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 BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Saat ini perkembangan sektor industri sudah sangat pesat terutama industri 

tekstil. Peningkatan perkembangan industri tekstil tercatat dalam Kementrian 

Perindustrian Republik Indonesia mencapai 15,35% pada tahun 2019 (Kementrian 

Perindustrian RI, 2020). Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan industri tektil di 

Jawa Barat mengalami peningkatan pada triwulan IV/2019 sebesar 9,53% (BPS, 

2020).  

Hal tersebut sejalan dengan peningkatan produksi mulai dari pemintalan 

hingga menjadi kain, peningkatan tersebut akan menimbulkan limbah berupa gas, 

cairan dan padatan tergantung dari material yang digunakan. Limbah industri tekstil 

memiliki kandungan logam berat, warna, dan COD (Chemical Oxygen Demand) 

tinggi yang berasal dari campuran bahan-bahan organik sebagai produk samping dari 

proses produksi pewarnaan dan pembilasan (Hadiwidodo dkk., 2009).  

Pada proses produksi beberapa industri tekstil menggunakan bahan bakar 

batubara untuk menghasilkan uap pada boiler. Kebutuhan batubara untuk industri 

mencapai 4 juta ton pada tahun 2016 (BPPT, 2018) dan jumlah industri tekstil yang 

menggunakan batubara sebagai bahan bakar pun sudah mencapai 224 industri 

tersebar di pulau Jawa, terutama di Jawa Barat. Konsumsi batubara untuk kebutuhan 

industri tekstil sebesar 2,20 ton pada tahun 2010 dan pada 2016 meningkat menjadi 

2,39 juta ton (Haryadi dan  Suciyanti, 2018).  

Penggunaan batubara akan menghasilkan residu hasil pembakaran berupa fly 

ash 80-90% dan bottom ash 10-20%, dimana tercatat dalam Peraturan Pemerintah 

No. 101 Tahun 2014 limbah fly ash dan bottom ash terkategorikan sebagai limbah 

B3, sehingga FABA yang dihasilkan perlu perhatian lebih dalam pengelolaannya 

karena jika tidak diperhatikan akan mencemari lingkungan sekitar, selain itu Bottom 
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ash yang dihasilkan jika tidak dikelola dengan baik akan terbentuk gas metana (CH4) 

yang dapat meledak dan terbakar. Pengelolaan limbah abu batubara dapat dilakukan 

dengan menampung limbah tersebut didalam TPS limbah B3 lalu mengirimkan 

kepada pihak ke tiga namun cara ini memerlukan biaya yang tidak sedikit. Cara lain 

yang dapat dilakukan untuk mengelola limbah B3 yang dihasilkan yaitu dengan 

memanfaatakan limbah tersebut. 

Bottom ash yang dihasilkan sudah mengalami proses pembakaran pada suhu 

tinggi (1200˚C- 1400˚C) atau sudah mengalami proses pengarangan hal tersebut 

mengakibatkan bottom ash memiliki pori-pori dalam jumlah yang cukup banyak 

sehingga bottom ash mempunyai kemampuan penyerapan yang tinggi (Azizzah dan  

Lisha, 2019), serta struktur yang dimiliki bottom ash diduga mirip dengan zeoilit 

karena komponen utama terdiri dari SiO2 dan Al2O3 (Bertolini, 2013), sehingga abu 

batubara dapat dimanfaatkan sebagai adsroben. Bottom ash memiliki kandungan 

pengotor yang dapat menutupi pori-pori dan menghambat upaya pemanfaatan limbah, 

sehingga pemanfaatan adsorben akan lebih efektif jika dilakukan aktivasi yang 

bertujuan untuk membersihkan permukaan pori-pori dengan cara melarutkan zat-zat 

pengotor tesebut. 

Tchbanoglous dkk (2003) menyatakan bahwa metode adsorpsi merupakan 

salah satu cara yang dikembangkan untuk menurunkan kadar warna dan COD dalam 

air limbah. Sehingga alangkah lebih baiknya jika bottom ash yang dihasilkan 

digunakan untuk mengadsorpsi limbah tekstil pada parameter warna dan COD. 

Penelitian Rismayani (2007) menjelaskan bawah dengan menggunakan bottom ash 

sebagai adsroben limbah industri tesktil dapat menurunkan warna 89% dan COD 

61%. Salah satu industri tekstil yang menghasilkan limbah cair dengan konsentrasi 

warna, COD tingi dan menggunakan baubara sebagai bahan bakar boiler yaitu PT 

Tata Cakra Investama (PT TCI) yang terletak di Jl. Raya Barat Cicalengka, 

Kabupaten Bandung. 

Penelitian Arifatunnisa (2020) melakukan percobaan pada bottom ash dan air 

limbah PT TCI dengan dilakukan aktivasi fisik yaitu pemanasan pada temperatur 
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100˚C selama 1 jam, pH larutan 6 dengan kecepatan pengadukan 30 rpm serta 

volume air limbah 150 ml, 5 gram adsroben didapatkan efisiensi penyisihan sebesar 

34,69%. Sehingga pada penelitian ini akan ditinjau bagaimana proses adsorpsi 

berjalan ketika adsorben yang digunakan diberi perlakuan aktivasi kimia dengan jenis 

aktivator HCl dan NaOH. 

1.2 Rumusan Masalah  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah pengaruh aktivasi kimia terhadap karakteristik bottom ash sebelum 

dan sesudah aktivasi? 

2. Apakah pengaruh aktivator bottom ash, pH, waktu kontak dan kecepatan 

pengadukan terhadap penyerapan adsorben ?  

1.3 Ruang Lingkup Kegiatan  

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini dilakukan untuk pemanfaatan bottom ash sebagai adsorben zat 

warna dan COD limbah industri tekstil  

2. Bottom ash sebagai adsorben dan sampel air limbah industri tekstil yang akan 

diuji berasal dari PT Tata Cakra Investama 

3. Pengukuran zat warna dilakukan menggunakan Spektrofotometri UV-Vis 

4. Pengukuran COD dilakukan dengan refluks tertutup menggunakan Titrimetri 

1.4 Maksud dan Tujuan  

Maksud dari penelitian ini yaitu untuk melakukan pemanfaatan limbah bottom ash 

sebagai adsorben zat warna dan COD limbah industri tekstil 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengidentifikasi karakteristik bottom ash  

2. Mengidentifikasi karakteristik adsorben yang tidak teraktivasi dan teraktivasi  

3. Mengidentifikasi pengaruh variasi aktivator, pH, waktu kontak,  dan 
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kecepatan pengadukan terhadap penyerapan adsorben pada warna dan COD.  

4. Mengidentifikasi model adsorpsi yang terjadi pada setiap jenis adsorben. 

1.5 Sistematika Penulisan  

BAB 1 PENDAHULUAN 

Pendahuluan berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, maksud 

dan tujuan, ruang lingkup, serta sistematika penulisan dalam penelitian.  

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini mulai dari pengertian 

adsorben, bottom ash, aktivasi, pH zero charge, zat warna, COD dan literatur lain 

menunjang penelitian. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Petunjuk pelaksanaan penelitian dijelasakan dalam metodologi mulai dari 

pengambilan sampel, pengawetan sampel, aktivasi adsorben, pengukuran 

karakteristik adsorben, proses adsorben hingga pengukuran warna dan COD. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data yang dihasilkan diolah kemudian dan dianalisa serta dibahas perpoin untuk 

menemukan korelasi penurunan antara parameter, pengaruh aktivasi, pengaruh pH 

zero charge dan kecepatan optimum pada proses adsorb. 

  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Data yang sudah dikelola dan dianalisa akan ditarik kesimpulan sehingga akan timbul 

saran-saran untuk penelitian selanjutnya. 

 


