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ABSTRAK 

Aina, Qori. 2016. Adsorpsi Cu(II) dengan Arang Aktif Ampas Tebu dan 
Immobilisasinya sebagai Campuran Batu Bata. Skripsi, Jurusan Kimia Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing Agung Tri Prasetya, S.Si, M.Si dan Pembimbing Pendamping 
Triastuti Sulistyaningsih, S.Si, M.Si. 

Ampas tebu merupakan salah satu limbah pertanian yang murah dan dapat 
diperoleh dengan mudah serta dapat dimanfaatkan menjadi arang aktif. 
Pembuatan arang aktif dilakukan dengan proses karbonisasi dilanjutkan dengan 
proses aktivasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik dan 
kapasitas adsorpsi arang aktif ampas tebu teraktivasi NaOH 0,1 M terhadap Cu(II) 
serta mengetahui kadar Cu(II) yang terlepas setelah dilakukan immobilisasi pada 
batu bata. Pada penelitian ini arang dan arang aktif ampas tebu dibandingkan 
kualitasnya dengan parameter uji kadar air, uji kadar abu dan uji kadar iod. Kajian 
yang dilakukan meliputi optimasi adsorben pada variasi pH, waktu kontak dan 
konsentrasi. Arang aktif ampas tebu yang dihasilkan memiliki kadar air sebesar 
1,36%, kadar abu 12,95%, dan kadar iod 19,71 mg/g. Optimasi pH diperoleh pada 
pH 5 dengan daya serap sebesar 10,0073 mg/g, optimasi waktu kontak diperoleh 
150 menit  dengan daya serap 9,0471 mg/g dan optimasi konsentrasi diperoleh 
200 ppm dengan daya serap sebesar 22,3400 mg/g. Kadar Cu(II) terlepas setelah 
immobilisasi sebesar 0,23%. 

Kata kunci: adsorpsi, arang aktif, batu bata, ampas tebu 
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ABSTRACT 

‘Aina, Qori. 2016. Adsorpstion of Cu(II) with Bagasse Activated Charcoal and 
Immobilized as a mixture bricks. Undergraduate Thesis, Department of 
Chemistry, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Semarang State 
University. Primary Supervisor Agung Tri Prasetya, S.Si, M.Si and Supervising 
Companion Dr. Triastuti Sulistyaningsih, M.Si. 

 

Bagasse is one of the agricultural waste which is cheap and easily available and 
can be utilized as activated charcoal. Making do with activated charcoal 
carbonization process followed by the activation process. This study aims to 
determine the characteristics and adsorption capacity of the activated charcoal 
bagasse 0.1 M NaOH for Cu (II) as well as determine levels of Cu (II) were 
separated after immobilization on the bricks. In this study, charcoal and activated 
charcoal bagasse than quality with test parameters moisture content, ash content 
test and test iodine levels. Study was conducted on the optimization of the 
adsorbent at various pH, contact time and concentration. Activated charcoal 
bagasse produced had a water content of 1.36%, ash content of 12.95%, and the 
iodine content of 19.71 mg / g. Optimization of pH obtained at pH 5 with 
absorption of 10.0073 mg / g, the optimization of contact time is obtained 150 
minutes with the absorption of 9.0471 mg / g and optimization of the 
concentration of 200 ppm was obtained by absorption of 22.3400 mg / g. Cu (II) 
apart after immobilization of 0.23%. 

Keywords: adsorption, activated charcoal, bricks, bagasse 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan meningkatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, menyebabkan berkembangnya kegiatan industri di Indonesia. 

Kegiatan industri selain menghasilkan produk juga menghasilkan limbah 

padat maupun cair. Menurut Sharma dan Weng, sebagaimana dikutip oleh 

Nor (2014), bahan pencemar dalam limbah cair yang sering menjadi 

perhatian adalah ion logam berat karena selain bersifat toksik juga dapat 

bersifat bioakumulasi. 

Limbah cair merupakan buangan yang dihasilkan dari berbagai 

proses produksi. Limbah cair umumnya mengandung Fe, Cd, Cu, Ni, Cr, 

Zn, Hg, Pb dan lain sebagainya. Keberadaan logam berat di perairan dapat 

berasal dari berbagai sumber, seperti kegiatan pertambangan, rumah 

tangga, limbah pertanian dan industri (Anita et al., 2013). Limbah cair 

tersebut jika dibuang ke lingkungan tanpa adanya pengolahan yang baik 

dapat menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi lingkungan 

sekitar, mencemari lingkungan bahkan merusak ekosistem yang ada 

karena mengandung logam berat dengan konsentrasi yang tinggi.  

Beberapa metode telah dikembangkan untuk menurunkan kadar 

logam. Salah satu metode untuk menurunkan kadar Cu(II) dalam limbah 

cair adalah adsorpsi. Menurut Darmayanti et al., (2012), adsorpsi 
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merupakan metode yang paling umum dipakai karena memiliki konsep 

yang lebih sederhana serta ekonomis dengan menggunakan bahan yang 

relatif murah, bisa didapat dengan mudah dan mempunyai daya serap 

tinggi. 

Dewasa ini telah banyak dikembangkan aplikasi adsorpsi 

menggunakan berbagai bahan seperti tempurung kelapa, sekam padi, kayu, 

eceng gondok, ampas tebu menjadi adsorben. Adsorben yang paling 

potensial adalah arang aktif karena memiliki luas permukaan yang tinggi 

(Shofa, 2012). Arang aktif dapat dibuat dengan menggunakan material 

yang mengandung banyak lignoselulosa (Garsia et al., 2002). Salah satu 

bahan yang dapat diperoleh dengan mudah  dan mengandung lignoselulosa 

adalah ampas tebu (bagasse). Ampas tebu merupakan zat padat hasil 

pengolahan tebu seperti pada industri gula, penjual es tebu dan sebagainya. 

Sebagian besar ampas tebu digunakan sebagai bahan bakar ketel yang 

menghasilkan limbah hasil pembakaran berupa abu ampas tebu (Srivastava 

et al., 2005). 

Metode penghilangan ion logam dengan cara adsorpsi memiliki 

kelebihan yaitu dapat menggunakan adsorben yang murah dan mudah 

didapat, namun juga memiliki kekurangan yaitu setelah proses adsorpsi 

dihasilkan limbah baru dari adsorben. Dengan alasan ini, akan dilakukan 

immobilisasi limbah hasil adsorpsi pada batu bata dengan tujuan 

mencegah dan mengurangi limbah hasil dari adsorben. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, diambil rumusan masalah sebagai 

berikut. 

1. Bagaimana karakter arang dan arang aktif ampas tebu teraktivasi 

NaOH yang dihasilkan? 

2. Berapa pH  dan waktu kontak optimum yang diperlukan arang aktif 

ampas tebu teraktivasi NaOH untuk menurunkan kadar Cu(II)? 

3. Bagaimana kualitas batu bata dilihat dari pengaruh pH larutan 

pendesorpsi, daya serap terhadap air dan daya kuat tekan? 

4. Berapa kadar Cu(II) yang terlepas setelah dilakukan immobilisasi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan sebagai 

berikut. 

1. Mengetahui karakter arang dan arang aktif ampas tebu teraktivasi 

NaOH yang dihasilkan. 

2. Mengetahui pH  dan waktu kontak optimum yang diperlukan arang 

aktif ampas tebu teraktivasi NaOH untuk menurunkan kadar 

Cu(II). 

3. Mengetahui kualitas batu bata dilihat dari pengaruh pH larutan 

pendesorpsi, daya serap terhadap air dan daya kuat tekan. 

4. Mengetahui kadar Cu(II) yang terlepas setelah dilakukan 

immobilisasi. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain: 

1. Memberikan kontribusi dalam meningkatkan pengetahuan mengenai 

penanganan limbah cair Cu(II). 

2. Mengurangi masalah limbah padat pabrik gula berupa ampas tebu dari 

hasil samping penggilingan dengan cara memanfaatkan ampas tebu 

menjadi arang aktif sebagai adsorben sehingga dapat meningkatkan 

nilai guna dari limbah ampas tebu. 

3. Mencegah kembalinya ion logam yang terjerap kembali ke lingkungan 

atau mengurangi limbah yang dihasilkan setelah proses adsorpsi 

melalui immobilisasi limbah hasil adsorpsi sebagai bahan campuran 

pada pembuatan batu bata. 

4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

pengelolaan limbah kimia bagi perkembangan ilmu pengetahuan, 

khususnya dalam bidang kimia lingkungan. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1    Ampas Tebu 

Indonesia sebagai negara beriklim tropis merupakan negara penghasil 

tebu yang cukup tinggi sebagai bahan baku pembuatan gula yang dapat dipanen 

kurang lebih satu tahun sejak ditanam (Witono, 2003). Ampas tebu merupakan 

bahan sisa berserat dari batang tebu yang telah mengalami ekstraksi niranya dan 

banyak mengandung parenkim serta tidak disimpan karena mudah terserang 

jamur. Serat sisa dan ampas tebu kebanyakan digunakan sebagai bahan bakar 

untuk menghasilkan energi yang diperlukan untuk pembuatan gula (Slamet, 

2004). Selain digunakan sebagai bahan bakar pada pembuatan gula, ampas tebu 

juga dapat digunakan sebagai pakan ternak, bahan baku serat dan kertas 

(Witono, 2003). Karena kandungan karbon yang cukup potensial di dalam 

ampas tebu, ampas tebu dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan arang 

aktif (Shofa, 2012). 

Ampas tebu mengandung serat (selulosa, pentosan dan lignin) abu dan air 

(Syukur, 2006). Adapun komponen penyusun serat ampas tebu ditunjukkan pada 

Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Komponen penyusun serat ampas tebu 

Komponen Kandungan(%) 
Selulosa 45 
Pentosan 32 
Lignin 18 
Komponen lainnya 5 
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Beberapa penelitian membuktikan bahwa semua bahan selulosa 

berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku arang aktif, salah satunya 

adalah bagasse atau ampas tebu  seperti penelitian yang dilakukan oleh Qureshi 

et al., 2008 dan Kalderis et al., 2008, dikarenakan limbah padat industri gula ini 

memiliki kadar karbon total yang cukup tinggi yaitu sekitar 44,60% (Hassuani et 

al., 2005). 

 

2.2    Arang Aktif 

2.2.1 Deskripsi arang aktif 

Arang aktif merupakan arang dengan struktur amorphous atau 

mikrokristalin yang sebagian besar terdiri karbon bebas dan memiliki permukaan 

dalam (internal surface), biasanya diperoleh dengan perlakuan khusus dan 

memiliki luas permukaan berkisar antara 300-2000 m2/g dan memiliki daya 

serap tinggi. Kemampuan arang aktif untuk mengadsorpsi ditentukan oleh 

struktur kimia yaitu atom C, H dan O yang terikat secara kimia membentuk 

gugus fungsi (Ramdja et al., 2008). Arang aktif dapat dibuat dari bahan yang 

mengandung karbon, baik bahan organik maupun anorganik seperti limbah batu 

bara, tempurung kelapa, sekam padi, kayu,  ampas tebu dan lain sebagainya 

(Alfiany et al., 2013).  Umumnya arang aktif dapat dibuat melalui proses 

aktivasi fisika maupun kimia. Penggunaan jenis bahan aktivasi pada proses 

aktivasi kimia dapat memberikan pengaruh yang berbeda-beda terhadap luas 

permukaan maupun volume pori-pori arang aktif yang dihasilkan (Suhendarwati 

et al., 2013). 
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2.2.2 Sintesis arang aktif 

Pembuatan arang aktif berlangsung tiga tahap yaitu proses dehidrasi, 

proses karbonisasi dan proses aktivasi (Shofa, 2012). 

1) Proses dehidrasi 

Dehidrasi adalah proses penghilangan kandungan air yang terdapat dalam 

bahan baku arang aktif dengan tujuan untuk menyempurnakan proses 

karbonisasi dan dilakukan dengan cara menjemur bahan baku di bawah 

sinar matahari atau memanaskannya dalam oven. 

2) Proses karbonisasi 

Karbonisasi adalah proses pembakaran material organik pada bahan baku. 

Karbonisasi akan menyebabkan terjadinya dekomposisi material organik 

bahan baku dan pengeluaran pengotor. Sebagian besar unsur non-karbon 

akan hilang pada tahap ini. Pelepasan unsur-unsur yang volatil ini akan 

membuat struktur pori-pori mulai terbentuk/ pori-pori mulai terbuka. 

Karbonisasi dihentikan bila tidak mengeluarkan asap lagi. Kenaikan 

temperatur diperlukan untuk mempercepat reaksi pembentukan pori, namun, 

perlu dilakukan pembatasan temperatur. Temperatur yang terlalu tinggi (di 

atas 1000ºC) akan mengakibatkan banyaknya abu yang terbentuk yang 

dapat menutupi pori-pori sehingga mengakibatkan penurunan luas 

permukaan  dan daya adsorpsi. 

3) Proses aktivasi 

Pada proses karbonisasi, daya adsorpsi karbon tergolong masih rendah 

karena masih terdapat residu yang menutupi permukaan pori dan 
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pembentukan pori-pori belum sempurna. Aktivasi diperlukan untuk 

mengubah hasil karbonisasi menjadi adsorben yang memiliki luas 

permukaan yang besar (Jankowska et al., 1991). 

2.2.3 Syarat mutu karbon aktif 

Menurut SNI 06-3730-1995, syarat mutu arang aktif dapat dilihat pada 

Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Standar kualitas arang aktif 

Uraian Persyaratan (%) 
Butiran Padatan 

Bagian yang hilang pada 
pemanasan 950ºC 

Max. 15 Max. 25 

Konsentrasi air Max. 4,4 Max.15 
Konsentrasi abu Max. 2,5 Max. 10 
Arang aktif murni Min. 80 Min. 65 
Daya serap terhadap larutan I2 Min. 20 Min. 20 

 

2.3   Adsorpsi  

Menurut Atkins, sebagaimana dikutip oleh Apriliani (2010: 6), adsorpsi 

merupakan suatu proses penyerapan oleh padatan tertentu terhadap zat tertentu 

yang terjadi pada permukaan zat padat karena adanya gaya tarik atom atau 

molekul pada permukaan zat padat tanpa meresap ke dalam. 

Berdasarkan interaksi molekul antara permukaan adsorben dengan 

adsorbat, adsorpsi dibedakan menjadi 2 jenis yaitu : 

1) Adsorpsi fisika 

Menurut Murti, sebagaimana dikutip oleh Shofa (2012), adsorpsi fisika 

merupakan adsorpsi yang terjadi karena adanya gaya Van der Waals. Pada 

adsorpsi fisika, gaya tarik-menarik antara molekul fluida dengan molekul pada 



9 
 

9 
 

permukaan padatan (intermolekular) lebih kecil daripada gaya tarik-menarik 

antar molekul fluida tersebut sehingga gaya tarik-menarik antara adsorbat 

dengan permukaan adsorben relatif lemah. Pada adsorpsi fisika, adsorbat tidak 

terikat kuat dengan permukaan adsorben sehingga adsorbat dapat bergerak dari 

suatu bagian permukaan ke permukaan lainnya dan pada permukaan yang 

ditinggalkan oleh adsorbat tersebut dapat digantikan oleh adsorbat lainnya.  

2) Adsorpsi kimia 

Menurut Prabowo, sebagaimana dikutip oleh Shofa (2012), adsorpsi kimia 

terjadi karena adanya ikatan kimia yang terbentuk antara molekul adsorbat 

dengan permukaan adsorben. Ikatan kimia dapat berupa ikatan kovalen atau 

ion. Karena kuatnya ikatan kimia yang terbentuk, maka adsorbat tidak mudah 

terdesorpsi. Adsorpsi kimia ini diawali dengan adsorpsi fisik di mana adsorbat 

mendekat ke permukaan adsorben melalui gaya Van der Waals atau ikatan 

hidrogen kemudian diikuti oleh adsorpsi kimia. Pada adsorpsi kimia, adsorbat 

melekat pada permukaan dengan membentuk ikatan kimia yang biasanya 

merupakan ikatan kovalen. 

Menurut Shofa (2012), faktor-faktor yang mempengaruhi daya adsorpsi 

antara lain: 

1) Suhu 

Pada saat molekul-molekul adsorbat menempel pada permukaan adsorben, 

terjadi pembebasan sejumlah energi sehingga adsorpsi digolongkan bersifat 

eksotermis. Bila suhu menurun maka kemampuan adsorpsi meningkat 

sehingga jumlah molekul adsorbat bertambah. 
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2) Tekanan adsorbat 

Untuk setiap jenis adsorpsi berdasarkan interaksi molekular yang terjadi, 

tekanan adsorbat akan mempengaruhi jumlah molekul adsorbat. Pada 

adsorpsi fisika, bila tekanan adsorbat meningkat, jumlah molekul adsorbat 

akan bertambah. Namun pada adsorpsi kimia, jumlah molekul adsorbat akan 

berkurang bila tekanan adsorbat meningkat. 

3) Jenis adsorbat 

Ukuran molekul adsorbat dan kepolaran zat merupakan parameter adsorbat 

yang berpengaruh terhadap kemampuan adsorpsi adsorben. Agar proses 

adsorpsi terjadi, molekul-molekul adsorbat harus memiliki diameter yang 

lebih kecil daripada diameter pori adsorben. Untuk kepolaran zat, bila 

adsorben bersifat non-polar, seperti arang aktif, maka molekul-molekul non-

polar lebih kuat diadsorpsi oleh arang aktif daripada molekuul-molekul yang 

polar. Sebaliknya, bila adsorben bersifat polar, maka molekul-molekul polar 

akan lebih kuat diadsorpsi daripada yang non-polar. 

4) Karakteristik adsorben 

Ukuran pori adsorben dan luas permukaan merupakan karakteristik penting 

adsorben. Ukuran pori adsorben berhubungan dengan luas permukaan. 

Semakin kecil ukuran pori-pori adsorben, luas permukaan semakin tinggi 

sehingga jumlah molekul yang teradsorpsi akan bertambah. Selain itu, 

ukuran pori adsorben dengan ukuran adsorbat harus sesuai karena diameter 

dari pori adsorben harus sedikit lebih besar daripada diameter adsorbat agar 

adsorbat dapat menempati pori adsorben. Karakteristik lainnya ialah 
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kemurnian adsorben. Sesuai dengan fungsinya untuk adsorpsi, maka 

adsorben yang lebih murni lebih diinginkan karena kemampuan adsorpsi 

yang lebih baik. 

Proses adsorpsi dipengaruhi oleh lima faktor yaitu (Jankwoska, 1991) : 

1) Karakteristik fisik dan kimiawi adsorben (luas permukaan dan ukuran 

pori). 

2) Karakteristik fisik dan kimiawi adsorbat (ukuran molekul dan polaritas 

molekul). 

3) Konsentrasi adsorbat dalam larutan. 

4) Karakteristik larutan (pH dan temperatur). 

5) Lama adsorpsi. 

Kualitas arang aktif tergantung dari jenis bahan baku, teknologi pengolahan, 

cara pengerjaan dan ketepatan penggunaannya (Asbahani, 2013). Standar 

mutu arang aktif menurut Standar Industri Indonesia yaitu SII 0258-79 yang 

kemudian direvisi menjadi SNI 06-3730-1995, seperti pada Tabel 2.2. 

 

2.4   Logam Tembaga (Cu) 

Logam tembaga merupakan salah satu unsur logam murni kuat, mudah 

ditempa dan tahan lama yang melebur pada 1038ºC, tidak larut dalam asam 

klorida dan asam sulfat encer, namun dapat larut dalam asam nitrat yang sedang 

pekatnya (Svehla, 1979). Secara fisik berwarna kemerahan. Tembaga 

membentuk senyawa dengan tingakt oksidasi +1 dan +2, namun hanya Cu2+ 

yang stabil dan mendominasi dalam larutan air. Dalam larutan air, hampir semua 
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garam tembaga(II) berwarna biru, menunjukkan karakteristik ion kompleks 

koordinasi 6 (Sugiyarto, 2003). 

Beberapa industri kimia seperti industri elektroplating, metalurgi, 

smelting dan lain sebagainya biasanya menghasilkan limbah yang mengandung 

logam berat. Logam berat dalam limbah biasanya berada dalam berbagai kondisi 

seperti tidak larut, terlarut, anorganik, tereduksi, teroksidasi, logam bebas, 

terpresipitasi dan terserap (Suprihatin, 2009). Logam berat dalam limbah 

merupakan bahan pencemar yang berbahaya bagi kehidupan manusia, organisme 

lain dan lingkungan. Logam berat pada batas-batas konsentrasi tertentu akan 

bersifat toksik bagi manusia dan hewan. Toksisitas suatu logam tergantung pada 

aktivitas kimianya dan sebanding dengan konsentrasi. Berbagai upaya 

detoksifikasi (penurunan aktivitas logam, umumnya dilakukan dengan 

penurunan konsentrasi ion logam) telah dilakukan antara lain adsorpsi, fiksasi, 

stabilisasi dan sebagainya (Kusumastuti, 2005).  

 

2.5   Batu Bata 

Batu bata merupakan unsur bangunan dalam pembuatan konstruksi 

bangunan yang dibuat dari tanah liat dan air dengan atau tanpa campuran bahan 

lain melalui beberapa tahap pengerjaan seperti dibakar pada temperatur tinggi 

sehingga tidak dapat hancur jika direndam dalam air (Karimah, 2010). 

Menurut Suwardono, sebagaimana dikutip oleh Huda dan Hastuti (2012: 

143-144), proses pembuatan batu bata melalui beberapa tahapan, meliputi 
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penggalian bahan mentah, pengolahan bahan, pembentukan, pengeringan, 

pembakaran, pendinginan dan pemilihan. 

1) Penggalian bahan mentah 

Penggalian bahan mentah batu bata merah sebaiknya dicarikan tanah yang 

tidak terlalu plastis, melainkan tanah yang mengandung sedikit pasir untuk 

menghindari penyusutan. Penggalian dilakukan pada tanah lapisan paling atas 

kira-kira setebal 40-50 cm. Tanah yang sudah digali dikumpulkan dan 

disimpan pada tempat yang terlindungi. Semakin lama tanah liat disimpan, 

maka akan semakin baik karena menjadi lapuk. 

2) Pengolahan bahan mentah 

Tanah liat sebelum dibuat batu bata merah harus dicampur secara merata 

yang disebut dengan pekerjaan pelumatan dengan menambahkan sedikit air. 

Air yang digunakan kira-kira 20% dari bahan-bahan yang lainnya. Bahan 

mentah yang sudah jadi ini sebelum dibentuk dengan cetakan, terlebih dahulu 

dibiarkan selama 2 sampai 3 hari dengan tujuan memberi kesempatan 

partikel-partikel tanah liat untuk menyerap air agar menjadi lebih stabil, 

sehingga apabila dibentuk akan terjadi penyusutan yang merata. 

3) Pembentukan batu bata 

Bahan mentah yang telah dibiarkan 2-3 hari, kemudian dibentuk dengan alat 

cetak yang terbuat dari kayu.. Langkah awal pencetakan batu bata yaitu 

letakkan cetakan pada lantai dasar pencetakan, kemudian tanah liat yang telah 

siap ditaruh pada bingkai cetakan dengan tangan sambil ditekan-tekan sampai 

tanah liat memenuhi segala sudut ruangan pada bingkai cetakan. Selanjutnya 
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cetakan diangkat dan batu bata mentah hasil dari cetakan dibiarkan begitu 

saja agar terkena sinar matahari. 

4) Pengeringan Batu Bata 

Proses pengeringan batu bata akan lebih baik bila berlangsung secara 

bertahap agar panas dari sinar matahari tidak jatuh secara langsung. Apabila 

proses pengeringan terlalu cepat dalam artian panas sinar matahari terlalu 

menyengat akan mengakibatkan retakan-retakan pada batu bata nantinya. 

Batu bata yang sudah berumur satu hari dari masa pencetakan kemudian 

dibalik. Setelah cukup kering, batu bata tersebut ditumpuk menyilang satu 

sama lain agar terkena angin. Proses pengeringan batu bata memerlukan 

waktu dua hari jika kondisi cuacanya baik. Sedangkan pada kondisi udara 

lembab, maka proses pengeringan batu bata sekurang-kurangnya satu 

minggu. 

5) Pembakaran Batu Bata 

Pembakaran yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk mencapai suhu yang 

dinginkan, melainkan juga memperhatikan kecepatan pembakaran untuk 

mencapai suhu tersebut serta kecepatan untuk mencapai pendinginan. 

 

2.6  Brunauer-Emmet-Teller (BET) 

Metode BET pertama kali ditemukan oleh Brunauer, Emmet dan Teller 

pada tahun 1938. Metode ini digunakan untuk permukaan yang datar (tidak ada 

lekukan) dan tidak ada batas dalam setiap layer yang dapat digunakan dalam 

menjelaskan luas permukaan. Teori BET dikembangkan berdasarkan adsorpsi 
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multilayer. Metode ini digunakan berdasarkan asumsi bahwa setiap permukaan 

mempunyai tingkat energi yang homogen (energi adsorpsi tidak mengalami 

perubahan dengan adanya adsorpsi di layer yang sama) dan tidak ada interaksi 

selama molekul teradsorpsi (Dong et al., 2010). Dalam penelitian ini, BET 

digunakan untuk mengetahui luas permukaan arang aktif ampas tebu. 

Prinsip kerja alat ini menggunakan mekanisme adsorpsi gas, umumnya 

nitrogen, argon dan helium pada permukaan suatu bahan padat yang akan 

dikarakterisasi pada suhu konstan biasanya suhu didih gas tersebut. Alat tersebut 

pada dasarnya hanya mengukur jumlah gas yang dapat diserap oleh suatu 

permukaan padatan pada tekanan dan suhu tertentu (Dong et al., 2010) 

2.7 Spektrofotometri Serapan Atom 

Spektrofotometri serapan atom adalah suatu metode analisis untuk 

menentukan konsentrasi suatu unsur dalam suatu cuplikan yang berdasarkan 

pada proses penyerapan radiasi sumber oleh atom-atom yang berada pada 

tingkat energi dasar (ground state). Proses penyerapan energi terjadi pada 

panjang gelombang yang spesifik dan karakteristik untuk setiap unsur. Proses 

penyerapan tersebut menyebabkan atom penyerap tereksitasi. Banyaknya 

intensitas radiasi yang diserap sebanding dengan jumlah atom yang berada pada 

tingkat energi dasar yang menyerap energi radiasi tersebut. Dengan mengukur 

tingkat penyerapan radiasi (absorbansi) atau mengukur radiasi yang diteruskan 

(transmitansi), maka konsentrasi unsur di dalam cuplikan dapat ditentukan 

(Haryati, 2009).  
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2.8 Jurnal Terkait 

Penelitian Asbahani (2013) memanfaatkan limbah ampas tebu sebagai 

arang aktif dengan aktivator HCl 0,1 M, suhu karbonisasi 320ºC selama 30 

menit. Uji karakter arang aktif yang dilakukan meliputi uji kadar air, kadar zat 

mudah menguap, kadar abu, karbon aktif murni dan daya serap terhadap I2. 

Adapun hasil analisis produk arang aktif disajikan dalam Tabel 2.3 berikut. 

Tabel 2.3 Hasil analisis produk arang aktif 

No Uraian Prasyarat kualitas (%) Hasil analisis (%) 
1 Bagian yang hilang pada 

pemanasan 950ºC 
Maks. 25 15,514 

2 Konsentrasi air Maks. 15 11,146 
3 Konsentrasi abu Maks. 10 5,954 
4 Karbon aktif murni Min. 65 67,386 
5 Daya serap terhadap I2 Min. 20 21,269 

 

Penelitian Frita dan Herri (2011) membuat arang aktif dari sekam padi 

dengan aktivasi kimia menggunakan NaOH 0,5 M. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa arang aktif yang dihasilkan memiliki luas permukaan 

spesifik 145 m2/g dan kapasitas adsorpsi fenol sekitar 1,35 mg/g dari air limbah 

gasifikasi yang mengandung fenol antara 39-44 mg/L. 

Penelitian Pambudi (2014) berjudul “Adsorpsi Ion Cu(II) menggunakan 

Pasir Laut Teraktivasi H2SO4 dan Tersalut Fe2O3” menggunakan dua macam 

pasir laut yaitu pasir hitam dan pasir putih sebagai adsorben. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui kapasitas adsorpsi ion logam Cu(II) menggunakan 

pasir laut kontrol, pasir laut teraktivasi H2SO4, pasir laut tersalut Fe2O3, serta 

pasir laut teraktivasi H2SO4 dan tersalut Fe2O3. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa optimasi pH diperoleh pada pH 7, optimasi konsentrasi ion logam 
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diperoleh 250 ppm untuk pasir hitam dan 200 ppm untuk pasir putih, dan 

optimasi waktu diperoleh 60 menit untuk pasir hitam dan 90 menit untuk pasir 

putih. Kapasitas adsorpsi pasir laut teraktivasi H2SO4 dan tersalut Fe2O3 dalam 

menyerap ion logam tembaga sebesar 24,8634 mg/g untuk pasir hitam dan 

19,8854 mg/g untuk pasir putih. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

8.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai 

berikut. 

1. Arang aktif ampas tebu yang dihasilkan memiliki kadar air 1,36%, kadar abu 

12,95% dan daya serap terhadap iodium 19,71 mg/g.Arang tanpa aktivasi 

memiliki kadar air sebesar 1,76%, kadar abu 21,67%, dan daya serap terhadap 

iodium 12,72 mg/g. Arang ampas tebu yang diaktivasi dengan NaOH 0,1 

Mmemiliki kualitas yang lebih baik daripada arang ampas tebu tanpa aktivasi. 

2. Kondisi optimum yang diperlukan arang aktif ampas tebu untuk menurunkan 

Cu(II) yaitu pada pH 5, waktu setimbang yang diperlukan 150 menitdan 

konsentrasi sebesar 200 ppm dengan daya serap sebesar 8,7526 mg/gdan 

3,3924 mg/g  padaarangampastebutanpaaktivasi. 

3. Kualitas batu bata dilihat dari daya serap terhadap air sebesar 57,14%,  daya 

kuat tekan sebesar 58,50%. Pengaruh larutan pendesorpsi terhadap 

pelepasan Cu(II) yang diimobilisasi pada batu bata memiliki nilai yang 

sangat kecil yaitu 0,23% pada pH 1. 
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8.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran 

sebagai berikut 

1. Diperlukan pengujian untuk mengetahui endapan yang terbentuk pada pH 

6 (optimasi pH) atau saat sudah timbul endapan. 

2. Diperlukan pengulangan dalam pengujian batu bata 

3. Perendaman batu bata dalam larutan sebaiknya dilakukan lebih lama. 

4. Untuk mengetahui kualitas batu bata perlu ditambahkan pengujian 

meliputi ukuran atau bentuk dan temperatur pembakaran batu bata. 
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