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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Industri Tekstil  

Industri tekstil merupakan industri pengolahan yang mengubah serat menjadi 

benang atau kain (Asmara, 2013). Produk tekstil terdiri dari serat, benang, kain atau 

pakaian. Industri tekstil dan produk tekstil di Indonesia merupakan salah satu bidang 

yang berkembang dengan baik, yang diharapkan dapat berperan dalam pembangunan 

ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan PDRB Provinsi Jawa Barat 

pertumbuhan lapangan usaha untuk industri pengolahan merupakan yang paling besar 

yaitu sebesar 40,10% (BPS, 2020). Perkembangan tersebut terlihat dari kegiatan 

ekspor dan permintaan pasar yang terus meningkat. 

Bahan baku yang digunakan terbagi menjadi serat alami baik berasal dari 

tanaman seperti kapas, serta serat yang berasal dari hewan seperti wol, sutra dan serat 

sintesis seperti nilon polyester, akrilik dan lain-lain. Karakteristik serat yang akan 

digunakan akan sangat berpengaruh besar terhadap sifat benang/kain yang dihasilkan. 

Proses produksi yang terjadi ketika bahan baku yang digunakan serat alami dapat 

dilihat pada Gambar 2.1 memerlukan pengolahan lebih panjang karna diperlukan 

proses yang lebih detail, Namun hasil yang didapatkan akan memiliki kekuatan dan 

ketahanan tinggi. Proses produksi pada industri tekstil yang menggunakan bahan 

baku serat sintesis dapat dilihat pada Gambar 2.2 proses produksi yang dilakukan 

lebih simpel dari pada proses produksi bahan baku serat alami.. 

Proses yang terjadi pada industri tekstil mulai dari proses pemintalan, proses 

perajutan/penenunan, proses penyempurnaan hingga proses pakaian jadi (Moertinah, 

2008). Namun beberapa industri tekstil tidak melakukan seluruh proses tersebut tetapi 

ada pula industri yang terintegrasi dari pembuatan benang hingga menjadi pakaian 

jadi. Proses produksi tergantung dari bahan baku  yang digunakan dan limbah yang 

dihasilkan pun tentu akan berbeda tergantung dari proses produksi yang dipilih.  
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Bahan masukan (Input)    Proses produksi       Limbah yang dihasilkan (Output) 

Pembersihan 

Pemintalan

Penentuan Ukuran

Penenunan Perajutan

Desizing

Scouring

Kapas Tenunan

Merserisasi

Pewarnaan/

Percetakan

- Kanji 

- Alkohol Polyvinil 

- Karboksimetil 

Selulose

- Lem gelatin 

- Air 

- Asam-asam 
- Enzim

Air Limbah (asam kimiawi)

- Deterjen 

- Sabun 
- Alkalin

Air Limbah (alkalin)

Pemucatan

- NaOH 

- Air Air Limbah (alkalin)

- Hidrogen 

peroksida 

- Hipoklorida 
- Asam 

Air Limbah (Pewarna, 

Zat-zat kimia)

Air Limbah (Pewarna, 

Zat-zat kimia)
- Pewarna asam 

- Pewarna basa

- Pewarna 

dispersial

- Pewarna 

mordent (Logam, 

krom, indigo, 

quinon, cabazol)

A

Kapas
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A

Proses Akhir

Proses Akhir Tekstil 

Zat kimia 

- Resin 

- Silikon 

- THPC

- Lungisida

- dll

Air Limbah (Pewarna, 

Zat-zat kimia)

 

Gambar 2.1 Proses Produksi Tekstil (Serat Kapas) 

(Potter, 1994). 

 Bahan masukan (Input)   Proses produksi     Limbah yang dihasilkan (Output) 

Penenunan Perajutan

Scouring

Pemucatan

Pewarnaan 

Proses Akhir

Produk Akhir Tekstil

Serat Sintesis- Deterjen 

- Sabun 
- Alkalin

- Hidrogen 

peroksida 

- Hipoklorida 
- Asam 

- Pewarna asam 

- Pewarna basa

- Pewarna 

dispersial

- Pewarna 

mordent (Logam, 

krom, indigo, 

quinon, cabazol)

Zat kimia 

- Resin 

- Silikon 

- THPC

- Lungisida

- dll

Air Limbah (alkalin)

Air Limbah (Pewarna, 

Zat-zat kimia)

Air Limbah (Pewarna, 

Zat-zat kimia)

Air Limbah (alkalin)

 

Gambar 2.2 Proses Produksi Tekstil (Serat Sintesis) 

(Potter, 1994). 
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Berikut beberapa proses produksi yang biasa digunakan oleh industri tekstil :  

1. Pemintalan  

Pemintalan merupakan proses untuk mengubah serat menjadi benang. Proses 

ini termasuk dalam proses kering sehingga limbah yang dihasilkan berupa 

debu yang berasal dari serat pendek dan kebisingan yang ditimbulkan dari 

mesin (Moertinah, 2008) dimana limbah yang dihasilkan tergantung dari jenis 

serat yang digunakan. 

2. Penenunaan atau Perajutan  

Pada proses ini benang diubah menjadi kain, namun sebelum ditenun atau 

dirajut benang buatan atau kapas dikanji agar serat menjadi kuat dan kaku. Zat 

kanji yang biasa digunakan yaitu pati, perekat gelatin, getah, polivinil alkohol 

(PVA) dan karboksimetik selulosa (CMC) (Potter, 1994). 

3. Desizing  

Desizing merupakan proses untuk menghilangkan kanji yang ada pada benang 

lusi. Penghilangan dengan cara memutuskan rantai polimer kanji dengan 

oksidator, sehingga kanji akan larut dengan air (Kuntari, 2006). Serat 

dihilangkan kanjinya dengan menggunakan asam  (untuk pati) atau hanya 

menggunakan air (untuk PVA atau CMC) (Potter, 1994).  

4. Scouring  

Scouring (pemasakan) merupakan proses untuk menghilangkan minyak/lemak 

alam yang terdapat pada serat. Pemasakan dengan menggunakan NaOH 

mengakibatkan adanya proses penyabunanan dapat dilihat pada Gambar 2.3 

(Kuntari, 2006). Proses ini menggunakan larutan alkali panas untuk 

menghilangkan kotoran dari kain kapas atau direndam dalam natrium 

hidroksida dan selanjutnya dibilas dengan menggunakan air atau asam untuk 

meningkatkan kekuatannya (Potter, 1994). Proses ini terjadi pada kondisi pH 

tinggi kemudian sabun atau detergen ditambahkan selama proses berlangsung 
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dengan tujuan untuk mengendapkan kalsium, magnesium, ataupun besi yang 

ada pada kain. 
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Gambar 2.3 Reaksi Penyabunan Lemak dan NaOH 

(Kuntari, 2006) 

5. Pemucatan  

Pemucatan (penggelantangan) merupakan proses untuk menghilangkan 

pigmen-pigmen alam. Penggelantangan dilakukan dengan natrium hipoklorit 

peroksida atau asam perasetat dan asam borat dapat memutihkan kain yang 

siap untuk proses pewarnaan. Penggelantangan kapas lebih ekstensif daripada 

kain buatan (seperti pendidihan dengan soda abu dan peroksida) (Potter, 

1994). Pemucatan dapat dilakukan dengan menggunakan hidrogen peroksida 

reaksi penguraian dapar dilihat pada Gambar 2.4 sebagai berikut. 

 

2 H2O2              2H
+
 + 2 HOO 

– 

            2 H2O + O2 

HOO 
-
              OH

-
 + On 

Gambar 2.4 Reaksi Penguraian H2O2 dalam Suasana Alkali 

(Kuntari, 2006) 



10 
 

 Institut Teknologi Nasional 

6. Merserisasi 

Proses ini bertujuan untuk menambah kekuatan dan daya serap kain terhadap 

zat warna serta dapat menambah kekilauan pada kain hal tersebut dikarenakan 

oleh reorientasi rantai-rantai molekul selulosa sehingga deretan kritalin 

menjadi lebih sejajar dan teratur. Proses ini dapat dilakukan sebelum 

pemucatan atau sesudah pemucatan, tetapi kain yang dimerserisasi sebelum 

pemucatan akan memberikan pegangan yang lebih lunak. Pada proses ini 

ditambahkannya NaOH dengan waktu pengerjaan selama ± 40 detik waktu 

tersebut diperlukan NaOH untuk menyerap ke dalam serat lebih lama waktu 

pengerjaan tidak akan memberikan hasil yang baik, suhu terbaik pada proses 

ini semakin rendah suhu hasil merserisasi akan semakin baik (Dewi, 2014). 

7. Pewarnaan atau Percetakan  

Proses pewarnaan bertujuan untuk memberi warna pada kain. Proses ini dapat 

dilakukan dalam tong atau dengan memakai proses kontinu. Proses 

pencetakan kain diberi warna dengan pola tertentu diatas rol atau kasa 

(Moertinah, 2008). Jenis zat warna terbagi menjadi zat warna alami dan zat 

warna sintesis, zat warna yang digunakan akan menentukan sifat dan kadar 

limbah yang dihasilkan. 

8. Proses Akhir  

Proses akhir merupakan proses penyempurnaan kain dilakukan calendering 

untuk meratakan kain lalu pemeriksaan (inspecting) untuk mengecek kualitas 

kain yang sudah jadi dan packing untuk pengepakan kain jadi. 

Rangkaian proses diatas tentu akan menghasilkan limbah cair dan padat yang 

berbeda tergantung proses yang dilalui. Proses penghilangan kanji (desizing) 

dihasilkan limbah yang mengandung kimia pengkanji seperti kanji-pati, PVA, CMC, 

enzim, asam, umumnya dibandingkan dengan proses lainnya limbah ini memberikan 

BOD paling banyak dapat dilihat pada Tabel 2.1. Proses pemasakan, merserisasi dan 

pemucatan merupakan sumber limbah cair yang menghasilkan limbah asam, basa, 
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COD, BOD, padatan tersuspensi dan zat-zat kimia dengan volume limbah cair yang 

besar, pH sangat bervaiasi dan beban pencemar tergantung dari zat kimia yang 

digunakan. Proses pewarnaan dan pembilasan menghasilkan limbah yang berwarna 

dan COD tinggi, pewarna yang digunakan dalam proses produksi akan menentukan 

kadar limbah yang dihasilkan (Potter, 1994). 

Tabel 2.1 Limbah Hasil Proses Produksi Industri Tekstil 

Proses Bahan Limbah Parameter 

Penentuan ukuran 

Kanji 

Debu PM 10 

Alkohol polyvinil 

Selulose 

Karboksimetil 

Lem gelatin 

Desizing 

Air 

Air limbah 

(asam 

kimiawi) 

T, pH, BOD, 

COD, TSS 

Asam-asam 

Enzim 

Amilase 

Rapidase 

Garam dapur 

Pembasah anionik 

Scouring 

Deterjen 

Air limbah 

(alkalin) 

T, pH, BOD, 

COD, TSS, 
phenol 

Sabun 

Alkalin 

Soda kostik 

Soda abu 

Zat pembasah 

Pencucian anionik 

Surfactan 

Merserisasi 

NaOH 
Air limbah 
(alkalin) 

T, pH, TSS Air 

Pembasah tahan alkali 

Pemucatan 

Hidrogen peroksida 

Air limbah 
(pewarna, 

zat-zat kimia) 

T, pH BOD, TSS 

Hipoklorida 

Asam 

H2O2/NaOCI/CaOCl2 

Na-Silikat 

NaOH 
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Proses Bahan Limbah Parameter 

HCL 

Pembasah anionic 

Pewarnaan/Percetakan 

Pewarna asam 

Air limbah 

(pewarna, 
zat-zat kimia) 

T, pH, BOD, 

COD, TSS, warna, 

amoniak, sulfide, 

Cr total 

Pewarna basa 

Pewarna dispersial 

Pewarna mordent (Logam, 

krom, indigo, quinon, 

cabazol) 

Zat warna (direct, naftol, 
belerang, disperse, reaktif, 

pigmen) 

Bahan kimia lain 

Proses akhir 

Resin 

Air limbah 

(pewarna, 

zat-zat kimia) 
 

Silikon 

THPC 

Lungisida 

Resin anti kusut 

Resin anti mengkeret 

Katalis 

Zat pelemas 

 (Potter, 1994;Moertinah, 2008). 

Polutan yang terdapat pada limbah industri tekstil pada umumnya berupa 

padatan tersuspensi, padatan terlarut serta gas terlarut. Serta memiliki karakteristik 

bersifat alkalis (pH = 7) suhu tinggi serta berwarna pekat (Arief, 2016). 

2.2 Zat Warna  

Zat warna merupakan senyawa aromatik seperti senyawa hidrokarbon 

aromatik dan turunanya, fenol dan turunanya serta senyawa-senyawa yang 

mengandung nitrogen (Naimah dkk., 2014). Tujuan penggunaan pewarna ini adalah 

untuk memberikan daya tarik dan meningkatkan artistik  (Pujilestari, 2015). 

Parameter warna digunakan untuk mendeskripsikan konsentrasi air limbah, yang akan 

dipengaruhi oleh usia air limbah yang segar bisanya memiliki warna abu-abu 

kecoklatan, warna air limbah biasanya berubah secara berurutan dari abu-abu menjadi 

dark dan pada akhirnya akan menjadi hitam, hal tersebut dapat terjadi pada beberapa 

kasus disebabkan adanya pembentukan sulfida logam yang terbentuk sebagai sulfida 
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dalam kondisi anaerobik dan bereaksi dengan logam yang ada didalam air limbah 

(Tchbanuglous, 2003). 

Molekul zat warna merupakan kombinasi dari zat organik yang tidak jenuh. 

Zat warna terbagi menjadi zat warna alami dan zat warna buatan. Zat warna alami 

merupakan bahan pewarna yang diperoleh dari hasil ekstrak tanaman-tanaman atau 

bagian tanaman seperti akar, kayu, daun, biji ataupun bunga sedangkan zat warna 

sintesis merupakan zat warna turunan hidrokarbon aromatik seperti benzene, toliene, 

naftalena dan antrasena (Laksono, 2012). Pewarna sintesis lebih umum digunakan 

dibanyak industri dikarenakan memiliki warna bervariasi, dan lebih praktis serta lebih 

mudah dalam penggunaan sehingga menjadi lebih ekonomi serta pewarna ini lebih 

stabil dibandingkan zat warna alami. Berikut penggolongan zat warna menurut sifat 

dan cara pencelupannya sebagai berikut (Sunarto, 2008): 

1. Zat warna direct  

Sifat dari zat warna direct  yaitu mempunyai daya ikat dengan serat selulosa. 

Proses pencelupan dilakukan secara langsung dalam larutan dengan zat-zat 

tambahan yang sesuai.  

2. Zat warna mordant  

Zat warna mordant  memiliki sifat daya ikat yang lemah dengan serat. proses 

pencelupan biasanya dilakukan dengan penambahan krom pada zat warna 

sehingga membentuk kompleks logam. 

3. Zat warna reactive 

Zat warna reactive memiliki gugus reaktif yang dapat membentuk ikatan 

kovalen kuat dengan serat selulosa, protein, poliamida dan polyester. Proses 

pencelupan dilakukan pada suhu rendah dan tinggi.  

4. Zat warna penguat 

Zat warna penguat memiliki daya ikat yang kuat dengan serat selulosa dan 

warna akan terbentuk setelah adanya garam penguat.  

5. Zat warna asam 
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Zat warna asam mempunyai daya ikat yang kuat dengan serat protein dan 

poliamida. Proses pencelupan dilakukan pada kondisi asam dan dapat 

dilakukan secara langsung pada serat. 

6. Zat warna basa  

Zat warna basa memiliki daya ikat yang kuat dengan serat protein. Proses 

pencelupan dilakukan pada kondisi basa dan dapat secara langsung 

ditambahkan pada serat. 

7. Zat warna belerang  

Zat warna basa mempunyai daya ikat yang kuat dengan serat selulosa, pada 

gugus sampingnya mengandung belerang yang mampu berikatan kuat degan 

serat. 

Zat warna dispersi merupakan salah satu jensi pewarna organik yang dibuat 

secara sintesis dengan memiliki kelarutan rendah dengan air, sebagain besar 

molekulnya tersusun oleh senyawa azo, antrakoinon atau fenilamin (Koh, 2011). Zat 

warna sintesis yang digunakan dalam industri tekstil pada umumnya terbuat dari 

senyawa azo beserta turunanya yang merupakan gugus benzena. Senyawa azo 

memiliki struktur umum R-N=N-R’ dengan R dan R’ merupakan rantai organik yang 

berbeda atau sama. Senyawa ini memiliki gugus –N=N- yang dinamakan struktur azo 

(Arifatunnisa, 2020). Dalam suatu molekul pewarna sintetik terdapat 2 jenis gugus 

kunci yaitu kromofor dan auksokrom. Gugus kunci ini memiliki perannya masing-

masing kromofor memiliki peran sebagai yang menghasilkan warna sedangkan 

auksokrom sebagai yang memberikan sifat terhadap serat kain. Gugus kromofor yang 

penting yaitu gugus azo (-N=N-), vinil (-C=C-), nitro (-NO2) dan karbonil (-C=O). 

Sedangkan beberapa gugus auksokrom yang penting adalah –NH2, -COOH, -SO3H 

dan –OH (Haryono dkk., 2018). 

Zat warna yang digunakan industri tekstil kenyataannya memberikan 

kontribusi besar dalam pencemaran lingkungan ± 10-15% dari zat warna yang sudah 

digunakan dan tidak dapat digunakan kembali sehingga harus dibuang. (Kustomo dan  
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Santosa, 2019). Zat warna azo yang digunakan industri tentu akan mempengaruhi 

limbah yang dihasilkan dan telah diketahui bahwa gugus benzena itu sangat sulit 

untuk didegradasi, sekalipun hal tersebut memungkinkan namun dibutuhkan waktu 

yang cukup lama. Selain itu jika senyawa azo tersebut terlalu lama berada di 

lingkungan akan menyebabkan timbulnya sumber penyakit karena memiliki sifat 

karsinogen dan mutagenik (Kustomo dan  Santosa, 2019). Selain itu jika dibiarkan 

kontak langsung dengan lingkungan dalam konsentrasi besar akan membahayakan 

lingkungan karena dapat meningkatkan kadar COD (Chemical Oxygen Demand) 

sehingga akan mengakibatkan ekosistem terganggu apabila limbah dibuang langsung 

tanpa diolah (Khairunnisa dkk., 2017). Parameter warna pada penerapanya polutan 

bahan warna merepresentasikan keberadaan bahan senyawa-senyawa dalam air 

limbah secara fisik (Haryono dkk., 2018). Pengolahan yang digunakan untuk 

memperoleh kadar COD dan warna dengan kadar yang sangat rendah yaitu dengan 

menggunakan karbon aktif, saringan pasir, penukar ion dan penjernihan kimia. 

2.3 COD 

COD dapat diartikan sebagai Jumah oksigen (mg O2) yang diperlukan untuk 

mengoksidasi zat-zat organik yang terdapat dalam 1 liter air, pengoksidasi K2Cr2O7 

digunakan sebagai sumber oksigen (Widayanti dkk., 2012). Pengujian COD 

digunakan untuk mengukur  jumlah total oksigen yang dibutuhkan oleh air limbah 

untuk mengoksidasi  menjadi karbon dioksida dan air, karena selama penentuan COD 

bahan organik akan diubah menjadi karbon dioksida dan air akan terlepas dari 

asimilabilitas biologis zat tersebut (Sawyer, 2003) sehingga nilai COD akan menjadi 

lebih besar dibandingkan dengan nilai BOD. 

Nilai COD dapat digunakan untuk menentukan besarnya bahan organik 

terhadap pencemaran air, bahan organik tersebut dapar dioksidasi secara alami oleh 

mikroorganisme untuk mereduksi oksigen terlarut di dalam air. Reaksi yang terjadi 

selama oksidasi bahan organik sebagai berikut (Rahmawati dkk., 2013): 
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CaHbOc + Cr2O7
-2

 + H
+
                   CO2 + H2O + Cr

3+
 

                                                      Katalis 

Reaksi ini membutuhkan pemanasan dan penambahan katalis perak sulfat 

(AgSO4) untuk mempercepat reaksi. Jika diyakini bahwa buangan organik 

mengandung unsur klorida yang akan mengganggu reaksi, maka harus ditambahkan 

merkuri sulfat untuk menghilangkan gangguan tersebut. Unsur klorida dapat 

mengganggu karena dapat dioksidasi oleh kalium   (Rahmawati dkk., 2013):  

6 Cr + Cr2O7
-2 

+ 14 H
+
             3 Cl2 + 2 Cr

3+ 
+ 7 H2O 

Ketika klorida ada didalam air, oksigen yang diperlukan saat reaksi 

berlangsung tidak menggambarkan keadaan sebenarnya. Tingkat pencemaran oleh 

bahan buangan organik sebetulnya tidak dapat diketahui secara benar. Penambahan 

merkuri sulfat ini bertujuan menggabungkan ion klorida dengan merkuri klorida 

dengan reaksi sebagai berikut (Rahmawati dkk., 2013):  

Hg
2+

 + 2 Cl
-
            HgCl2 

Pemeriksaan COD ini biasanya akan menghasilkan nilai kebutuhan oksigen 

yang lebih tinggi dari pada pemeriksaan BOD, hal tersebut dikarnakan bahan-bahan 

yang stabil terhadap reaksi biologi dan mikroorganisme akan ikut teroksidasi dalam 

uji COD (Rahmawati dkk., 2013).  

Prinsip pemeriksaan COD adalah bahwa zat organik dioksidasi dengan 

dikromat pada suasana asam dan kelebihan dikromat akan dititrasi dengan garam 

Ferrous Amonium Sulfat (FAS) dengan menggunakan indikator ferroin (Manurung 

dkk., 2004). Agen pereduksi yang sangat baik untuk diokromat yaitu ion besi. Namun 

didalam larutan ia akan dioksidasi secara perlahan oleh oksigen dan diperlukan 

standarisai setiap kali reagen akan digunakan. Berikut reaksi antara FAS dan 

dikromat (Sawyer, 2003) : 

6 Fe
2+

 + CrO7
2-- 

+ 14 H
+
         6 Fe

3+
 + 2 Cr

3+ 
+ 7H2O 

Indikator ferroin merupakan salah satu indikator yang paling baik untuk 

menunjukan saat semua dikromat telah direduksi oleh ion besi. Indikator ini akan 

memberikan warna coklat yang tajam sehingga mudah untuk dideteksi sekalipun 
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terdapat warna biru yang dihasilkan oleh Cr
3+

 yang terbentuk pada reduksi dikromat 

(Sawyer, 2003). Menganalisis COD dengan menggunakan cara ini memiliki beberapa 

kelemahan, diantaranya (Manurung dkk., 2004) : 

- Dikromat akan mengoksidasi zat anorganik tertentu seperti: sulfida, tiosulfat dan 

besi menghasilkan COD anorganik, yang menyesatkan perhitungan kandungan 

senyawa organik dalam limbah  

- Dikromat tidak dapat secara efektif mengoksidasi senyawa organik tertentu 

seperti : asam lemak jenuh dan alkohol  

- Ion khlorida dapat dioksidasi oleh dikromat, untuk menghindari hal ini dapat 

ditambahkan HgSO4 pada sampel atau agar oksidasi senyawa organik terjadi 

lebih efisein perak sulfat (AgSO4) ditambahkan ke dalam sampel. 

- Tidak mampunya membedakan antara bahan organik yang dapat teroksidasi 

secara biologis dan yang secara biologis tidak aktif (Sawyer, 2003) 

Namun adapun kelebihan dari pengukuran COD yaitu waktu yang dibutuhkan 

cukup singkat ± 5 jam tidak seperti pengukuran BOD 5 hari (Sawyer, 2003). 

Parameter yang mewakili konsentrasi satu atau lebih senyawa organik di dalam air 

adalah COD, kehadiran senyawa organik dalam air atau air limbah seringkali 

membantu mengurangi keamanan dan kesehatan air. Hal tersebut merupakan 

pengaruh dari sifat kimia dan/atau fisik senyawa organik yang berbahaya bagi proses 

kehidupan organisme yang bersentuhan langsung (Haryono dkk., 2018). Semakin 

tinggi nilai COD maka kandungan oksigen di perairan akan semakin rendah sehingga 

mengganggu ekosistem perairan (Afrianita dkk., 2010). Perairan akan terganggu jika 

ada limbah industri dalam perairan karna akan mengganggu penetrasi sinar matahari 

dan difusi oksigen ke badan air. Hal tersebut juga akan mempengaruhi proses 

kehidupan organisme air dan mengancam keberlangsungan ekosistem perairan 

(Haryono dkk., 2018).  
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2.4 Bottom Ash  

Alternatif sumber energi yang sering digunakan oleh industri tekstil untuk 

menghasilkan uap (boiler) yaitu batubara. Pembakaran menggunakan batubara akan 

menghasilkan residu padatan berupa bottom ash sekitar 10-20% dan flyash sekitar 80-

90%. Abu adalah bahan anorganik yang dihasilkan dari sisa pembakaran biomassa 

dan terbentuk dari perubahan bahan mineral. Bottom ash merupakan abu yang 

tertinggal didalam tungku karena memiliki ukuran relatif besar sehingga abu 

terkumpul pada dasar dan dikeluarkan melalui bawah (Telaumbanua, 2017). 

Karakteristik batubara yang digunakan sangat mempengaruhi sifat abu batubara yang 

dihasilkan. Pembakaran lignit dan batubara sub-bituminus, batubara bituminus akan 

menghasilkan produk samping yang berbeda karakteristiknya (Damayanti, 2018).  

Berdasarkan jenis tungku Bottom ash terbagi menjadi dry bottom ash berasal 

dari dry bottom boiler dan wet bottom ash berasal dari slag-tap boiler serta cyclone 

(Kinasti, 2018). Berikut karakteristik fisik yang dimiliki bottom ash berdasarkan 

bentuk, warna, tampilan, ukuran, spesific gravity,dry unit weight, penyerapan bottom 

ash dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Sifat Fisik dari Abu Dasar 

Sifat Fisik Abu Dasar Wet Dry 

Bentuk Angular/bersiku Berbutir kecil/granular 

Warna Hitam Abu-abu gelap 

Tampilan Keras mengkilap Seperti pasir halus, sangat berpori 

Ukuran 

No. 4 (90-100%) 1,5 s/d 3/4 in (100%) 

No. 10 (40-60%) No. 4 (50-90%) 

No. 40 (10%) No. 10 (10-60%) 

No. 200 (5%) No. 40 (0-10%) 

Specific gravity 2,3 - 2,9 2,1 - 2,7 

Dry Unit Weight 960 - 1440 kg/m3 720 - 1600 kg/m3 

Penyerapan 0,3 - 1,1% 0,8 - 2,0% 

           (Kinasti, 2018). 

Morfologi bottom ash dapat dianalisis dengan SEM (Scanning Electron 

Microscopy), morfologi setiap bottom ash berbeda tergantung perlakuannya. 
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Perbedaan pori-pori dari bottom ash sebelum teraktivasi berbentuk amorft dan setelah 

teraktivasi permukaan bottom ash menjadi terlapisi endapan pejal dapat dilihat pada 

Gambar 2.5 dan pada Gambar 2.6 terlihat sebelum aktivasi (a) tidak terlihat pori-

pori dan setelah aktivasi (b) terihat pori-pori mulai terbuka dan zat pengotor sudah 

mulai berkurang. 

   \ 

                                          (a)                                               (b) 

Gambar 2.5 Morfologi Bottom ash Sebelum dan Setelah Aktivasi 

(Wardani, 2012) 

   

          (a)       (b) 

Gambar 2.6 Morfologi Bottom ash Sebelum dan Setelah Aktivasi 

(Fatimah, 2019) 

Komposisi kimia yang dimiliki oleh bottom ash menurut penelitian terdahulu 

sebagian besar tersusun atas silikon dioksida (SiO2), aluminium oksida (Al2O3), besi 

oksida (Fe2O3) dan kalium oksida (CaO) (Yunita, 2017). Penelitian terdahulu lainnya 

menjelasakan bahwa komposisi kimia dari bottom ash sebagaian besar tersususn dari 
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unsur Si, Al, Fe, Ca, Mg, S, Na dan unsur kimia lain (Kinasti, 2018). Selain itu 

kandungan karbon yang dimiliki oleh bottom ash cukup tinggi (Wardani, 2012). 

Komposisi kimia bottom ash dapat dianalisis dengan menggunakan FTIR (Fourier 

Transform Infrared), XRF(X-ray Flourescence), XRD (X-Ray Difraction). Berikut 

merupakan komposisi bottom ash sebelum dan setelah teraktivasi dengan 

menggunakan uji XRF pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Komposisi Bottom ash Sebelum dan Sesudah Teraktivasi 

Unsur 

Kadar (%) 

Kadar (%) 

Kadar (%) 

Sebelum 

aktivasi 

Setelah 

aktivasi NaOH 

Sebelum 

aktivasi 

Setelah 

aktivasi NaOH 

(Wardani, 2012) 
(Benzaoui, 

2017) 
(Fatimah, 2019) 

Al 3,4 1 1,703 8,58 7,87 

Si 7,46 4,2 0,527 19,59 17,82 

S 0,63 - 0,053 - - 

P - 0,44 0,498 - - 

K 0,65 0 0,44 - - 

Ca 56,7 57,1 7,873 1,49 6,24 

Ti 1 1,4 4,038 0,7 - 

V 0,05 0,08 - - - 

Cr 0,075 0,18 - - - 

Mn 0,28 22,1 - - - 

Fe 22,1 30,2 - 3,08 - 

Ni 0,18 0,29 - - - 

Cu 0,082 0,17 - - - 

Sr 0,58 1 - - - 

Mo 4 - - - - 

In 1,9 1,6 - - - 

Ba 0,4 0,79 - - - 

Yb 0,06 0,09 - - - 

Re 0,35 - - - - 

Eu - 0,2 - - - 

Hg - 0,52 - - - 

C - - 53,161 - 2,49 

O - - 31,06 47,67 45,74 

Na - - 0,176 2,07 4,23 
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Unsur 

Kadar (%) 

Kadar (%) 

Kadar (%) 

Sebelum 

aktivasi 

Setelah 

aktivasi NaOH 

Sebelum 

aktivasi 

Setelah 

aktivasi NaOH 

(Wardani, 2012) 
(Benzaoui, 

2017) 
(Fatimah, 2019) 

Mg - - 0,425 1,08 - 

Cl - - 0,032 - - 

Br    16,13 15,61 

K       0,61 - 

 

Berikut hasil penelitian terdahulu mengenai komposisi bottom ash dengan 

menggunakan XRD dapat dilihat pada Gambar 2.7 dan Tabel 2.3. 

 

Gambar 2.7 Hasil Analisis dengan Menggunakan XRD 

(Gupta, 2005) 

Tabel 2.3 Komposisi Bottom Ash 

Ukuran Partikel 

(mesh) 
Al2O3 TiO2 Fe2O2 MgO CaO Na2O K2O MnO P2O2 

<100 32,8 7,7 1,1 11,9 21,4 4,2 1,6 0,1 6,4 

100-150 27,9 11,3 1,5 7,3 23,5 3,3 1,8 0,1 6 

150-200 27,9 9,9 2 4 25,9 3,3 1,8 0,2 6,9 
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Ukuran Partikel 

(mesh) 
Al2O3 TiO2 Fe2O2 MgO CaO Na2O K2O MnO P2O2 

200-250 18,8 9,4 2,4 4,6 27,3 1,5 1,7 0,2 6,7 

>250 16 8,5 2,2 3,2 30,4 2,7 1,6 0,4 6,1 

 (Gupta, 2005). 

Pemanfaatan limbah bottom ash (abu dasar) memiliki kekurangan dan 

kelebihan, selain memiliki kadar karbon yang cukup tinggi dan telah mengalami 

proses karbonisasi/pengaragan selama proses pembakaran sehingga pada saat 

pemanfaatan bottom ash sebagai adsorben hanya diperlukan proses aktivasi, harganya 

pun ekonomis, selain tingginya kandungan silika dan aluminium kekurangan dari 

pemanfaatan limbah ini terdapat Fe dan Ca yang dominan zat pengotor seperti Fe, 

Mg, Ti dan K yang dapat menghambat upaya pemanfaatan bottom ash, sehingga 

pemanfaatan adsorben akan lebih efektif jika dilakukan perlakuan yang bertujuan 

untuk membersihkan permukaan pori-pori terdapat didalam bottom ash. Ukuran 

bottom ash relatif besar sehingga memiliki bobot yang terlalu berat untuk dibawa 

oleh gas buang dan pada umumnya terkumpul pada dasar ataupun disekitar oven 

pembakaran (Telaumbanua, 2017). 

2.5 Bottom Ash sebagai Adsroben  

Bottom ash batubara ini sudah banyak dimanfaatan untuk mengurangi 

pencemaran lingkungan walaupun dalam PP 101 tahun 2014 disebutkan bahwa 

bottom ash ini merupakan limbah B3 (Bahan, Berbahaya dan Beracun), salah satunya 

yaitu dimanfaatkan sebagai media tanam hidroponik untuk tanaman sayur, selada, 

sawi dan kangkung, kemudian dimanfaatkan sebagai bahan utama pembuatan paving 

block, sebagai pengganti semen, sebagai adsorben zat warna, logam berat dan COD.  

Penelitian mengenai pemanfaatan bottom ash  sebagai adsorben logam berat, 

COD dan zat warna sudah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti. Berdasarkan 

penelitian Rismayani (2007) bottom ash dapat menurunkan kadar warna dan COD 

pada limbah indigo sebesar 34% dan 53% pada 20 jam pertama, sedangkan pada 

limbah reaktif/disperse dapat menurunkan warna dan COD sebesar 89% dan 61%. 
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Bottom ash diberikan perlakukan aktivasi dengan menggunakan uap pada suhu 

1000˚C selama 1 jam.  

Penelitian Arifatunnisa (2020) menyatakan bahwa bottom ash dapat 

digunakan sebagai adsorben limbah industri tekstil dengan dilakukan aktivasi fisik 

yaitu pemanasan pada temperatur 100˚C selama 1 jam pada pH 6 dengan kecepatan 

pengadukan 30 rpm serta volume air limbah 150 ml, 5 gram adsroben didapatkan 

efisiensi penyisihan sebesar 34,69%. 

Penelitian Hendrasarie (2003) membandingkan bottom ash dengan karbon 

aktif sebagai adsorben penurun warna pada limbah tekstil didapatkan penurunan 

warna bottom ash sebesar 87,115% dan karbon aktif 88,570% dengan variasi media 

(0,25 – 0,6 mm), berat adsorben 18 gram dan waktu adsorbs 180 menit. 

Penelitian Telaumbanua (2017) memanfaatkan bottom ash dan fly ash sebagai 

adsorben warna dan COD pada air limbah cair buatan, bottom ash dan fly ash  yang 

akan digunakan diberikan perlakukan awal yaitu dengan dikeringkan di oven 

kemudian di ayak menjadi 140 mesh setelah itu diaktivasi dengan larutan HCI 1 M 

disertai dengan pemanasan pada suhu 90˚C selama 1 jam. Efisiensi warna terbaik 

terdapat pada FA sebesar 96,96%, BF sebesar 53,93%, BA 53,03% dan efisiensi 

COD terbaik terdapat pada FA sebesar 83,26%, BA 71,08% dan 62,82%. 

Penelitian Kuntari (2017) memanfaatkan bottom ash sebagai adsorben acid 

red 114. Preparasi bottom ash dilakukan dengan dikeringkan pada temperatur 105˚C 

selama 24 jam kemudian bottom ash di ayak 400 mesh dan dilakukan aktivasi pada 

temperatur 500˚C selama 15 menit dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas 

adsorpsi. Persentase adsorpsi optimum sebesar 91,2% pada pH 1,5, waktu kontak 80 

menit dan digunakan bottom ash sebesar 1,5 gram. 

2.6 Adsoprsi  

Adsorpsi biasanya diartikan sebagai pergerakan konsentrasi dari satu fase ke 

fase lain. Proses dimana dalam satu fasa yang sama, molekul atau ion dikonatakkan 
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dan melekat dari fase satu ke fase lainnya (Sawyer, 2003). Sedangkan adsorbat adalah 

zat yang dikeluarkan dari fase cair pada antarmuka. Proses adsorpsi belum digunakan 

secara luas dalam pengolahan air limbah (Tchobanoglous, 2003).  

Sebagian besar pengadsorpsi atau adsorben merupakan material yang sangat 

berpori dengan luas permukaan yang relatif besar, sebagimana prosesnya dapat 

berlangsung pada permukaan atau dinding-dinding pori atau pada bagian-bagian 

tertentu didalam partikel adsorben. Ukuran pori yang sangat kecil, akan menghasilkan 

luas permukaan yang besar dibandingkan dengan luas permukaan pada partikel 

berukuran besar. Proses ini terjadi karena adanya perbedaan berat molekul atau 

perbedaan porositas yang dapat menyebabkan sebagaian molekul polutan melekat 

dipermukaan partikel adsorben. Pengolahan limbah cair pada umunya digunakan 

untuk menyerap atau menghilangkan senyawa polutan dengan konsentrasi yang 

sangat kecil (polutan mikro), dapat menghilangkan bau, menghilangkan warna, dan 

lain-lain (Telaumbanua, 2017). Berikut merupakan ilustrasi dari proses adsorben 

dapat dilihat pada Gambar 2.8. 

 

Gambar 2.8 Ilustrasi Proses Adsorben 

(Telaumbanua, 2017). 
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Mekanisme yang terjadi pada proses adsorpsi sebagai berikut : 

a. Bulk trasnport merupakan suatu proses terjadinya perpindahan substrat yang 

berada dalam larutan ke permukaan partikel (Hendrasarie, 2003). 

b. Film transport merupakan proses terjadinya persebaran substrat melalui lapisan 

film yang ada pada permukaan partikel (Hendrasarie, 2003). 

c. Difusi zat terlarut akan teradsorpsi melalui kapiler atau pori dalam adsorben 

(pore diffusion process) (Supraptiah dkk., 2019). 

d. Adsorpsi zat terlarut yang teradsorpsi pada permukaan adsorben atau dinding 

pori (Supraptiah dkk., 2019). 

Proses adsoprsi dapat dilakukan dalam 2 tahap yaitu, tahap pertama molekul 

warna akan  mencapai lapisan batas, kemudian berdifusi ke permukaan serta masuk 

ke dalam pori-pori adsorben. Tahap selanjutnya terjadi pelepasan cepat zat 

teradsoprsi, karena pori adsorbent telah mengalami kejenuhan. Karena 2 tahapan 

proses ini yang menyebabkan proses adsoprsi memerlukan waktu yang relatif lama 

(Riwayati dkk., 2019). 

Pengoperasian proses adsorpsi ini berdasarkan kemampuan suatu padatan 

(adsorben) untuk mengkonsentrasikan suatu zat tertentu (adsorbat) dari suatu 

campuran (larutan atau gas) pada permukaan (Telaumbanua, 2017). Adsorpsi dapat 

diklasifikasikan menjadi 2 (dua) sebagai berikut:  

a. Adsorpsi fisik (physycal adsorption) adalah salah satu jenis adsorpsi yang 

berkaitan dengan gaya van der waals. Jika tarikan antara zat terlarut dan adsorben 

lebih besar daripada tarikan antara zat terlarut dan pelarut, maka larutan terlarut 

akan teradsorpsi pada permukaan adsorben peristiwa tersebut disebut dengan 

bolak-balik proses (Mufrodi dkk., 2008). Pada proses adsorpsi fisika ini, adsorben 

tidak melekat kuat pada adsorben, sehingga adsorbat dapat bergerak dari satu 

bagian permukaan adsorben ke bagian permukaan adsorben lainnya dan dapat 

diserap oleh adsroben lain pada permukaan yang ditinggalkan oleh adsorben, 
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sehingga akan membentuk kesetimbangan yang baru. Proses adsorpsi fisik ini 

tidak membutuhkan energi. Ikatan yang terbentuk dalam adsorpsi dapat diputuskan 

dengan mudah, dengan cara pemanasan pada temperatur sekitar 150-200˚C selama 

2 -3 jam (Supraptiah dkk., 2019). 

b. Adsorpsi kimia (chemisorption) merupakan proses adsorpsi yang terjadi karena 

adanya ikatan kimia antara molekul-molekul adsorbat dengan adsorben. Ikatan 

yang terbentuk ini ikatan yang kuat sehingga lapisan yang terbentuk ini 

monolayer. Hal yang penting dalam adsorpsi kimia ini yaitu spesifikasi dan 

kepastian pembentukan monolayer sehingga pendekatan yang dapat digunakan 

yaitu dengan menentukan kondisi reaksi, proses adsorpsi kimia ini bersifat 

ireversibel dan biasanya terjadi pada suhu tinggi diatas suhu kritis adsorbat. Oleh 

karena itu, untuk melakukan proses desorpsi dibutuhkan energi yang lebih tinggi 

untuk melepaskan ikatan yang terjadi antara adsorben dengan adsorbat (Supraptiah 

dkk., 2019). Berikut merupakan perbandingan antara adsorpsi fisika dengan 

adsorpsi kimia dapat dilihat pada Tabel 2.4. 

Tabel 2.4 Perbandingan Adsorpsi Fisika dengan Adsorpsi Kimia 

No. Karakteristik 

Adsorpsi 

Fisika 

Adsorpsi 

Kimia 

Adsorpsi 

Fisika 

Adsorpsi 

Kimia 

(Telaumbanua, 2017) (Bansal, 2005) 

1 Gaya yang bekerja 

Gaya tarik 

secara fisika 

sehingga 
adsorpsi 

fisika sering 

disebut 

adsorpsi Van 
der Waals 

Gaya tarik 

atau ikatan 
kimia 

sehingga 

adsorpsi 

kimia sering 
disebut 

adsorpsi 

teraktivasi 

- - 

2 Tebal lapisan 

Banyak 
lapisan 

(multilayer) 

Satu lapis 
(single layer) 

Banyak 
lapisan 

(multilayer) 

Satu lapis 
(single layer) 

Terjadi 

adsorpsi 

multilayer 

Kebanyakan 
monolayer 
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No. Karakteristik 

Adsorpsi 

Fisika 

Adsorpsi 

Kimia 

Adsorpsi 

Fisika 

Adsorpsi 

Kimia 

(Telaumbanua, 2017) (Bansal, 2005) 

3 Energi aktivasi 
Kurang dari 1 

kkal/gr-mol 

10-60 

kkal/gr-mol 

Tidak 
melibatkan 

energi 

aktivasi 

Proses 

adsorpsi 

terjadi bila 

sistem 
mempunyai 

energi 

aktivasi 

4 Temperatur 

Terjadi pada 

temperatur di 
bawah titik 

didih adsorbat 

dapat terjadi 

pada 
temperatur 

tinggi 

Terjadi 

pada 

temperatur 
dibawah 

titik didih 

adsorbat 

Dapat terjadi 

pada 
temperatur 

tinggi 

5 Kemampuan adsorpsi 

lebih 
tergantung 

pada adsorbat 

daripada 
adsorben 

Bergantung 

pada 
adsorben dan 

adsorbat 

- - 

6 Jumlah zat teradsorp 

Sebanding 

dengan 
kenaikan 

tekanan 

sebanding 

dengan 

banyaknya 
inti aktif 

adsorben 

yang dapat 
bereaksi 

dengan 

adsorbat 

- - 

7 Driving force 

Tidak ada 

transfer 

elektron, 

meskipun 
mungkin 

terjadi 

polarisasi 
pada sorbet 

Ada transfer 

elektron, 

terbentuk 

pada ikatan 
antara sorbat 

dan 

permukaan 
padatan 

- - 

8 Kalor adsorpsi 

5 - 10 

kkal/gr-mol 

gas 

10 - 100 

kkal/gr-mol 

gas 

Entalpi 

adsorpsi 
kecil 

(biasanya 

kurang dari 

20 KJ/mol) 

Entalpi 

adsorpsi 
besar 

(biasanya 

antara 40-400 

KJ/mol) 
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Proses adsorpsi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut (Hendrasarie, 

2003) :  

a. Karakteristik adsorben  

Karakteristik adsorben akan dapat mempengaruhi proses adsorpsi, karena pada 

dasarnya setiap adsorben akan memiliki karakteristik yang berbeda seperti kadar 

karbon dan hasil dari proses adsorpsinya pun akan berbeda. Sifat adsorben yang 

dapat ditinjau dari luas permukaan, temperatur (Fatimah dkk., 2019). 

b. Pengadukan (agitasi) 

Pengadukan ini berfungsi untuk memberikan peluang pada partikel adsorben untuk 

bersinggungan dengan limbah yang akan diserap. Kecepatan pengadukan akan 

menentukan kecepatan waktu kontak adsorben. Ketika kecepatan lambat, maka 

proses adsorpsi yang berlangsung akan lambat pula, kecepatan pengadukan rendah 

pun akan menyebabkan kurang efektifnya tumbukan yang terjadi antara adsorben 

dengan adsorbat sehingga daya serap akan menjadi kecil. Pada kecepatan 

pengadukan 90 rpm dapat mewakili kecepatan optimum karena dengan kecepatan 

tersebut pergerakan partikel yang ada akan menjadi efektif dan adsorben pun dapat 

menyerap adsorbat yang lebih banyak, sehingga kemungkinan struktur adsorben 

akan cepat rusak dan proses adsorpsi pun menjadi kurang optimal. Adsorbat yang 

sudah menempel nantinya akan kembali pecah dikarenakan besarnya kecepatan 

yang ada (Rahmawati dkk., 2013).  

c. Kelarutan/ konsentrasi adsorbat  

Pengaruh konsentrasi rendah pada daya adsorpsi adalah bahwa jika jumlah 

adsorbat kecil, volume kerja yang tersedia selama pencampuran memungkinkan 

jarak yang cukup jauh dengan partikel-partikel adsorbennya. Hal ini dikarenakan 

zat yang teradsorpsi menjadi lebih sedikit pada jarak tertentu antara zat yang 

teradsorpsi dengan permukaan zat yang teradsorpsi, dan adsorben tidak akan 

mampu menarik zat yang teradsorpsi sehingga tidak terjadi adsropsi (Afrianita 
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dkk., 2010). Jenis adsorbat yang dapat ditinjau dari ukuran molekul adsorbat dan 

polaritas molekul adsorbat (Fatimah dkk., 2019) 

d. Ukuran molekul adsorbat  

Kapasitas adsorpsi pada proses ini diperngaruhi oleh luas permukaan yang tersedia 

untuk interaksi antara larutan dengan permukaan, atau dapat dikatakan bahwa 

adsorpsi suatu dengan material yang mempunyai ukuran partikel lebih kecil dapat 

mengadsorpsi substansi lebih banyak bila dibandingkan dengan partikel berukuran 

besar (Afrianita dkk., 2010). Semakin kecil ukuran partikel maka adsorpsi akan 

menjadi semakin besar. Hal tersebut dikarenakan semakin kecil ukuran partikel 

maka luas permukaan adsorben akan semakin besar sehingga semakin banyak 

adsorbat yang terserap (Fatimah dkk., 2019). 

e. pH  

Proses adsorpsi zat warna dipengaruhi oleh kadar pH, ketika pH tinggi proses 

adsoprsi akan menurun karena luas permukaan adsorben akan lebih banyak 

terprotonisasi serta terjadi kompetisi adsoprsi yang terjadi antara ion H
+ 

dengan zat 

warna serta ion OH
-
 terhadap situs-situs ikatannya. Oleh karena itu ion H

+
 akan 

bereaksi dengan gugus anionik fungsional pada permukaan adsorben sehingga 

mengurangi jumlah zat warna yang dapat diikat. Sedangkan, ketika pH rendah atau 

kurang dari 5 zat warna dapat masuk ke dalam struktur pori adsrobent (Riwayati 

dkk., 2019). Karena pengaruh ion H
+  

dan OH
-
 perubahan pH yang digunakan akan 

mempengaruhi efisiensi adsorpsi (Afrianita dkk., 2010).  

Ketika pada pH rendah, anion akan muncul ke permukaan dikarenakan banyaknya 

ion H
+
 yang hadir pada permukaan adsorben. Selain itu Waranusantigul (2003) 

menyatakan bahwa pada pH rendah akan memiliki efisiensi penyerapan yang 

rendah, dikarenakan kekuatan ion yang tinggi akan menyebabkan menurunnya 

ikatan dari kation ke biomasa, penyisihan COD paling optimum pada pH 5, 

dikarenakan ion H
+
 yang hadir akan bereaksi dengan muatan adsorben yang 

bersifat negatif di permukaan (Afrianita dkk., 2010). 
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Ketika kondisi pH tinggi dalam kondisi basa, keberadaan ion OH- dalam kondisi 

basa, akan menyebabkan meningkatnya gangguan pada proses difusi dari COD 

(Chemical Oxygen Demand). Selain itu, pada kondisi pH tinggi akan 

menyebabkan kapasitas penyerapan semakin menurun dikarenakan adanya reaksi 

antara senyawa organik (minyak dan lemak) dengan NaOH yang akan 

menghasilkan gliserol dan garam asam atau biasa disebut dengan sabun yang akan 

menutupi permukaan adsorben sehingga proses adsorpsi akan terhambat (Afrianita 

dkk., 2010). 

Pada kondisi pH yang lebih tinggi akan mengarah pada penurunan kadar COD 

menjadi lebih efektif, hal ini disebabkan semakin tinggi pH air limbah maka ion 

OH- yang berperan sebagai oksidator kuat juga semakin banyak, sehingga akan 

lebih efektif dalam mengoksidator zat organik yang terkandung didalam limbah 

(Khairunnisa dkk., 2017). 

f. Waktu kontak  

Waktu kontak merupakan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk proses 

pengadukan antara adsorben dan adsorbat (Afrianita dkk., 2010). Waktu kontak 

akan mempengaruhi efisiensi penyisihan, karena semakin lama kontak yang terjadi 

antara adsorben dan adsorbat maka akan semakin banyak adsorbat yang terdifusi 

ke dalam adsorben (Khairunnisa dkk., 2017). 

Setelah mencapai waktu kontak optimal maka adsorben akan mengalami desorpsi 

yaitu dimana adsorben akan melepaskan kembali partikel yang teradsorpsi karena 

adsorben mengalami kejenuhan sehingga tidak akan mampu menyerap kembali 

partikel lebih banyak lagi sebab  pori-pori telah terisi dengan partikel dalam 

larutan (Syaifie dkk., 2019). 

2.6 Aktivasi  

Aktivasi adsorben merupakan salah satu perlakuan terhadap bottom ash 

dengan tujuan untuk memperluas pori-pori dengan cara memecah ikatan hidrokarbon 

atau mengoksidasi molekul-molekul sehingga bottom ash akan mengalami perubahan 
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sifat baik secara fisik ataupun kimia, sehingga luas permukaannya akan bertambah 

besar dan akan berpengaruh kapasitas adsorpsi (Supraptiah dkk., 2019). Aktivasi 

merupakan proses penambahan bahan kimia (activator) dengan tujuan untuk 

membangun porositas serta memperbesar luas permukaan (Rahmawati dkk., 2013) 

atau untuk memodifikasi bagian permukaan adsroben (Telaumbanua, 2017). Proses 

aktivasi dapat dilakukan secara fisik dan kimia. Proses aktivasi secara kimia dengan 

penambahan zat warna tertentu, sedangkan proses secara fisik dilakukan dengan 

pemberian uap air atau gas CO2 (Sahara dkk., 2017) sebagai berikut:  

1. Aktivasi secara kimia  

Proses aktivasi secara kimia dilakukan dengan menambahkan asam (seperti 

H2SO4, HF dan HCL) dan penambahan alkali (NaOH atau KOH) yang memiliki 

tujuan untuk membersihkan permukaan pori-pori adsorben serta menghilagkan 

logam pengotor sehingga memperbanyak pori-pori adsorben (Fatimah dkk., 2019). 

Larutan asam HCl dapat digunakan sebagai aktivasi kimiawi dan dapat 

menghilangkan pengotor ion H
+
 di bottom ash. Hal ini terjadi karena semakin 

banyak ion H
+
 yang masuk ke struktur dasar bottom ash  maka semakin banyak 

pengotor yang akan digantikan oleh ion H
+
 (H

-
 bottom ash) yang membuat bottom 

ash menjadi aktif untuk pelepasan proton (Irawan dkk., 2015) proses aktivasi asam 

pada absorben dapat dilihat pada Gambar 2.9. 

OH                                    OH 

      Si           + 2H
+
                  Si               + 2X

+ 

      O     X                               O       H
+
 

Gambar 2.9 Proses Aktivasi Asam pada Absorben 

(Irawan, 2015) 

Aktivasi secara kimia pun dapat dilakukan dengan menggunakan NaOH akan 

membuat adsorben menjadi lebih banyak pori-pori, strukturnya semakin besar dan 

akan membuat kapasitas adsorbsinya menjadi semakin besar, hal tersebut 



32 
 

 Institut Teknologi Nasional 

dikarnakan adanya pelarutan silika yang merupakan salah satu unsur yang terdapat 

di dalam botom ash, oleh karena itu pelarutan akan mengakibatkan perubahan 

struktur bottom ash dan pengurangan silika dalan kerangkan bottom ash sehingga 

rasio Si/Al menurun (Fatimah dkk., 2019). Reaksi yang terjadi selama proses 

peleburan SiO2 dan Al2O3 dengan NaOH sebagai berikut (Ojha, 2004): 

2 NaOH (s) + SiO2         Na2SiO2 (s) + H2O (g) 

2 NaOH + Al2O3    2 NaAlO2 (s) + H2O (g) 

10 NaOH (s) + 2 SiO2.3 Al2O3 (s)            1 Na2SiO3 (s) + NaAlO2 + O2 (g) 

2. Aktivasi secara fisika  

Proses aktivasi fisika dilakukan melalui proses pemanasan yang memiliki tujuan 

agar kandungan air yang ada didalam pori-pori berkurang sehingga dapat 

meningkatkan luas permukaan (Fatimah dkk., 2019). 

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi aktivasi, diantaranya 

(Rahmawati dkk., 2013) : 

a. Konsentrasi aktivaktor  

Konsentrasi aktivator dapat mempengaruhi porses aktivasi, karena semakin tinggi 

konsentrasi aktivator maka semakin besar pula pengaruhnya terhadap senyawa 

pengikat yang keluar melewati rongga atau pori-pori dari bottom ash, sehingga 

akan mengakibatkan volume pori menjadi semaki luas. 

b. Suhu aktivator  

Suhu aktivator ini dipengaruhi oleh bahan baku yang digunakan  

c. Waktu aktivasi   

Waktu aktivasi juga akan berpengaruh pada hasil daya penyerapan adsorben, 

karena jika waktu yang digunakan terlalu sebentar, dikhawatirkan bahan aktivator 

ini tidak akan bereaksi secara sempurna. 
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2.7 Isoterm Adsorpsi 

Isoterm adsorpsi akan menunjukan hubungan kesetimbangan antara 

konsentrasi adsorbat didalam fase fluida dan konsentrasi didalam partikel adsorben. 

Isoterm ini dapat digunakan untuk mempelajari mekanisme adsorpsi suatu zat. 

Terdapat beberapa model isoterm adsorpsi yang telah dikembangkan untuk 

mendeskripsikan interaksi anatara adsorben dan adsorbat. Model isotem adsorpsi 

yang sering digunakan yaitu model isotrm Langmuir dan mode isoterm Freundlich 

(Maghfiroh, 2016). Kapasitas adsorpsi dapat dihitung berdasarkan persamaan sebagai 

berikut (Zhao et al.,2013): 

    
(     ) 

 
 

Keterangan: 

q = Kapasitas adsorpsi (mg/g) 

m = Massa adsorben yang digunakan (gram) 

v = Volume larutan (liter) 

a. Isoterm Langmuir  

Isoterm secara teoritis diturunkan dengan asumsi bahwa sebuah adsorpsi 

tunggal yang sedang terjadi, dimana adsorpsi yang terjadi itu disebut sebagai adsorpsi 

terlokalisasi artinya molekul-molekul zat hanya akan dapat diserap pada posisi 

tertentu dan panasnya adsorpsi tidak tergantung pada adsorben. Model isoterm ini 

digunakan untuk menggambarkan adsorpsi kimia (Fatimah dkk., 2019).   

Model Langmuir mengasumsikan terdapat situs aktif pada permukaan 

adsorben yang sebanding dengan luas permukaan. Berikut merupakan asumsi-asumsi 

yang digunakan (Supraptiah dkk., 2019): 

1. Permukaan adsorben bersifat homogen, sehingga energi adsorpsi konstan 

pada seluruh bagian  

2. Tiap atom teradsorpsi pada lokasi tertentu di permukaan adsorben  

3. Tiap bagian permukaan hanya akan dapat menampung satu molekul atau atom 
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Penentuan kapasitas adsorpsi maksimum dapat dihitung dengan menggunakan 

persamaan isoterm Langmuir sebagai berikut (Agustrya dkk., 2015) : 

 

  
  
 

 
 
     

     
 

Keterangan: 

qe = Konsentrasi adsorbat yang terserap (mg/g)  

Q = Kapasitas adsorpsi maksimum (mg/g) 

b = Konstanta adsorpsi  

Ce = konsentrasi adsorbat dilarutan  

Penurunan persamaan isoterm Langmuir sistem cair-padat didasarkan pada 

keseteimbangan proses adsorpsi dan desorpsi adsorbat di permukaan padatan. Berikut 

merupakan persamaan isoterm Langmuir (Supraptiah dkk., 2019): 

    
     

     
 

Persamaan linear pada persamaan tersebut dinyatakan dalam (Supraptiah dkk., 2019): 

  

  
  

 

  
  
  

 
 

Keterangan : 

Qe  = Jumlah adsorbat yang teradsorpsi per unit berat oleh adsorben (mg.g
-1

) 

Ce = Konsentrasi adsorbat dalam keadaan setimbang (mg. L
-1

) 

Q dan b = konstanta Langmuir 

Nilai Q dan B ini didapatkan dari intersep dan slope dari plot persamaan Ce qe
-1

 

dengan Ce (Supraptiah dkk., 2019). 

b. Isoterm Freundlich  

Model isoterm Freundlich ini digunakan pada permukaan adsorben yang 

heterogen. Bentuk linear persamaan Freundlich dinyatakan sebagai berikut 

(Supraptiah dkk., 2019): 

Qe = Kf C
1/n 
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Keterangan: 

Kf dan n = kontasnta Freundlich  

Berikut merupakan persamaan Freundlich dalan bentuk linear sebagai berikut 

(Supraptiah dkk., 2019): 

             
 

 
  

Keterangan:  

Kf = Kapasitas adsorpsi  

n = Intensitas adsorpsi  

Nilai Kf dan n ini didapatkan dari intersep dan slope dari grafik antara loq qe 

dengan log Ce (Supraptiah dkk., 2019). Persamaan ini terjadi pada beberapa lapisan 

dan memiliki ikatan yang kuat (Fatimah dkk., 2019). Persamaan isoterm Freunlich 

sebagai berikut (Agustrya dkk., 2015) : 

             
 

 
      

Keterangan: 

Kf = Konstanta adsorpsi  

n = Intensitas adsorpsi  

Ce = konsentrasi adsorbat dilarutan  

qe = Konsentrasi adsorbat yang terserap (mg/g)  

2.8 pH Point of Zero Charge  

pH point of zero charge merupakan pH suspensi adsorben yang tidak 

mempengaruhi gugus fungsi asam atau basa dari adsorben. pH point of zero charge 

merupakan pada nilai pH awal sama dengan pH akhir (nilai pH pada titik temu antara 

garis lurus dari kurva pH awal terhadap pH akhir). Pada nilai pH tersebut adsorben 

tidak lagi berkontribusi terhadap pH (Wardiyati dkk., 2010). Menurut Dewi (2010) 

pH point of zero charge (pHpzc) merupakan suatu keadaan dimana permukaan 

memiliki muatan netral. Pzc merupakan titik perpotongan antara kurva pH awal dan 

kurva pH akhir. 
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Zero Point Charge (ZPC) dapat digunakan untuk menentukan muatan 

permukaan adsorben secara lebih jelas. Prinsip ZPC yaitu menggambarkan kondisi 

permukaan bottom ash ketika densitas muatan sama dengan nol (Kuntari dkk, 2017). 

Nilai pH digunakan sebagai indikator untuk aktivitas ion hidrogen. pH tinggi akan 

menunjukan bahwa adanya ion hidroksida (OH). Kondisi pH dasar (pH > pHpzc) 

permukaan akan bermuatan negatif (tidak terdapat gugus hidroksil pada permukaan 

yang ada), pH asam (pH<pHpzc) permukaan akan bermuatan positif (terdapat gugus 

hidroksil), sedangkan pada pH-pH permukaan akan bermuatan netral (Ramadhani 

dkk., 2018). Efek pH terhadap proses adsorpsi, diantaranya (S. H. Dewi dan  Ridwan, 

2010): 

- pH lebih rendah dari pzc maka larutan bersifat asam mendorong proton (H+) 

lebih banyak dari pada ion H- sehingga permukaan adsorben bermuatan 

positif dan menarik anion  

- pH lebih besar dari pzc maka permukaan adsorben bermuatan negatif 

sehingga menarik kation tetapi menolak anion  

Diagram dari pH point of zeri charge dapat dilihat pada Gambar 2.10. 

 

Gambar 2.10 Skema pH point of zero charge 

(Madhu, 2020) 
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Pengukuran pH point of zero charge dapat dilakukan dengan titrasi pertama 

katalis dicuci dengan menggunakan air deionisasi dan dikeringkan menggunakan 

oven pada temperatur 108˚C selama 2 jam, selanjutnya katalis sebanyak 0,1 gr dan 

tambahkan ke dalam 25 ml larutan 10
-3

mol/L NaCl dengan diilakuakan pengadukan, 

pH akan mengalami perubahan secara bertahap dan menjadi konstan pada titik 

muatan nol (pHpzc) (Ramdhani, 2018) pada penelitian Wang (2012) diukur dengan 

metode titrasi massa, yaitu adsorben diambil 10-600 mg ke dalam labu kaca 50 ml 

dan ditambahkan 10 ml natrium klorida setelah itu tutup rapat dan aduk pada suhu 

kamar 298 K selama 48 jam untuk mencapai kesetimbangan dan kemudian pH diukur 

dengan pH meter. Pada penelitian Wardiyanti (2010) pengukuran pHpzc dilakukan 

dengan perobaan pada masing-masing larutan umpan pH 2, 4, 6, 8, 10, 12 kemudian 

di tambahkan 150 mg lalu diaduk selama 1 jam setelah itu diamkan selama 48 jam 

dan selanjutnya pH akhir dari masing-masing percobaan diukur setelah itu hasil 

pengukuran di plotkan ke kurva garis lurus dimana pH awal sama dengan pH akhir 

dapat dilihat pada Gambar 2.11. 

 

Gambar 2.11 Kurva Garis Lurus 

(Kosmulski, 2009) 

2.9 Spektrofotometer UV-Vis 

Spektrofotometer UV-Vis merupakan salah satu teknologi analisis 

spektoskopik yang  menggunakan sumber radiasi elektromagnetik ultraviolet jauh 

dengan rentang panjang gelombang (± 10 – 200 nm) sedangkan ultraviolet dekat 
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memiliki panjang gelombang (± 200-400 nm)  dan sinar tampak (400-750 nm) 

(Suhartati, 2017). Alat ini banyak energi elektron untuk menganalisis molekul, 

sehingga alat ini lebih banyak digunakan untuk analisis kuantitatif dibandingkan 

kualitaif (Maghfiroh, 2016). Sinar ultraviolet dan sinar tampak adalah energi yang 

saat berinteraksi dengan elektron-elektron tersebut maka elektron akan tereksitasi dari 

keadaan dasar ke tingkat energi yang lebih tinggi, eksitasi elektron ini direkam dalam 

bentuk spektrum yang dinyatakan sebagai panjang gelombang dan absorbansi. 

Semakin mudah elektron-elektron bereksitasi semakin besar panjangan gelombang 

yang diserapnya dan semakin banyak elektron yang bereksitasi maka semakin tinggi 

absorbansi. Istilah yang digunakan dalam spektrofotometri UV-Vis yang berkaitan 

dengan molekul, yaitu kromofor adalah molekul atau bagian dari molekul yang 

mengadsorbsi sinar dengan kuat di daerah UV-Vis dan ausokrom adalah gugus fungsi 

yang mengandung pasangan elektron bebas berikatan kovalen tunggal yang terikat 

pada kromofor yang mengintensifkan absorbsi sinar UV-Vis pada kromofor terkait 

(Suhartati, 2017).  Berikut Gambar 2.12 komponen peralatan spektrofotometer UV-

Vis yang ditunjukan secara skematik. 

 

 

 

 

                                                                                                          

                           Monokromator                   Detektor              Read Out 

        Sumber Sinar                       Sel/Kuvet 

Gambar 2.12 Rangkaian Alat Spektrofotometer UV-Vis 

(Monica & Avriliana, 2013) 

Spektrofotometri UV-Vis terdapat 2 tipe yaitu single-beam dan double-beam sebagai 

berikut :  

- Single-beam instrument digunakan untuk panjang gelombang tunggal dengan 
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pengukuran kuantitaif. Panjang gelombang paling rendah 190 – 210 nm dan 

paling tinggi 800 – 100 nm. Keuntungan menggunakan single-beam yaitu 

harganya murah, sederhana. Berikut diagram alat spektrofotometri UV-Vis 

single-beam pada Gambar 2.13 

 

Gambar 2.13 Diagram Alat Spektrofotometer UV-Vis (single-beam) 

(Suhartati, 2017) 

- Double-beam instrument mempunyai dua sinar yang dibentuk oleh porongan 

cermin yang berbentuk V disebut sebagai pemecah sinar. Sinar pertama 

melewati larutan blanko dan yang kedua secara serentak melewati sampel. 

Panjang gelombang yang digunakan 190 – 750 nm, berikut skema 

spektrofotometri UV-Vis dapat dilihat pada Gambar 2.14. 

 

Gambar 2.14 Skema Spektrofotometri UV-Vis (Double-Beam) 

(Suhartati, 2017) 

Berikut informasi mengenai pasangan warna komplemen dan panjang gelombang ada 

pada Tabel 2.5. 
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Tabel 2.5 Hubungan Warna dengan Panjang Gelombang yang diserap 

Warna Panjang Gelombang    (nm) Warna Kompkementer 

Violet 400-435 Kuning-Hijau 

Biru 435-480 Kuning 
Hijau-Biru 480-490 Jingga 

Biru-Hijau 490-500 Merah 

Hijau 500-560 Ungu 
Kuning-Hijau 560-580 Violet 

Kuning 580-595 Biru 

Jingga 595-605 Hijau-Biru 
Merah 605-750 Biru-Hijau 

                (Allen, 1971).  

Hukum Lambert-Beer digunakan untuk menyatakan jumlah radiasi yang 

diserap oleh sampel dan juga digunakan sebagai dasar analisis kuantitatif 

spektrofotometer, yang dinyatakan dengan persamaan berikut (Maghfiroh, 2016) : 

     (
 

 
)         

Keterangan :  

A = Absorbansi atau radiasi yang terserap  

ε = Absorbtivitas molar (L cm
-1

mol
-1

) 

b = Tebal Kuvet (cm) 

c = Konsentrasi (mol/L) 

Konsentrasi dapat dihitung melalui fungsi linier sebagai berikut (Yanlinastuti, 2016) : 

Y = ax – b 

Keterangan : 

Y = absorbansi  

a = konstanta  

x = konsentrasi  

b = kemiringan/slope 



41 
 

 Institut Teknologi Nasional 

2.10 Atomic Absorption Spectrometry (AAS) 

Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) merupakan program analisis 

spektrokopi yang digunakan untuk deteksi secara kualitatif dan menentukan unsur 

secara kuantitatif elemen yang menggunakan penyerapan radiasi optik oleh atom 

bebas dalan keadaan gas (Welz, 1999). SSA dapat dijelaskan sebagai metode untuk 

menentukan unsur-unsur dalam suatu sampel yang berbentuk larutan dengan prinsip 

didasarkan pada proses penyerapan energi oleh atom-atom yang berada pada tingkat 

tenaga dasar (ground state), dari penyerapan energi tersebut dapat mengakibatkan 

tereksitasinya elektron dalam kulit atom ke tingkat tenaga yang lebih tinggi (excited 

state) (Torowati, 2008). Teknik analisis SAA berdasarkan pada pengukuran molekul 

menjadi atom (atomisasi) dengan energi dari arus listrik atau api, Sebagaian besar 

atom akan berada pada ground state dan sebagian kecil (tergantung suhu) yang 

tereksitasi akan memancarkan cahaya dengan panjang gelombang yang khas untuk 

atom tersebut ketika kembali ke ground state. 

Alat AAS terdiri dari 3 komponen yaitu unit teratomisasi, sumber radiasi dan 

sistem pengukur fotometrik. Sumber cahaya yang digunakan AAS yaitu berasal dari 

sumber cahaya lampu katoda elemen yang sedang diukur kemudian dilewatkan ke 

dalam nyala api yang berisi sampel yang telah teratomisasi, kemudian radisi 

diteruskan ke detektor melalui monokromator (Aprilia, 2015) dapat dilihat pada 

Gambar 2.15 instrumen dari AAS. Sumber sinar yang digunakan berupa lampu yang 

terdiri atas tabung kaca tertutup dimana mengandung suatu katoda dan anoda, proses 

yang terjadi sebegai berikut (Manuhutu, 2009): 

- Jika antara anoda dan katoda diberi selisih tegangan yang tinggi (600 volt) 

maka katoda akan memancarkan berkas-berkas elektron yang bergerak 

menuju anoda kecepatan dan energinya sangat tinggi,  

- Sehingga elekron ini saat diperjalanan menuju ke anoda akan bertabrakan 

dengan gas-gas mulia yang di supply  



42 
 

 Institut Teknologi Nasional 

- Gas-gas mulia ini akan kehilangan elekton dan ion akan menjadi bermuatan 

positif  

- Kemudian akan bergerak ke katoda dengan kecepatan tinggi  

- Pada katoda sudah terdapat unsur-unsur yang sesuai dengan unsur yang akan 

dianalisis sehingga unsur-unsur itu ditabrakkan dengan ion-ion positif gas 

mulia  

- Sehingga akan mengakibatkan unsur-unsur akan terlempar ke luar dari 

permukaan katoda dan mengalami eksitasi ke tingkat energi elekton yang 

lebih tinggi dan memancarkan spekturum pancaran dari unsur yang sama 

dengan unsur yang akan dianalisis  

                                 Sampel Cell 

 

 

 

  Source    Chopper         Flame           Monochromator    Detector           Meter 

Gambar 2.15 Instrumen Spektrofotometri Serapan Atom 

(Manuhutu 2009) 

Proses pementukan atom (atomisasi) dalam AAS terdapat tiga cara sebagai beikut 

(Aprilia, 2015): 

1. Atomisasi dengan nyala 

Pada temperatur ±1700˚C atau lebih tinggi bila suatu senyawa logam 

dipanaskan sampai temperatur tertentu maja akan membentuk atom logam. 

Atomisasi pada sampel cairain dilakukan dengan cara memasukan cairan ke 

dalam nyala api campuran gas pembakaran.. Berikut syarat-syarat gas yang 

dapat digunakan atomisasi dengan nyala : 

- Tidak berbahaya seperti tidak menimbulkan ledakan  
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- Campuran gas memberikan suhu nyala yang sesuai untuk atomisasi unsur 

yang akan dianalisa 

- Gas cukup aman, tidak beracun dan mudah dikendalikan  

- Gas cukup murni dan bersih (UHP) 

Berikut campuran gas yang unum digunakan untuk atomisasi dengan nyala : 

- Udara = C2H2 (suhu nyala 1900 - 2000˚C) 

- N2O = C2H2 (suhu nyala 2700 - 3000˚C) 

- Udara = propana (suhu nyala 1700 - 1900˚C) 

Berikut hal-hal yang harus diperhatikan saat atomisasi dengan nyala sebagai 

berikut : 

- Atomisasi dilakukan dengan nyala dari campuran gas yang sesuai dengan 

unsur yang dianalisa 

- Standar serta sampel harus dipersiapkan dalam bentuk larutan dan cukup 

stabil, dianjurkan sampel dalam bentuk larutan dengan keasaman yang 

rendah untuk mencegah korosi 

2. Atomisasi tanpa nyala  

Atomisasi ini dilakukan dengan mengalirkan energi listrik pada batang karbon 

(CarbonRod Atomizer) atau (Graphite Tube Atomizer) yang memiliki 2 

elektroda. Pemanasan larutan sampel dilakukan melalui tiga tahapan yaitu : 

a) Tahap pengeringan (drying) untuk menguapkan pelarut  

b) Pengabuan (ashing), temperatur furnace dinaikkan secara bertahap 

sampai terjadi dekomposisi dan penguapan senyawa organik yang ada 

didalam sampel sehingga diperoleh garam atau oksida logam 

c) Pengatoman (atomization) 

Pada proses ini suhu dapat diatur hingga 3000˚C, sehingga teknik ini dinilai 

lebih peka dari pada atomisasi dengan nyala. Suhu merupakan faktor penting 
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pada proses ini sehingga harus terkendali dengan sangat hati-hati agar proses 

atomisasinya sempurna. 

3. Atomisasi dengan pembentukan senyawa hidrida  

Beberapa unsur yang diukur seperti As, Sc, Sb atomisasi dapat dilakukan 

dengan pembentukan senyawa hidrida karena mudah terurai ketika 

dipanaskan pada suhu lebih dari 800˚C. 

Hubungan konsentasi dengan serapan atom dirumuskan dalam hukum 

Lambert Beer yaitu (Torowati, 2008) :  

Log lo/lt = A 

A = a.b 

Dimana : 

lo = intensitas mula-mula  

A = absorbansi  

lt = intensitas sinar yang diteruskan  

a = koefisiensi atom-atom yang mengabsorbsi 

b = panjang medium  

c = konsentrasi atom-atom yang mengabsorbsi  

Berdasarkan persamaan diatas terlihat bahwa absorbansi berbanding lurus 

dengan konsentrasi atom pada tingkat tenaga dasar (Torowati, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


