gugus Fe-O. Hal ini dapat membuktikan bahwa 

komposit biochar/Fe3O4 yang efektif dari keempat variasi waktu adalah variasi 60 

menit. 
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5.2.1.2 Variasi MassaFe3O4 

 Dilakukan analisis menggunakan FTIR pada variasi perbandingan massa. 

Tujuan dilakukannya pembuatan biochar/Fe3O4 dengan berbagai variasi 

perbandingan massa untuk mengetahui perbandingan massa antara biochar dan 

oksida besi yang paling efektif. Dengan 4 variasi komposit yang berbeda serta 

biochar non-modifikasi, diperoleh hasil spektrum infra merah pada Gambar 5.2 
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 Berdasarkan spektrum IR diatas, dapat terlihat bahwa dari keempat variasi 

dan biochar non-modifikasi menunjukkan beberapa serapan pada bilangan 

gelombang yang sama dan terdapat perbedaan jumlah gugus fungsi, serta 

perbedaan jumlah serapan pada area %T dari kelima data karakterisasi variasi 

perbandingan massa. 

  

Gambar 5.2. Spektrum IR Biochar/Fe3O4Variasi Perbandingan Massa 
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Tabel 3. Bilangan Gelombang dan Gugus Fungsi dari Biochar  dengan  

Biochar/Fe3O4Variasi Perbandingan Massa 

No 
Gugus 

Fungsi 

Bilangan Gelombang (1/cm) 

Biochar 
Biochar/ Fe3O4 

1 : 0,25 1 : 0,5 1 : 0,75 1 : 1 

1 -OH 2923,05 3164,04 3201,31 3261,40 3256,58 

2 Alkena 

Aromatik 
1607,69 1565,79 1556,76 1566,99 1554,43 

3 C – O 1213,33 1022,49 1077,97 1050,10 1034,44 

4 Fe-O - 559,22 550,90 549,36 552,50 

5 Alkil 

Rantai 

Pendek 

419,02 ; 

406,12 ; 

444,00 

421,44 456,66 415,38 433,01 

 

 Pada Tabel 3 menunjukkan perbedaan gugus fungsi yang diperoleh dari 

pembacaan instrumen FTIR. Pada sampel biochar non modifikasi mempunyai 

gugus fungsi yang sama dengan hasil IR pada pengujian biochar non modifikasi 

dalam variasi waktu, meliputi gugus fungsi –OH, alkena aromatik, C-O dan alkil 

rantai pendek. Alkil rantai pendek merupakan ciri khas dari biochar maupun 

karbon dimana hanya terdapat atom-atom C yang berikatan pendek membentuk 

siklik dan asiklik yang tidak beraturan (Septiani, 2015). 

 Kemudian pada hasil karakterisasi FTIR pada biochar/Fe3O4 pada variasi 

perbandingan massa 1 : 0,25 menunjukkan serapan melebar pada bilangan 

gelombang 3164,04 cm
-1

 yang merupakan gugus fungsi –OH. Lalu muncul 

serapan pada 1565,79 cm
-1

 yang mengindikasi gugus fungsi alkena aromatik. 

Selain itu, muncul gugus fungsi C-O pada bilangan gelombang 1022,49 cm
-1

. 

Terdapat gugus Fe-O yang muncul pada bilangan gelombamg 559,22 cm
-1

. Hal ini 

menunjukkan bahwa biochar pada variasi ini telah terkomposit dengan magnetit. 

Lalu muncul serapan pada 421,44 cm
-1

 yang menunjukkan gugus fungsi alkil 

rantai pendek. 
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 Pada hasil spektrum IR pada biochar/Fe3O4 dengan variasi perbandingan 

massa 1  : 0,50 menunjukkan serapan yang muncul pada bilangan gelombang 

3201,31 cm
-1

 dengan gugus fungsi –OH. Lalu serapan kembali muncul pada 

bilangan gelombang 1556,76 cm
-1

 yang merupakan gugus fungsi alkena aromatik. 

Kemudian terdapat gugus fungsi C-O yang berada pada bilangan gelombang 

1077,97 cm
-1

 dan muncul serapan lain yang menunjukkan bahwa biochar telah 

terkomposit dengan magnetit, yaitu adanya gugus fungsi Fe-O yang berada di 

bilangan gelombang 550,90 cm
-1

. Selain itu, terdapat serapan yang muncul di 

bilangan gelombang 456,66 yang merupakan gugus fungsi alkil rantai pendek. 

 Berdasarkan hasil karakterisasi FTIR pada biochar/Fe3O4 dengan variasi 

perbandingan massa 1  : 0,75 mengindikasi munculnya serapan melebar pada 

bilangan gelombang 3261,40 cm
-1

 yang merupakan gugus fungsi –OH. Kemudian 

terdapat serapan pada 1566,99 cm
-1

yang menunjukkan gugus fungsi alkena 

aromatik. Pada variasi ini, juga muncul serapan yang sama, yaitu gugus fungsi C-

O yang berada pada bilangan gelombang 1050,10 cm
-1. 

Lalu terdapat juga serapan 

yang dapat membuktikan bahwa biochar pada variasi ini telah terkomposit dengan 

magnetit, yaitu munculnya gugus fungsi Fe-O yang berada pada 549,36 cm
-1

. 

Selain itu, terdapat gugus fungsi alkil rantai pendek yang menunjukkan ciri khas 

dari biocharitu sendiri, pada bilangan gelombang 415,38 cm
-1

. 

 Untuk hasil karakterisasi hasil FTIR biochar/Fe3O4 dengan variasi 

perbandingan massa 1  : 1 memiliki hasil yang sama dengan biochar/Fe3O4 

dengan variasi waktu 60 menit yang menunjukkan beberapa serapan gugus fungsi, 

meliputi gugus –OH, gugus alkena aromatik, gugus C-O, gugus Fe-O dan alkil 

rantai pendek.  

 Berdasarkan hasil karakterisasi dari kelima data biochar non-modifikasi 

maupun biochar/Fe3O4 variasi perbandingan waktu, dapat terlihat bahwa 

biochar/Fe3O4 variasi massa 1 :1 memiliki area % T yang paling besar serapannya 

dengan gugus Fe-O. Hal ini dapat disimpulkan bahwa untuk variasi perbandingan 

massa, perbandingan massa yang paling efektif adalah variasi 1 : 1 antara biochar 

dengan oksida besi.  



   

39 

 

 

 

 Berdasarkan gambar 5.3 menunjukkan spektrum IR pada sampel 

biochar/Fe3O4 telah terkomposit dengan baik oleh magnetit. Menurut Skoog 

(1998), gugus Fe-O memiliki bilangan gelombang dari range 500 – 610 cm
-1

 

dimana pada sampel biochar/Fe3O4 dengan variasi waktu 60 menit dan 

perbandingan massanya 1 : 1 memiliki gugus Fe-O pada bilangan gelombang 

552,50 cm
-1

.  

 Kemampuan karbon aktif atau biochar  sebagai adsorben ditentukan oleh 

struktur kimianya, seperti C, H dan O yang terikat secara kimia yang membentuk 

gugus hidroksida, karbonil, normalkton, karboksilat, hidroksi fenol, lakton tipe 

fluresence, peroksida siklis, karbosilat anhidrida dan eter (Esterlita et al, 2015). 

Kemudian adanya penambahan magnetit 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 ini didukung oleh hasil karakterisasi FTIR dari biochar/Fe3O4. 

5.2.2 Hasil Karakterisasi menggunakan X-Ray Diffraction (XRD) 

Untuk mengindentifikasi fasa kristal material biochar/Fe3O4 dan biochar 

non-modifikasi dilakukan karakterisasi menggunakan XRD. Hasil identifikasi 

puncak difraksi dapat dilihat pada Gambar 5.4 dan Gambar 5.5. 

Gambar 5.3Spektrum IR biochar/Fe3O4 dengan Variasi Waktu dan Massa Efektif 
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Gambar 5.4 Hasil Identifikasi Puncak Difraksi XRD Biochar Non-Modifikasi 

 

Gambar 5.5 Hasil Identifikasi Puncak Difraksi XRD Biochar/Fe3O4 

 

Berdasarkan pola difraksi sinar-X pada Gambar 5.4 terdapat puncak lebar 

yang muncul dalam rentang 20-30
o
 pada sampel biochar non-modifikasi. Puncak 

lebar tersebut berasal dari difraksi struktur karbon berbentuk amorf. Selain itu, 

terdapat puncak difraksi lain yang muncul dan terlihat jelas pada sudut 14, 94
o
; 

24,38
o
; dan 30,11

o
 yang mengindikasi bahwa terdapat adanya fasa lain selain 
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karbon, yaitu fasa kaolinite dan anatase yang terdapat pada biochar dari kulit 

singkong. 

Pada Gambar 5.5 untuk pola difraksi sinar-X, terdapat puncak-puncak 

tajam yang menunjukkan bahwa material biochar/Fe3O4 berbentuk kristalin. Pada 

material tersebut, muncul puncak-puncak difraksi pada sudut 30,31
o
; 35,62

o
; 

43,60
o
; 57,99

o
; dan 62,62

o
 dimana sudut-sudut ini bersesuaian dengan JCPDS-

ICDD No. 07-0322 untuk oksida besi fasa magnetik Fe3O4 dengan struktur kubik 

pada 2 thetha yaitu pada sudut 30,42
o
; 35,73

o
; 43,45

o
; 56,90

o
; dan 62,90

o
. 

 

5.2.3 Hasil Karakterisasi menggunakan TEM 

Untuk mengetahui morfologi dan ukuran partikel pada biochar/Fe3O4 pada 

60 menit dengan perbandingan massa 1 : 1, maka dilakukan karakterisasi 

menggunakan TEM. Hasil karakterisasi dapat dilihat pada Gambar 5.6. 

 

Gambar 5.6 Morfologi TEM pada biochar/Fe3O4 dengan Waktu dan 

Massa Efektif 

Ditunjukkan hasil pengukuran TEM pada gambar 5.6 pada skala 

perbesaran 100nm. Pada gambar diataas menunjukkan bahwa secara umum 

material yang berbentuk lingkaran atau spheris. Hal ini sesuai dengan hasil yang 

diperoleh pada beberapa penelitian sebelumnya bahwa material Fe3O4 

menghasilkan morfologi berbentuk bulat (Hanh Ta, 2016). 
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Untuk  menentukan ukuran rata-rata partikel biochar/Fe3O4 dilakukan 

dengan menghitung diameter dari lingkaran partikel yang menghasilkan ukuran 

rata-rata partikel berkisar 173,61 ± 47,71 nm. Perhitungan dilakukan dengan 

menggunakan software ImageJ dan Microsoft Excel dengan cara sebagai berikut. 

 

Gambar5.7 Membuka file yang ingin dianalisis 

 

Gambar5.18Memilih gambar yang akan dianalisis 
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Gambar5.19 Mengganti typeimage menjadi 8 bit 

 

Gambar5.10Klik analyze dan set scale untuk mengatur skala gambar 

 

Gambar5.11Diatur distance in pixels  dan known distance menjadi 0 dan unit of 

length  menjadi pixel 
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Gambar5.12Gambar diperbesar hingga skala gambar terlihat dan dibuat garis dari ujung 

ke ujung ukuran skala  gambar 

 

Gambar5.13  Kemudian diatur kembali skala dari set scale dengan distance in pixels yang telah 

terisi otomatis dan known distance diisi sesuai dengan ukuran skala gambar yaitu 100 dan unit of 

length diganti menjadi nm 

 

Gambar5.14 Dibuat kotak diarea yang diinginkan untuk dianalisis pada gambar 

kemudian duplicate gambar 
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Gambar5.15Setelah diduplikat, klik process kemudian FFT dan bandpass filter 

 

Gambar5.16Diubah nilai pada filter large structures down to menjadi 20 

 

Gambar5.17Gambar akan berubah. Kemudian klik image, adjust, thereshold 
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Gambar5.18Gambar akan berubah menjadi merah 

 

Gambar5.19Diatur hingga latar tidak ikut merah dengan cara menggeser-geser pada 
bagan thereshold lalu klik apply.  Dilakukan agar latar tidak ikut teranalisis dan hanya 

material saja 

 

Gambar5.120Gambar akan berubah menjadi hitam putih, dimana hitam merupakan 

material yang teranalisis 
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Gambar5.1Selanjutnya klik analyze, analyze particles 

 

Gambar5.122Lalu ganti nilai size (nm^2) menjadi 5-Infinity 

 

Gambar5.123 Setelah klik ok, akan muncul data yang dapat diolah menggunakan excel  
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Tabel 4.Data Analisis Morfologi menggunakan TEM 

No Area r
2 

Jari-Jari Diameter 

1 10.798 8476,43 92,06753 184,13506 

2 13.571 10653,24 103,21451 206,42902 

3 6.278 4928,23 70,201353 140,40271 

4 5.794 4548,29 67,441011 134,88202 

5 6.160 4835,6 69,538479 139,07696 

6 12.662 9939,67 99,697894 199,39579 

7 7.552 5928,32 76,995584 153,99117 

8 5.865 4604,025 67,852966 135,70593 

9 14.928 11718,48 108,25193 216,50386 

10 6.054 4752,39 68,93758 137,87516 

11 21.772 17091,02 130,73263 261,46526 

12 6.408 5030,28 70,924467 141,84893 

13 9.653 7577,605 87,04944 174,09888 

14 45.090 35395,65 188,13732 376,27463 

15 7.895 6197,575 78,724678 157,44936 

16 6.148 4826,18 69,470713 138,94143 

17 10.326 8105,91 90,032827 180,06565 

18 5.051 3965,035 62,968524 125,93705 

19 18.893 14831,01 121,78261 243,56523 

20 6.101 4789,285 69,20466 138,40932 

21 14.196 11143,86 105,56448 211,12897 

22 5.062 3973,67 63,037053 126,07411 

23 13.878 10894,23 104,37543 208,75086 

24 14.704 11542,64 107,43668 214,87336 

25 8.827 6929,195 83,241786 166,48357 

26 26.079 20472,02 143,08045 286,1609 

27 6.160 4835,6 69,538479 139,07696 

28 7.517 5900,845 76,816958 153,63392 

29 9.382 7364,87 85,818821 171,63764 

30 9.913 7781,705 88,213973 176,42795 

31 8.744 6864,04 82,849502 165,699 

32 15.943 12515,26 111,8716 223,7432 

33 12.957 10171,25 100,85259 201,70518 

34 9.358 7346,03 85,708984 171,41797 

35 5.712 4483,92 66,962079 133,92416 

36 8.662 6799,67 82,460112 164,92022 

37 10.503 8244,855 90,801184 181,60237 
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38 5.263 4131,455 64,276395 128,55279 

39 14.350 11264,75 106,13553 212,27105 

40 5.452 4279,82 65,420333 130,84067 

41 7.222 5669,27 75,294555 150,58911 

42 7.458 5854,53 76,514901 153,0298 

43 7.989 6271,365 79,19195 158,3839 

44 14.786 11607,01 107,73583 215,47167 

45 6.632 5206,12 72,153448 144,3069 

46 7.977 6261,945 79,132452 158,2649 

47 6.290 4937,65 70,268414 140,53683 

48 6.868 5391,38 73,426017 146,85203 

49 5.192 4075,72 63,841366 127,68273 

50 5.369 4214,665 64,920451 129,8409 

Rata-Rata Diameter 173,60674 

Standar Deviasi 47,708543 

 

 Dari data yang dihasilkan, diperoleh luas area dari masing-masing partikel 

yang terdeteksi. Dengan bentuk partikel lingkaran maka untuk mencari jari-jari 

dan diameter digunakan rumus luas area lingkaran yaitu 𝟒.𝝅.𝒓𝟐 . Dari hasil 

diameter yang dihasilkan dapat diperoleh rata-rata diameter dan standar deviasi 

yang digunakan menjadi ukuran partikel dari biochar/Fe3O4 yaitu berkisar 173,61 

± 47,71 nm. 

5.3 Hasil Uji Adsorpsi Biochar/Fe3O4 pada Metilen Biru menggunakan 

Spektrofotometer Uv-Vis 

 Proses adsorpsi metilen biru adalah proses penjerapan limbah secara 

kimiawi dimana menggunakan biochar  non modifikasi dan biochar/Fe3O4 

sebagai adsorben. Digunakan 25 ppm metilen biru sebagai adsorbat untuk 

mengetahui apakah biochar non modifikasi dan biochar/Fe3O4 dapat menurunkan 

konsentrasi sesuai dengan ambang batas yang telah ditentukan oleh PERMEN LH 

RI no 05 tahun 2014 dengan nilai maksimal 5 ppm untuk metilen biru. Selain itu, 

sesuai dengan acuan penelitian yang telah dilakukan oleh Que et al (2017) yang 

melakukan penjerapan ke metilen biru dengan menggunakan biochar yang telah 

dimodifikasi menggunakan surfaktan SDS (sodium dedocyl sulfate). Hal ini 
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dilakukan untuk mengetahui efektivitas komposit pada variasi waktu dan massa 

Fe3O4 mengunakan uji spektrofometri Uv Vis. 

5.3.1 Pembuatan Larutan Standar dan Penentuan Panjang Gelombang 

Serapan Maksimum Metilen Biru 

 Limbah metilen biru yang digunakan merupakan jenis larutan buatan. 

Larutan induk metilen biru dibuat dengan konsentrasi 100 ppm. Kemudian 

konsentrasi larutan induk 100 ppm diencerkan kembali menjadi konsetrasi yang 

lebih rendah untuk membuat larutan standar.  

 Larutan induk metilen biru 100 ppm dibuat dengan melarutkan serbuk 

metilen biru sebanyak 5 mg ke dalam 50 mL aquades. Setelah diperoleh larutan 

induk 100 ppm metilen biru, lalu diencerkan menjadi konsentrasi 1, 2, 3, 4, dan 5 

ppm yang digunakan sebagai larutan standar untuk perhitungan konsentrasi hasil 

adsorpsi.  

 Setelah diperoleh larutan standar metilen biru, dilakukan analisis 

kandungan metilen biru pada larutan standar. Pertama-tama dilakukan pengukuran 

panjang gelombang maksimum (λmax) dari larutan metilen biru. Penentuan 

panjang gelombang maksimum bertujuan untuk mengetahui pada panjang 

gelombang berapa senyawa metilen biru dapat terdeteksi menggunkaan 

spektrofotometer Uv Vis. Panjang gelombang maksimum merupakan panjang 

gelombang ketika terjadi serapan cahaya maksimum oleh senyawa yang dianalisis 

(Sileverstein, 1981). Berdasarkan analisis, diperoleh panjang gelombang 

maksimum larutan metilen biru sebesar 663 nm. Panjang gelombang ini 

digunakan untuk menganalisis adsorpsi larutan metilen biru. 

5.3.2 Hasil Uji Adsorpsi Biochar/Fe3O4 pada Metilen Biru Variasi Waktu 

 Larutan standar metilen biru dengan konsentrasi 1, 2, 3, 4, dan 5 ppm 

setelah dianalisis menggunakan spektrofotometer Uv Vis menghasilkan kurva 

kalibrasi seperti Tabel 5 dan Gambar 5.24. 
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Tabel 5. Hasil Absorbansi Larutan Standar Metilen Biru pada Variasi Waktu 

Konsentrasi 

(ppm) 
Absorbansi 

1 0,279 

2 0,546 

3 0,911 

4 1,146 

5 1,413 

 Pada Tabel 5 dapat dilihat hasil absorbansi dari larutan standar metilen 

biru pada konsentrasi 1, 2, 3, 4, dan 5 ppm. Kemudian, setelah diketahui 

absorbansinya, dapat dibuat kurva kalibrasi untuk menentukan linearitas dan 

kelayakan larutan standar metilen biru sebagai standar baku dalam uji adsorpsi 

larutan metilen biru. Dapat dilihat kurva kalibrasi pada Gambar 5.24. 

 

Gambar 5.24 Kurva Kalibrasi Larutan Standar Metilen Biru pada Variasi Waktu 

 

 Berdasarkan kurva kalibrasi pada Gambar 5.4, diperoleh persamaaan garis 

dengan nilai y = 0,286x – 0,001 dan memiliki nilai koefisien determinasi (R
2
) 

sebesar 0,995. Koefisien determinasi (R
2
) yang diperoleh telah menunjukkan 

bahwa kurva kalibrasi tersebut baik utnuk digunakan, karena telah masuk pada 

rentang nilai koefisien determinasi (R
2
) yaitu dengan minimal nilai 0,995(Bayu 

Wiyantoko et al, 2017). Persamaan garis ini dapat digunakan untuk menentukan 

y = 0,286x - 0,001

R² = 0,995
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senyawa metilen biru yang teradsorpsi oleh adsorben biochar/Fe3O4 berdasarkan 

variasi waktu. 

 Tahap selanjutnya yaitu proses adsorpsi menggunakan 0,02 gram biochar 

non-modifikasi dan biochar/Fe3O4 terhadap limbah metilen biru dalam 

konsentrasi 25 ppm sebanyak 25 mL yang diaplikasikan pada setiap variasi waktu, 

meliputi 30, 60, 90 dan 120 menit, kemudian dilakukan proses adsorpsi 

menggunakan shaker selama 60 menit.Lalu, dilakukan penyaringan dan filtrat 

yang diperoleh diuji menggunakan Spektrofotometer Uv-Vis. Pemisahan antara 

adsorben dan adsorbat dapat dilakukan dengan cara lain dari penyaringan, yaitu 

menggunakan batang magnet, dikarenakan Fe3O4 bersifat magnetit yang didapat 

ditarik menggunakan batang magnet. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui 

efektivitas biochar terhadap variasi waktu. Jumlah metilen biru yang dapat 

teradsorpsi dapat dilihat melalui Tabel 6 dan Gambar 5.25. 

 

Tabel 6. Hasil Adsorpsi Biochar/Fe3O4 Variasi Waktu 

Sample(Waktu 

Pencampuran 

Komposit) 

Abs 
Co 

(ppm) 
Ce 

(ppm) 
W 

(mg) 
V (L) 

Qe 
(mg/g) 

% 
Adsorpsi 

Biochar/Fe3O4 

30  0,119333 25 0,43403 0,02 0,025 30,70746 98,26387 

60  0,056 25 0,21403 0,02 0,025 30,98246 99,14387 
90  0,056 25 0,21810 0,02 0,025 30,97738 99,12760 

120 0,062 25 0,23703 0,02 0,025 30,95371 99,05187 

Biochar 1,067333 25 3,98873 0,02 0,025 26,26408 84,04507 

 Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan hasil bahwa konsentrasi akhir dari 

biochar non modifikasi dan biochar/Fe3O4variasi waktu 30, 60, 90 dan 120 menit 

telah turun hingga dibawah ambang batas yang telah ditentukan untuk konsentrasi 

metilen biru, yaitu 5 ppm. Dari data tersebut, dapat dikatakan bahwa 

biochar/Fe3O4 lebih efektif untuk menurunkan kepekatan dari suatu larutan 

dibandinkan dengan biochar non modifikasi, dimana pada variasi waktu 60 menit, 

konsentrasi akhir yang dihasilkan paling kecil diantara konsentrasi akhir pada 

variasi waktu lainnya, yaitu 0,21403 ppm. Hal ini juga didukung dengan data 

kapasitas adsorpsi dari biochar non modifikasi dan biochar/Fe3O4variasi waktu 

30, 60, 90 dan 120 menit memiliki nilai yang berbeda-beda, dengan berturut-turut, 
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meliputi 26,26048; 30,70746; 30,98246; 30,97738; dan 30,95371 mg/g, dimana 

nilai tertinggi terdapat pada variasi waktu 60 menit, yaitu 30,98246 mg/g dan 

terendah terdapat pada biochar non-modifikasi dengan nilai 26,26408 mg/g. Nilai 

tertinggi dan terendah-pun juga terjadi pada presentase adsoprsi dengan nilai pada 

waktu 60 menit sebesar 99,144% dan biochar non-modifikasi sebesar 84,045%. 

Hal tersebut dapat lebih jelas terdapat pada gradik presentase adsorpsi pada 

Gambar 5.25. 

 

Gambar 5.25Grafik Presentase Adsosrpsi Biochar/Fe3O4 pada Variasi Waktu 

 Berdasarkan Gambar 5.25 menunjukkan grafik presentase adsorpsi 

biochar non-modifikasi dan biochar/Fe3O4 pada variasi waktu. Pada grafik 

tersebut dapat diketahui bahwa variasi waktu pengadukan antara biochar dengan 

komposit magnetit yang paling efektif dalam mengadsorpsi larutan metilen biru 

yaitu pada variasi waktu 60 menit dengan nilai Qe sebesar 30,98426 mg/g dan 

memiliki daya adsorpsi sebesar 99,1439 %. Hal ini juga dapat didukung dari hasil 

spektrum IR, dimana untuk variasi 60 menit memiliki serapan paling besar pada 

area %T dengan gugus Fe-O.  

 Proses adsorbsi zat warna metilen biru oleh biochar terjadi karena adanya 

interaksi elektrostatik antara unsur O
-
 pada biochar  dengan senyawa metilen biru 

(Uner et al, 2016). Zat warna yang bersifat kationik salah satunya adalah senyawa 

metilen biru, sehingga memiliki muatan positif (Samada et al, 2014). Sedangkan, 
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biochar mempunyai permukaan yang banyak mengandung muatan negatif karena 

unsur O 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 metilen biru. Adanya interaksi-interaksi tersebut 

membuktikan bahwa biochar mampu mengadsorpsi senyawa metilen biru (Uner 

et al, 2016). 

 

5.3.3 Hasil Uji Adsorpsi Biochar/Fe3O4 pada Metilen Biru Variasi Massa 

Fe3O4 

 Dilakukan perlakuan yang sama untuk variasi perbandingan massa dengan 

membuat larutan standar metilen biru dengan konsentrasi 1, 2, 3, 4 dan 5 ppm 

yang menghasilkan kurva kalibrasi seperti yang ditampilkan pada Tabel 7 dan 

Gambar 5.26. 

Tabel 7. Hasil Absorbansi Larutan Standar Metilen Biru Variasi Perbandingan 

Massa 

Konsentrasi 

(ppm) 
Absorbansi 

1 0,193 

2 0,421 

3 0,614 

4 0,892 

5 1,112 

 Berdasarkan Tabel 7 menunjukkan hasil absorbansi dari larutan standar 

metilen biru 1, 2, 3, 4 dan 5 ppm. Dari absorbansi yang diketahui dapat dibuat 

kurva kalibrasi untuk mengetahui linearitas dan menentukan kelayakan larutan 

standar metilen biru sebagai standar baku dalam uji adsorpsi larutan metilen biru. 

Dapat dilihat kurva kalibrasi pada Gambar 5.26. 
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Gambar 5.26 Kurva Kalibrasi Larutan Standar Metilen Biru Variasi 

Perbandingan Massa 

 Berdasarkan kurva kalibrasi pada Gambar 5.26, dapat diketahui nilai 

koefisien determinasi (R
2
) standar metilen biru sebesar 0,997, dimana nilai 

koefisien ini dapat diterima dalam rentang penerimaan R
2
 dengan minimal R

2
 = 

0,995. 

 Kemudian dilakukan proses adsorpsi menggunakan 0,02 gram biochar 

non-modifikasi dan biochar/Fe3O4 terhadap limbah metilen biru dalam 

konsentrasi 25 ppm sebanyak 25 mL yang diaplikasikan pada setiap variasi 

perbandingan massa, meliputi 1:1 ; 1:0,75 ; 1:0,5 ; dan 1:0,25. Selanjutnya, 

dilakukan proses adsorbsi menggunakan shaker selama 60 menit. Lalu, dilakukan 

penyaringan dan filtrat yang diperoleh diuji menggunakan Spektrofotometer Uv-

Vis. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas biochar terhadap 

variasi perbandingan massa. Jumlah metilen biru yang dapat teradsorpsi dapat 

dilihat melalui Tabel 8 dan Gambar 5.27. 

Tabel 8. Hasil Adsorpsi Biochar/Fe3O4 Variasi Perbandingan Massa 

Sample 
Abs  

Co 

(ppm) 

Ce 

(ppm) 

W 

(mg) 

V 

(L) 

Qe 

(mg/g) 

% 

Adsorpsi 

Biochar/ 

Fe3O4 

1 : 0.1 0,056 25 0,2140 0,02 0,025 30,98246 99,14387 

1 : 0.75 0,066667 25 0,3231 0,02 0,025 30,84608 98,70747 

1 : 0.50 0,068667 25 0,3320 0,02 0,025 30,83496 98,67187 

1 : 0.25 0,055667 25 0,2557 0,02 0,025 30,93038 98,97720 

Biochar 1,785333 25 8,1806 0,02 0,025 21,02429 67,27773 
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 Merujuk Tabel 8 menunjukkan hasil bahwabiochar/Fe3O4 dapat 

menurunkan konsentrasi dari metilen biru jauh dari ambang batas yang telah 

ditentukan, sedangkan untuk biochar non modifikasi masih memiliki nilai 

konsentrasi diatas ambang batas dari metilen biru. Hal ini membuktikan kembali 

bahwa biochar/Fe3O4 sangat efektif untuk menurunkan konsentrasi suatu larutan 

walaupun dengan variasi perbandingan massa dari besi oksida yang beragam. Hal 

ini juga didukung oleh data kapasitas adsorpsi dari biochar non modifikasi dan 

biochar/Fe3O4variasi perbandingan massa, meliputi 1:1 ; 1:0,75 ; 1:0,5 ; dan 

1:0,25 memiliki nilai yang berbeda-beda, dengan berturut-turut, meliputi 

21,02429; 30,98246; 30,84608; 30,83496; dan 30,93038 mg/g, dimana nilai 

tertinggi terdapat pada variasi perbandingan massa 1 : 1, yaitu 30,98246 mg/g dan 

terendah terdapat pada biochar non-modifikasi dengan nilai 21,02429 mg/g. Nilai 

tertinggi dan terendah-pun juga terjadi pada presentase adsoprsi dengan nilai pada 

perbandingan massa 1 : 1 sebesar 99,144% dan biochar non-modifikasi sebesar 

67,2773%. Hal tersebut dapat lebih jelas terdapat pada grafik presentase adsorpsi 

pada Gambar 5.27. 

 

Gambar 5.27 Grafik Presentase Adsorpsi Biochar/Fe3O4 pada Variasi 

Perbandingan Massa 

 Merujuk Gambar 5.27 menunjukkan grafik presentase adsorpsi biochar 

non-modifikasi dan biochar/Fe3O4 pada variasi perbandingan massa. Pada grafik 

tersebut dapat diketahui bahwa variasi perbandingan massa antara biochar dengan 
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besi oksida yang paling efektif dalam mengadsorpsi larutan metilen biru yaitu 

pada variasi perbandingan massa 1 : 1 meliputi 3,9 g biochar yang dicampurkan 

denga 3,9 g FeSO3.7H2O dan 7,8 g FeCl3.6H2O  dengan nilai Qe sebesar 30,98426 

mg/g dan memiliki daya adsorpsi sebesar 99,1439 %. Hal ini juga dapat didukung 

dari hasil spektrum IR, dimana untuk variasi perbandingan massa 1 : 1 yang 

memiliki serapan paling besar pada area %T dengan gugus Fe-O. 

 Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan 

bahwa komposit biochar/Fe3O4 yang paling efektif untuk menyerap metilen biru 

adalah dengan waktu pengadukan pencampuran komposit selama 60 menit 

dengan komposisi perbandingan massa antara biochar dan oksida besi sebesar 1 : 

1. 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa, komposit biochar/Fe3O4telah dapat dibuat dengan menggunakan prekursor 

FeSO4.7H2O  dan FeCl3.6H2O sebagai bahan dasar pembentuk Fe3O4.Hasil 

sintesis komposit biochar/Fe3O4 dengan variasi waktu memperoleh hasil paling 

baik pada waktu pengadukan 60 menit. Hasil sintesis komposit biochar/Fe3O4 

dengan variasi massa memperoleh hasil paling baik pada perbandingan massa 1 :1 

dengan lama pengandukan 60 menit.Hasil karakterisasi biochar/Fe3O4 

menggunakan FTIR, XRD dan TEM diperoleh puncak serapan FTIR pada 

bilangan gelombang 552,20 cm
-1

 dengan gugus fungsi Fe-O. Pada hasil XRD 

didapatkan puncak yang mengindikasi pola difraksi partikel magnet fasa Fe3O4. 

Hasil analisis TEM menunjukkan material berbentuk bulat dengan ukuran rata-

rata 173,61 ± 47,71 nm. Hasil uji adsorpsi dengan material biochar/Fe3O4 pada 

waktu 60 menit dengan massa 1 : 1 diperoleh kapasitas adsorpsi sebesar 30,98 

mg/g dengan daya adsorpsi sebesar 99,14 %. 

 

6.2 Saran 

Penelitian mengenai biochar kulit singkong yang termodifikasi besi oksida 

yang telah dilalukan oleh penulis masih memiliki banyak kekurangan sehingga 

perlu dilakukan penelitian lanjutan lebih dalam dengan variasi lainnya yang dapat 

mempengaruhi efektivitas daya adsorp, pengolahan daur ulang biochar, dan 

pengembangan fungsi dari biochar, serta aplikasi yang lebih luas terhadap limbah 

lain.  
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Lampiran 1. Perhitungan 

1. Pembuatan Larutan Induk Metilen Biru 100 ppm dalam 50 mL 

100 𝑝𝑝𝑚 =  
𝑥 𝑚𝑔

1000 𝑚𝐿 
 × 50 𝑚𝐿 

      𝑥         =  
100 𝑚𝑔

1000 𝑚𝐿
 × 50 𝑚𝐿  

      𝑥         =  
5000 𝑚𝑔

1000 
 

      𝑥         =   5 𝑚𝑔 

 

2. Pembuatan Larutan Standar Metilen Biru 

𝑀1. 𝑉1 =  𝑀2. 𝑉2 

 1 ppm 

 100 𝑝𝑝𝑚.𝑉1 = 1 𝑝𝑝𝑚 . 10 𝑚𝐿  

 𝑉1 = 0,1 𝑚𝐿  

 2 ppm 

 100 𝑝𝑝𝑚.𝑉1 = 2 𝑝𝑝𝑚 . 10 𝑚𝐿  

 𝑉1 = 0,2 𝑚𝐿  

 3 ppm 

 100 𝑝𝑝𝑚.𝑉1 = 3 𝑝𝑝𝑚 . 10 𝑚𝐿  

 𝑉1 = 0,3 𝑚𝐿  

 4 ppm 

 100 𝑝𝑝𝑚.𝑉1 = 4 𝑝𝑝𝑚 . 10 𝑚𝐿  

 𝑉1 = 0,4 𝑚𝐿  

 5 ppm 

 100 𝑝𝑝𝑚.𝑉1 = 5 𝑝𝑝𝑚 . 10 𝑚𝐿  

 𝑉1 = 0,5 𝑚𝐿  
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3. Pembuatan Kurva Kalibrasi Larutan Standar  

 

a. Kurva Kalibrasi Variasi Waktu 

Konsentrasi 

(ppm) 
Absorbansi 

1 0,279 

2 0,546 

3 0,911 

4 1,146 

5 1,413 

 

 

 

 

b. Kurva Kalibrasi Variasi Massa 

Konsentrasi 

(ppm) 
Absorbansi 

1 0,193 

2 0,421 

3 0,614 

4 0,892 

5 1,112 

 

y = 0,286x - 0,001
R² = 0,995
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4. Perhitungan Konsentrasi Akhir (Ce) 

4.1 Variasi Waktu 

Persamaan kurva kalibrasi : y = 0,286x - 0,001 

Keterangan : 

y = Absorbansi Sampel 

a = Slope 

b = Intersep 

x = Konsentrasi Sampel 

Biochar/Fe3O4 Absorbansi 

0 Menit (Biochar) 

0,931 

0,896 

1,375 

30 Menit 

0,037 

0,092 

0,229 

60 Menit 

0,039 

0,063 

0,066 

90 Menit 

0,049 

0,062 

0,057 

120 Menit 

0,046 

0,071 

0,069 

y = 0,230x - 0,046
R² = 0,997
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a. 0 Menit (Biochar) 

- Abs 0,896 

y = 0,286x – 0,001 

𝑥 =  
 0,896 + 0,001 

0,286
= 3,1292 𝑝𝑝𝑚 

- Abs 0,931 

y = 0,286x – 0,001 

𝑥 =  
 0,931 + 0,001 

0,286
= 4,0382 𝑝𝑝𝑚 

- Abs 1,375 

y = 0,286x – 0,001 

𝑥 =  
 1,375 + 0,001 

0,286
= 4,7988 𝑝𝑝𝑚 

Rata-Rata Konsentrasi Biochar =
3,1292 + 4,0382 +4,7988  

3
=  𝟑,𝟗𝟖𝟖𝟕 𝒑𝒑𝒎 

b. 30 Menit 

- Abs 0,092 

y = 0,286x – 0,001 

𝑥 =  
 0,092 + 0,001 

0,286
= 0,3236 𝑝𝑝𝑚 

- Abs 0,037 

y = 0,286x – 0,001 

𝑥 =  
 0,0,37 + 0,001 

0,286
= 0,1763 𝑝𝑝𝑚 

- Abs 0,229 

y = 0,286x – 0,001 

𝑥 =  
 0,229 + 0,001 

0,286
= 0,8022 𝑝𝑝𝑚 

Rata-Rata Konsentrasi Biochar =
0,3236 +0,1763 +0,8022  

3
= 𝟎,𝟒𝟑𝟒𝟏  𝒑𝒑𝒎 
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c. 60 Menit 

- Abs 0,063 

y = 0,286x – 0,001 

𝑥 =  
 0063 + 0,001 

0,286
= 0,2243 𝑝𝑝𝑚 

- Abs 0,039 

y = 0,286x – 0,001 

𝑥 =  
 0,0,39 + 0,001 

0,286
= 0,1856 𝑝𝑝𝑚 

- Abs 0,066 

y = 0,286x – 0,001 

𝑥 =  
 0,066 + 0,001 

0,286
= 0,2322 𝑝𝑝𝑚 

Rata-Rata Konsentrasi Biochar =
 0,2243 +0,1856 +0,2322  

3
=  𝟎, 𝟐𝟏𝟒𝟏 𝒑𝒑𝒎 

d. 90 Menit 

- Abs 0,062 

y = 0,286x – 0,001 

𝑥 =  
 0,062 + 0,001 

0,286
= 0,2212 𝑝𝑝𝑚 

- Abs 0,049 

y = 0,286x – 0,001 

𝑥 =  
 0,049 + 0,001 

0,286
= 0,23 𝑝𝑝𝑚 

- Abs 0,057 

y = 0,286x – 0,001 

𝑥 =  
 0,057 + 0,001 

0,286
= 0,2031 𝑝𝑝𝑚 

Rata-Rata Konsentrasi Biochar =
0,2122 +0,23+0,2031   

3
=  𝟎,𝟐𝟏𝟖𝟏 𝒑𝒑𝒎 
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e. 120 Menit 

- Abs 0,071 

y = 0,286x – 0,001 

𝑥 =  
 0,071 + 0,001 

0,286
= 0,2526 𝑝𝑝𝑚 

- Abs 0,046 

y = 0,286x – 0,001 

𝑥 =  
 0,046 + 0,001 

0,286
= 0,2141 𝑝𝑝𝑚 

- Abs 0,069 

y = 0,286x – 0,001 

𝑥 =  
 0,069 + 0,001 

0,286
= 0,2444 𝑝𝑝𝑚 

Rata-Rata Konsentrasi Biochar =
0,2526 +0,2141 +0,2444  

3
=  𝟎,𝟐𝟑𝟕𝟏 𝒑𝒑𝒎 

 

4.2 Variasi Massa 

Persamaan kurva kalibrasi : y = 0,230x - 0,046 

Biochar/Fe3O4 Absorbansi 

1 : 0 (Biochar) 

1,543 

1,956 

1,857 

1 : 0.25 

0,051 

0,065 

0,148 

1 : 0.50 

0,057 

0,074 

0,075 

1 : 0.75 

0,059 

0,103 

0,038 

1 : 1 

0,039 

0,063 

0,066 
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a. 1 : 0 (Biochar) 

- Abs 1,543 

  y = 0,230x - 0,046 

𝑥 =  
 1,543 + 0,046 

0,230
= 7,069 𝑝𝑝𝑚 

- Abs 1,956 

y = 0,230x - 0,046 

𝑥 =  
 1,956 + 0,046 

0,230
= 8,9633 𝑝𝑝𝑚 

- Abs 1,857 

y = 0,230x - 0,046 

𝑥 =  
 1,857 + 0,046 

0,230
= 8,5094 𝑝𝑝𝑚 

Rata-Rata Konsentrasi Biochar =
7,069+8,9633 +8,5094

3
=  𝟖,𝟏𝟖𝟎𝟔 𝒑𝒑𝒎 

b. 1 : 0,25 

- Abs 0,051 

y = 0,230x - 0,046 

𝑥 =  
 0,051 + 0,046 

0,230
= 0,2329 𝑝𝑝𝑚 

- Abs 0,065 

y = 0,230x - 0,046 

𝑥 =  
 0,065 + 0,046 

0,230
= 0,2963 𝑝𝑝𝑚 

- Abs 0,148 

y = 0,230x - 0,046 

𝑥 =  
 0,148 + 0,046 

0,230
= 0,6787 𝑝𝑝𝑚 

Rata-Rata Konsentrasi Biochar =
0,2329  + 0,2963 + 0,6787  

3
=  𝟎, 𝟒𝟎𝟐𝟔 𝒑𝒑𝒎 
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c. 1 : 0,5 

- Abs 0,057 

y = 0,230x - 0,046 

𝑥 =  
 0,057 + 0,046 

0,230
= 0,2748 𝑝𝑝𝑚 

- Abs 0,074 

y = 0,230x - 0,046 

𝑥 =  
 0,074 + 0,046 

0,230
= 0,3572 𝑝𝑝𝑚 

- Abs 0,075 

y = 0,230x - 0,046 

𝑥 =  
 0,075 + 0,046 

0,230
= 0,3641 𝑝𝑝𝑚 

Rata-Rata Konsentrasi Biochar 

=
0,2748 +0,3572 +0,3641  

3
=  𝟎, 𝟑𝟑𝟐𝟏 𝒑𝒑𝒎 

d. 1 : 0,75 

- Abs 0,059 

y = 0,230x - 0,046 

𝑥 =  
 0,059 + 0,046 

0,230
= 0,2855 𝑝𝑝𝑚 

- Abs 0,103 

y = 0,230x - 0,046 

𝑥 =  
 0,103 + 0,046 

0,230
= 0,4994 𝑝𝑝𝑚 

- Abs 0,038 

y = 0,230x - 0,046 

𝑥 =  
 0,038 + 0,046 

0,230
= 0,1845 𝑝𝑝𝑚 

Rata-Rata Konsentrasi Biochar =
0,2855 +0,4994+0,1845  

3
=  𝟎, 𝟑𝟐𝟑𝟏 𝒑𝒑𝒎 
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e. 1 : 1 

- Abs 0,063 

y = 0,286x – 0,001 

𝑥 =  
 0063 + 0,001 

0,286
= 0,2243 𝑝𝑝𝑚 

- Abs 0,039 

y = 0,286x – 0,001 

𝑥 =  
 0,0,39 + 0,001 

0,286
= 0,1856 𝑝𝑝𝑚 

- Abs 0,066 

y = 0,286x – 0,001 

𝑥 =  
 0,066 + 0,001 

0,286
= 0,2322 𝑝𝑝𝑚 

Rata-Rata Konsentrasi Biochar =
 0,2243 +0,1856 +0,2322  

3
=  𝟎,𝟐𝟏𝟒𝟏 𝒑𝒑𝒎 

 

 

5. Perhitungan Kapasitas Adsorpsi (Qe) 

𝑸𝒆 =  
(𝑪𝒐 − 𝑪𝒆)

𝒘
 𝒙 𝑽 

5.1 Variasi Waktu 

a. 30 Menit 

𝑄𝑒 =  
 25 − 0,4340333 𝑝𝑝𝑚

0,02 𝑚𝑔
 × 0,025 𝐿 

𝑄𝑒 = 30,70745833 𝑚𝑔/𝑔 

b. 60 Menit 

𝑄𝑒 =  
 25 − 0,2140333 𝑝𝑝𝑚

0,02 𝑚𝑔
 × 0,025 𝐿 

𝑄𝑒 = 30,98245833 𝑚𝑔/𝑔 

c. 90 Menit 

𝑄𝑒 =  
 25 − 0,2181 𝑝𝑝𝑚

0,02 𝑚𝑔
 × 0,025 𝐿 

𝑄𝑒 = 30,977375 𝑚𝑔/𝑔 
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d. 120 Menit 

𝑄𝑒 =  
 25 − 0,2370333 𝑝𝑝𝑚

0,02 𝑚𝑔
 × 0,025 𝐿 

𝑄𝑒 = 30,95370833 𝑚𝑔/𝑔 

e. Biochar 

𝑄𝑒 =  
 25 − 0,3,988733 𝑝𝑝𝑚

0,02 𝑚𝑔
 × 0,025 𝐿 

𝑄𝑒 = 26,2640833 𝑚𝑔/𝑔 

 

5.2 Variasi Massa 

a. 1 : 1 (B : OB) 

𝑄𝑒 =  
 25 − 0,2140333 𝑝𝑝𝑚

0,02 𝑚𝑔
 × 0,025 𝐿 

𝑄𝑒 = 30,98245833 𝑚𝑔/𝑔 

 

b. 1 : 0,75 (B : OB) 

𝑄𝑒 =  
 25 − 0,323133 𝑝𝑝𝑚

0,02 𝑚𝑔
 × 0,025 𝐿 

𝑄𝑒 = 30,84608375 𝑚𝑔/𝑔 

c. 1 : 0,50 (B : OB) 

𝑄𝑒 =  
 25 − 0,332033 𝑝𝑝𝑚

0,02 𝑚𝑔
 × 0,025 𝐿 

𝑄𝑒 = 30,83495975 𝑚𝑔/𝑔 

d. 1 : 0,25 (B : OB) 

𝑄𝑒 =  
 25 − 0,2557 𝑝𝑝𝑚

0,02 𝑚𝑔
 × 0,025 𝐿 

𝑄𝑒 = 30,930375 𝑚𝑔/𝑔 

e. Biochar (1 : 0) 

𝑄𝑒 =  
 25 − 8,180567 𝑝𝑝𝑚

0,02 𝑚𝑔
 × 0,025 𝐿 

𝑄𝑒 = 21,02429125 𝑚𝑔/𝑔 
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6. Perhitungan %Adsorpsi 

% 𝒂𝒅𝒔𝒐𝒓𝒑𝒔𝒊 =
(𝑪𝒐 − 𝑪𝒆)

𝑪𝒐
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

6.1 Variasi Waktu 

a. 30 Menit 

%𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑝𝑠𝑖 =  
 25 − 0,434033 𝑝𝑝𝑚

25 𝑝𝑝𝑚
 × 100 

%𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑝𝑠𝑖 = 98,2638667 % 

b. 60 Menit 

%𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑝𝑠𝑖 =  
 25 − 0,214033 𝑝𝑝𝑚

25 𝑝𝑝𝑚
 × 100 

%𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑝𝑠𝑖 = 99,1438667 % 

c. 90 Menit 

%𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑝𝑠𝑖 =  
 25 − 0,2181 𝑝𝑝𝑚

25 𝑝𝑝𝑚
 × 100 

%𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑝𝑠𝑖 = 99,1276 % 

d. 120 Menit 

%𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑝𝑠𝑖 =  
 25 − 0,2370333 𝑝𝑝𝑚

25 𝑝𝑝𝑚
 × 100 

%𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑝𝑠𝑖 = 99,0518667 % 

e. Biochar 

%𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑝𝑠𝑖 =  
 25 − 3,988733 𝑝𝑝𝑚

25 𝑝𝑝𝑚
 × 100 

%𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑝𝑠𝑖 = 84,0450667 % 

6.2 Variasi Perbandingan Massa 

a. 1 : 1 (B : OB) 

%𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑝𝑠𝑖 =  
 25 − 0,214033 𝑝𝑝𝑚

25 𝑝𝑝𝑚
 × 100 

%𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑝𝑠𝑖 = 99,143868 % 

  



   

77 

 

b. 1 : 0,75 (B : OB) 

%𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑝𝑠𝑖 =  
 25 − 0,323133 𝑝𝑝𝑚

25 𝑝𝑝𝑚
 × 100 

%𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑝𝑠𝑖 = 98,707468 % 

c. 1 : 0,50 (B : OB) 

%𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑝𝑠𝑖 =  
 25 − 0,332033 𝑝𝑝𝑚

25 𝑝𝑝𝑚
 × 100 

%𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑝𝑠𝑖 = 98,671868 % 

d. 1 : 0,25 (B : OB) 

%𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑝𝑠𝑖 =  
 25 − 0,2557 𝑝𝑝𝑚

25 𝑝𝑝𝑚
 × 100 

%𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑝𝑠𝑖 = 98,9772 % 

e. Biochar (1 : 0) 

%𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑝𝑠𝑖 =  
 25 − 8,180567 𝑝𝑝𝑚

25 𝑝𝑝𝑚
 × 100 

%𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑝𝑠𝑖 = 67,277732 % 

 

7. Ukuran Partikel menggunakan TEM 

Luas Lingkaran = 𝟒.𝝅. 𝒓𝟐 

No Area r
2 

Jari-Jari Diameter 

1 10.798 8476,43 92,06753 184,13506 

2 13.571 10653,24 103,21451 206,42902 

3 6.278 4928,23 70,201353 140,40271 

4 5.794 4548,29 67,441011 134,88202 

5 6.160 4835,6 69,538479 139,07696 

6 12.662 9939,67 99,697894 199,39579 

7 7.552 5928,32 76,995584 153,99117 

8 5.865 4604,025 67,852966 135,70593 

9 14.928 11718,48 108,25193 216,50386 

10 6.054 4752,39 68,93758 137,87516 

11 21.772 17091,02 130,73263 261,46526 

12 6.408 5030,28 70,924467 141,84893 

13 9.653 7577,605 87,04944 174,09888 

14 45.090 35395,65 188,13732 376,27463 
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15 7.895 6197,575 78,724678 157,44936 

16 6.148 4826,18 69,470713 138,94143 

17 10.326 8105,91 90,032827 180,06565 

18 5.051 3965,035 62,968524 125,93705 

19 18.893 14831,01 121,78261 243,56523 

20 6.101 4789,285 69,20466 138,40932 

21 14.196 11143,86 105,56448 211,12897 

22 5.062 3973,67 63,037053 126,07411 

23 13.878 10894,23 104,37543 208,75086 

24 14.704 11542,64 107,43668 214,87336 

25 8.827 6929,195 83,241786 166,48357 

26 26.079 20472,02 143,08045 286,1609 

27 6.160 4835,6 69,538479 139,07696 

28 7.517 5900,845 76,816958 153,63392 

29 9.382 7364,87 85,818821 171,63764 

30 9.913 7781,705 88,213973 176,42795 

31 8.744 6864,04 82,849502 165,699 

32 15.943 12515,26 111,8716 223,7432 

33 12.957 10171,25 100,85259 201,70518 

34 9.358 7346,03 85,708984 171,41797 

35 5.712 4483,92 66,962079 133,92416 

36 8.662 6799,67 82,460112 164,92022 

37 10.503 8244,855 90,801184 181,60237 

38 5.263 4131,455 64,276395 128,55279 

39 14.350 11264,75 106,13553 212,27105 

40 5.452 4279,82 65,420333 130,84067 

41 7.222 5669,27 75,294555 150,58911 

42 7.458 5854,53 76,514901 153,0298 

43 7.989 6271,365 79,19195 158,3839 

44 14.786 11607,01 107,73583 215,47167 

45 6.632 5206,12 72,153448 144,3069 

46 7.977 6261,945 79,132452 158,2649 

47 6.290 4937,65 70,268414 140,53683 

48 6.868 5391,38 73,426017 146,85203 

49 5.192 4075,72 63,841366 127,68273 

50 5.369 4214,665 64,920451 129,8409 

Rata-Rata Diameter 173,60674 

Standar Deviasi 47,708543 
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Lampiran 2. Hasil Karakterisasi 

1. Hasil Karakterisasi menggunakan FTIR 

a. Biochar 

 

b. Biochar/Fe3O4 – 60 Menit 1:1 
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2. Hasil Karakterisasi menggunakan XRD 

a. Biochar 

 

b. Biochar/Fe3O4 – 60 Menit 1:1 
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3. Hasil Karakterisasi menggunakan TEM 
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Lampiran 3. Foto Penelitian 

 

Gambar 1. Proses Pengadukan Biochar dengan FeCl3.6H2O dan FeSO4.7H2O 

 

Gambar 2. Proses PenyaringanBiochar/Fe3O4  
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Gambar 3. Hasil Material Biochar/Fe3O4 berbagai Variasi 

 

Gambar 4. Larutan Standar Metilen Biru 
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Gambar 5. Proses Adsorpsi Biochar/Fe3O4 terhadap Metilen Biru 25 ppm 

 

Gambar 6. Hasil Adsorpsi Biochar/Fe3O4 dan Biochar Variasi Waktu 
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Gambar 7. Hasil Adsorpsi Biochar/Fe3O4 dan Biochar Variasi Massa 

 


