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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Industri tekstil dan tinta merupakan bidang industri penghasil limbah zat 

warna. Banyaknya limbah yang dihasilkan tidak sesuai dengan penanganan yang 

telah dilakukan. Limbah cair yang mengandung zat warna ini pada umumnya 

dibuang ke lingkungan tanpa adanya proses pengolahan. Sharma, dkk. (2009) 

mengatakan bahwa keberadaan zat warna di dalam limbah akan sangat berbahaya 

bagi lingkungan walaupun hanya dalam konsentrasi yang rendah. Selain itu 

kandungan zat warna ini juga dapat mengganggu berlangsungnya kegiatan 

fotosintesis yang terjadi di dalam air. Sifatnya yang karsinogenik dan beracun dapat 

merusak kehidupan di dalam air. Hal ini karena pada zat warna terdapat gugus 

benzena yang sangat sulit didegradasi, dan kalaupun dapat terdegradasi akan 

membutuhkan waktu yang sangat lama (Christina, dkk., 2007). 

 Produksi zat warna di dunia diperkirakan sebanyak 7 x 105 hingga 106 ton 

per tahun, dan sekitar 15% dari limbah zat warna tersebut dibuang ke lingkungan 

(Gupta dan Suhas, 2009). Salah satu zat warna yang paling banyak ditemukan 

adalah methyl violet, yang pada umumnya berasal dari industri tinta, cat dan tekstil 

(Christina, dkk., 2007). Ketidakpedulian pihak industri untuk mengolah limbahnya 

secara baik dan benar sebelum dibuang ke lingkungan disebabkan oleh masih mahal 

dan rumitnya biaya pengolahan tersebut. 

 Dilandasi oleh sejumlah fakta tentang bahaya yang ditimbulkan, berbagai 

metode telah dikembangkan untuk mengatasi pencemaran zat warna di perairan, 

diantaranya menggunakan photocatalytic (Zhang, dkk., 2016), membran (Shi dkk., 

2016), dan adsorpsi (Fontana, dkk., 2016). Adsorpsi merupakan metode alternatif 

yang menjanjikan karena prosesnya relatif sederhana, murah, dan dapat bekerja 

pada konsentrasi rendah. 

 Beberapa jenis adsorben telah digunakan untuk mengurangi konsentrasi zat 

warna di perairan, diantaranya Intani, dkk. (2005) dengan metode pemanasan 

konvensional mensintesis adsorben menggunakan pelepah pisang untuk menjerap 
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Rhodamine B dengan persentase penjerapan sebesar 53,5%. Xu, dkk. (2014) 

mensintesis karbon aktif-MnOx secara hidrotermal dari tempurung kelapa. 

Adsorpsi ini mampu menjerap zat warna azo sebesar 99,1%. Namun, proses ini 

relatif membutuhkan energi yang tinggi sehingga harga karbon aktif menjadi mahal 

dan sulit diaplikasikan di industri. Oleh karena itu diperlukan inovasi sintesis 

karbon aktif yang lebih sederhana dan murah, diantaranya yang dilakukan dalam 

penelitian ini, yaitu menggunakan radiasi gelombang mikro dengan aktivator KOH. 

 Gelombang mikro merupakan gelombang elektromagnetik, dimana ketika 

sebuah benda menyerap gelombang tersebut akan muncul efek pemanasan pada 

benda, dalam hal ini adalah karbon. Penggunaan radiasi gelombang mikro memiliki 

beberapa keunggulan dibandingkan metode pemanasan konvensional, diantaranya 

peningkatan suhu yang pesat, distribusi suhu yang seragam, serta pengurangan 

waktu proses dan konsumsi energi (Foo, 2009). Perbedaan utama antara pemanasan 

menggunakan radiasi gelombang mikro dan pemanas konvensional terletak pada 

panas yang diperoleh oleh bahan. Pada metode konvensional perpindahan panas 

berlangsung secara konduksi, sedangkan pemanasan menggunakan radiasi 

gelombang mikro energi diberikan langsung ke carbon bed pada tingkat molekul, 

dan energi diubah menjadi panas oleh rotasi dipol dan gesekan dalam matriks. 

 Pohon randu banyak terdapat di pulau Jawa, namun pemanfaatannya masih 

sedikit dan memiliki nilai ekonomi yang rendah karena pada umumnya hanya 

dimanfaatkan untuk pengecoran atau pondasi bangunan dan kemudian menjadi 

limbah yang terabaikan. Kayu randu mengandung lignin dengan jumlah yang cukup 

banyak (26-32%) dibandingkan kayu keras (seperti: sengon dengan kandungan 

lignin sebesar 25%) (Atmosuneno, 1996), dimana biomaterial dengan kandungan 

lignin yang tinggi potensial untuk dijadikan karbon aktif. Kemampuan kayu randu 

sebagai adsorben telah diteliti oleh Maksiola (2015) dan Maziyyah (2015) dengan 

persentase adsorpsi tertinggi mencapai 90%. Kedua penelitian tersebut 

menggunakan kayu randu termodifikasi tanpa melalui proses karbonisasi. Pada 

penelitian ini kayu randu diubah menjadi arang dengan tujuan menyusun ulang 

struktur karbonnya menjadi lebih teratur sehingga mampu menjerap adsorbat lebih 

banyak. 
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 Arang kayu randu perlu diaktivasi untuk mendapatkan karbon aktif yang 

lebih baik untuk menjerap adsorbat. Lydia (2012) mengatakan bahwa arang hasil 

karbonisasi lebih baik bereaksi dengan KOH, sehingga pada penelitian ini 

digunakan KOH sebagai aktivator. Aktivasi dilakukan untuk memperbesar ukuran 

pori, dimana KOH dapat mengikis permukaan karbon sehingga membentuk pori 

dengan ukuran yang lebih lebar.  

 Karbon aktif yang dihasilkan selanjutnya digunakan untuk menjerap zat 

warna methyl violet. Beberapa penelitian tentang adsorpsi methyl violet 

menghasilkan kapasitas adsorpsi yang masih rendah, diantaranya sebesar 5,77 mg/g 

(Maksiola, 2015), 2,37 mg/g Maziyyah (2015), dan 6,32 mg/g (Primastuti, 2012). 

Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan memberikan kapasitas adsorpsi methyl 

violet yang lebih tinggi dari beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian ini juga 

mempelajari model kesetimbangan dan kinetika yang diperlukan dalam 

perancangan proses adsorpsi. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Secara umum, ada tiga tahapan proses pembuatan karbon aktif, yaitu proses 

dehidrasi, karbonasi, dan aktivasi. Aktivasi dapat dilakukan secara fisika, yaitu 

dengan memutus rantai karbon dari senyawa organik menggunakan uap air, gas 

karbondioksida, nitrogen dan oksigen. Secara kimia, aktivasi dilakukan dengan 

memutus rantai karbon dari senyawa organik menggunakan bahan-bahan kimia. 

 Aktivasi kimia dapat dilakukan menggunakan berbagai jenis aktivator, 

diantaranya KOH, H3PO4, dan ZnCl2. Pada penelitian ini dipilih aktivator KOH. 

Material lignoselulosa yang melalui proses karbonisasi terlebih dahulu sehingga 

menjadi karbon lebih dapat bereaksi dengan KOH (Lydia, 2012). 

 Studi tentang penggunaan KOH sebagai aktivator dalam pembuatan 

adsorben telah dipelajari oleh Suhartini (2013) yang menggunakan polisakarida-g-

asam aklirat untuk menjerap zat warna maxilon yellow dengan persentase 

penyerapan tertinggi sebesar 91,77%. Sintesis karbon aktif dari kulit rambutan 

untuk menjerap acid yellow 17 dye menggunakan KOH sebagai aktivator juga telah 
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dilakukan oleh Njoku, dkk. (2014) dan terbukti memberikan kapasitas adsorpsi 

yang tinggi, yaitu sebesar 197,16 mg/g.  

 Dalam perancangan proses adsorpsi diperlukan tetapan-tetapan yang dapat 

diketahui melalui model kesetimbangan dan model kinetika. Model-model 

kesetimbangan dan kinetika adsorpsi zat warna telah banyak dipelajari, diantaranya 

oleh Rahchamani, dkk. (2011) yang menyatakan bahwa model kesetimbangan 

Langmuir yang paling sesuai untuk adsorpsi methyl violet oleh poli-akrilamit. 

Sementara, pada adsorpsi reaktif yellow oleh Belaid, dkk. (2013) menggunakan 

granular reaktif karbon diketahui bahwa model pseudo second order yang paling 

sesuai dibandingkan dengan kedua model lain yang dipelajari yaitu pseudo first 

order dan elovich. 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Batasan masalah dari penelitian ini meliputi: 

1. Bahan baku yang dipilih pada penelitian ini adalah kayu randu karena memiliki 

kandungan lignin yang lebih banyak dibandingkan kayu keras. 

2. Pada proses aktivasi arang kayu randu digunakan KOH karena lebih reaktif 

terhadap struktur karbon dibandingkan jenis aktivator yang lain. 

3. Model kesetimbangan yang dipelajari adalah model kesetimbangan Langmuir 

dan Freundlich.  

4. Model kinetika yang dipelajari pada penelitian ini meliputi model difusi 

eksternal, model difusi internal, dan model reaksi permukaan yaitu pseudo first 

order, pseudo second order, dan persamaan elovich. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana karakteristik arang dan karbon aktif kayu randu (Ceiba pentandra)? 

2. Bagaimana kapasitas adsorpsi dan konstanta laju adsorpsi karbon aktif kayu 

randu (Ceiba pentandra) dalam menjerap zat warna methyl violet? 
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3. Model kesetimbangan dan kinetika manakah yang tepat untuk menggambarkan 

proses adsorpsi methyl violet oleh karbon aktif kayu randu? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui karakteristik arang dan karbon aktif kayu randu (Ceiba pentandra). 

2. Mengetahui kapasitas adsorpsi dan konstanta laju adsorpsi karbon aktif kayu 

randu (Ceiba pentandra) dalam menjerap zat warna methyl violet. 

3. Mengetahui model kesetimbangan dan kinetika yang tepat untuk 

menggambarkan proses adsorpsi methyl violet oleh karbon aktif. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Lingkungan dan masyarakat 

a. Memberi kontribusi di bidang pengolahan limbah industri tekstil untuk 

mengatasi masalah pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh zat warna 

sintetis yang berbahaya. 

b. Meningkatkan nilai guna dari kayu randu (Ceiba pentandra) yang dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan alternatif untuk menanggulangi pencemaran zat 

warna methyl violet pada limbah industri tekstil dan tinta. 

2. IPTEK 

a. Memberikan informasi di bidang teknologi pembuatan karbon aktif berbasis 

limbah lignoselulosa. 

b. Menambah wawasan keilmuan dan memberikan informasi mengenai 

alternatif pengolahan limbah zat warna tekstil dan tinta dengan metode 

adsorpsi menggunakan bahan yang lebih efisien, ekonomis, dan praktis. 

 


