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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan industri di Indonesia saat ini cukup pesat. Peningkatan 

jumlah industri ini diikuti oleh penambahan jumlah limbah, terutama limbah cair. 

Limbah tersebut mengandung bahan kimia beracun dan berbahaya (B3), 

diantaranya logam berat, seperti merkuri (Hg), timbal (Pb), seng (Zn), kadmium 

(Cd), krom (Cr), tembaga (Cu), perak (Ag) maupun senyawa organik, seperti 

benzena, fenol, toluena, naftalena, dan zat warna. Pencemaran ini menimbulkan 

beragam pengaruh terhadap manusia dan sangat merugikan karena sebagian besar 

zat-zat tersebut bersifat karsinogenik (Haryoto dan Wibowo, 2004). 

Berbagai metode telah dikembangkan untuk menghilangkan kandungan 

logam berat di perairan diantaranya presipitasi, separasi dengan membran (Pak 

dan Muhammadi, 2006), pertukaran ion dan adsorpsi (Garg dkk., 2004). Adsorpsi 

merupakan salah satu metode alternatif yang efektif karena murah, prosesnya 

relatif sederhana dan dapat bekerja pada konsentrasi yang rendah. Salah satu 

adsorben yang dapat digunakan untuk proses adsorpsi logam berat pada limbah 

cair adalah abu layang batubara. Abu layang batubara merupakan komponen 

terbesar dari limbah padat pada PLTU yang menggunakan batubara sebagai bahan 

bakarnya. Abu layang batubara mengandung mineral yang tersusun atas oksida 

seperti Al2O3 dan SiO2 yang memiliki situs aktif dan unburned carbon yang 

berpori sehingga berpotensi sebagai adsorben. 

Pemanfaatan abu layang sebagai adsorben telah banyak dilakukan, Woolard 

dkk. (2000) telah menggunakan abu layang sebagai adsorben timbal. Hsu dkk. 

(2008) melakukan adsorpsi tembaga menggunakan abu layang termodifikasi. 

Polowczyk dkk. (2010) telah memanfaatkan limbah abu layang sebagai adsorben 

arsen, sementara Musapatika dkk. (2010) memanfaatkan abu layang batubara 

sebagai adsorben ion logam kobalt. Berdasarkan penelitian yang telah disebutkan 

di atas, adsorben abu layang memberikan hasil yang cukup baik dengan kapasitas 

adsorpsi untuk logam timbal sebesar 51,8 mg/g (Woolard dkk., 2000), tembaga 
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sebesar 76,7 mg/g (Hsu dkk., 2008), arsen sebesar 74,7 mg/g (Musapatika dkk., 

2010), dan kobalt sebesar 0,401 mg/g (Musapatika dkk., 2010). 

Namun demikian penelitian tersebut masih mempelajari penghilangan 

logam berat di perairan untuk sistem komponen tunggal. Pada kenyataanya, 

limbah cair komponen tunggal hampir tidak pernah ditemukan. Oleh karena itu, 

pada penelitian ini akan dipelajari adsorpsi multi komponen Pb(II)–Zn(II) oleh 

abu layang batubara termodifikasi. Modifikasi dilakukan secara kimia 

menggunakan NaOH dengan tujuan untuk memperbesar luas permukaan dan 

ketersedian gugus fungsi yang mampu menyediakan situs untuk adsorpsi.  

Pengembangan model kesetimbangan multi komponen juga akan dipelajari dan 

dikembangkan lebih lanjut untuk memperoleh tetapan-tetapan yang sangat 

diperlukan dalam perancangan proses adsorpsi. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berbagai model kesetimbangan telah digunakan untuk menggambarkan 

adsorpsi multi komponen oleh berbagai adsorben. Model isotermal Langmuir–

Freundlich dan extended Langmuir telah digunakan oleh Senthilkumar (2015) 

pada adsorpsi multi komponen air lindi sampah perkotaan oleh abu layang 

batubara, dimana model Langmuir–Freundlich menunjukkan hasil yang kurang 

baik jika dibandingkan dengan model extended Langmuir. Nilai R
2
 pada model 

isotermal Langmuir-Freundlich 0,0647 sedangkan nilai R
2
 pada model extended 

Langmuir 0,902. Sementara, model Freundlich telah digunakan pada adsorpsi 

multi komponen menggunakan tanah termodifikasi (M. Arias dkk., 2005). Namun 

demikian, model-model kesetimbangan tersebut belum tentu sesuai untuk 

menggambarkan adsorpsi multi komponen Pb–Zn oleh abu layang Tanjungjati 

yang digunakan pada penelitian ini. Abu layang Tanjungjati mengandung karbon 

hingga 19% sehingga mempunyai dua situs adsorpsi dengan karakter yang 

berbeda, yaitu mineral abu layang yang mempunyai situs aktif dan karbon yang 

merupakan material berpori. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dipelajari 

lebih lanjut pengembangan model kesetimbangan extended Langmuir dan model 
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kesetimbangan Competitive Adsorption Langmuir–Langmuir pada adsorpsi multi 

komponen Pb–Zn oleh abu layang batubara termodifikasi. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Model isotermal adsorpsi yang akan digunakan pada penelitian ini adalah 

extended Langmuir dan Competitive Adsorption Langmuir–Langmuir. Model 

Competitive Adsorption Langmuir–Langmuir ini merupakan model baru yang 

dikembangkan dari model dual site Langmuir–Langmuir (Astuti dkk., 2015). 

Model ini nantinya akan dibandingkan dengan model extended Langmuir 

(Senthilkumar dan Murugappan, 2015) yang telah dimodifikasi disesuaikan 

dengan karakter abu layang Tanjungjati. Abu layang Tanjungjati dipilih sebagai 

bahan baku adsorben karena mempunyai kandungan karbon yang cukup tinggi, 

yaitu 19% sehingga tidak dapat dimanfaatkan sebagai bahan campuran pada 

pabrik semen. Sementara, untuk mengubah struktur abu layang menjadi lebih 

amorf digunakan NaOH yang reaktivitasnya terhadap silika dan alumina lebih 

tinggi daripada senyawa alkali lain.  

 

1.4 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh penambahan NaOH terhadap karakter abu layang 

batubara? 

2. Bagaimana pengaruh penambahan NaOH terhadap kapasitas adsorpsi multi 

komponen Pb(II)–Zn(II)? 

3. Bagaimana model kesetimbangan yang paling sesuai untuk adsorpsi multi 

komponen Pb(II)–Zn(II) oleh abu layang batubara termodifikasi? 

  

1.5 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh penambahan NaOH terhadap karakter abu layang 

batubara. 

2. Mengetahui pengaruh penambahan NaOH terhadap kapasitas adsorpsi multi 

komponen Pb(II)–Zn(II). 
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3. Mengetahui model kesetimbangan yang paling sesuai untuk adsorpsi multi 

komponen Pb(II)–Zn(II) oleh abu layang batubara termodifikasi. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

1. Meningkatkan nilai tambah abu layang batubara. 

2. Menghasilkan adsorben yang murah namun mempunyai kapasitas adsorpsi 

tinggi. 

3. Mengurangi pencemaran logam berat yang ada di lingkungan. 

 


