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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Konsep Teoritis 

1. Bahan Ajar 

Bahan ajar atau materi pembelajaran (instructional materials) 

secara garis besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang 

harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang 

telah ditentukan. Secara terperinci, jenis-jenis materi pembelajaran  terdiri 

dari pengetahuan (fakta, konsep, prinsip, prosedur), keterampilan dan 

sikap atau nilai
19

.  

Bahan ajar juga merupakan bagian dari sumber belajar. Bahan ajar 

adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu 

guru/instruktor dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan 

yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. 

Sebuah bahan ajar paling tidak  mencakup antara lain
20

 : 

1. Petunjuk belajar (Petunjuk siswa/guru)  

2. Kompetensi yang akan dicapai 

3. Content atau isi  materi pembelajaran 

4. Informasi pendukung 

5. Latihan-latihan 

6. Petunjuk kerja, dapat berupa Lembar Kerja (LK) 

7. Evaluasi 

                                                           
19

Hamid Darmadi, Kemampuan Dasar Mengajar (Landasan Konsep dan Implementasi) 

(Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 212-213. 
20

Departemen Pendidikan Nasional, Op. Cit., hlm. 8. 
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8. Respon atau balikan terhadap hasil evaluasi 

a. Potensi Bahan Ajar 

Untuk menentukan potensi bahan ajar perlu dilakukan beberapa 

analisis untuk mendapatkan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan 

kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik, diperlukan analisis 

terhadap kurikulum, analisis baha ajar, dan penentuan jenis serta judul 

bahan ajar. Analisis dimaksud dijelaskan sebagai berikut
21

: 

1) Analisis Kurikulum 

Analisis kurikulum dilakukan untuk menentukan 

kompetensi-kompetensi mana yang memerlukan bahan ajar. Dari 

hasil analisis ini akan dapat diketahui berapa banyak bahan ajar 

yang harus disiapkan dalam satu semester tertentu dan jenis bahan 

ajar mana yang dipilih. 

2) Analisis Bahan Ajar 

Bahan ajar yang akan digunakan perlu dilakukan analisis.  

Analisis dilakukan terhadap ketersediaan, kesesuaian, dan 

kemudahan dalam memanfaatkannya. Caranya adalah 

menginventarisasi ketersediaan sumber belajar yang dikaitkan 

dengan kebutuhan. 

3) Pemilihan dan Penentuan Bahan Ajar  

Pemilihan dan penentuan bahan ajar dimaksudkan untuk 

memenuhi salah satu kriteria bahwa bahan ajar harus menarik, 

dapat membantu siswa untuk mencapai kompetensi. Sehingga 

                                                           
21

Andi Prastowo, Op. Cit., hlm. 50-63. 
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bahan ajar dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kecocokan dengan 

KD yang akan diraih oleh peserta didik.  Jenis dan bentuk bahan 

ajar ditetapkan atas dasar analisis kurikulum dan analisis sumber 

bahan sebelumnya. 

2. Poster  

a. Pengertian Poster  

Poster adalah gambar yang besar, yang memberikan tekanan 

pada satu atau dua ide pokok, sehingga dapat dimengerti dengan 

melihatnya sepintas lalu. Poster yang baik adalah poster yang segera 

dapat menangkap pandangan orang dan menanamkan kepadanya 

pesan yang terkandung didalam poster itu. Poster tidak boleh ramai 

oleh detail, sehingga pesan yang akan disampaikan tenggelam dalam 

detail yang banyak itu. Ilustrasi dengan subjek harus serasi itu adalah 

syarat mutlak bagi poster yang baik
22

. 

Poster yang dibuat untuk pendidikan pada prinsipnya 

merupakan gagasan yang diwujudkan dalam bentuk ilustrasi obyek 

gambar yang disederhanakan. Tujuannya untuk menarik perhatian, 

membujuk memotivasi atau memperingatkan pada gagasan pokok, 

fakta atau peristiwa tertentu
23

. 

 

 

 

 

                                                           
22

Yudhi Munadi, Op. Cit., hlm. 102. 
23

Daryanto, Op. Cit., hlm. 129. 



15 

 

b. Kegunaan Poster Secara Umum. 

1) Memotivasi Siswa; dalam hal ini, poster dalam pembelajaran 

sebagai pendorong atau memotivasi kegiatan belajar siswa. Pesan 

poster tidak berisi tentang informasi namun berupa ajakan, 

renungan persuasi agar siswa memiliki dorongan yang tinggi 

untuk melakukan sesuatu diantaranya belajar, mengerjakan tugas, 

menjaga kebersihan, dan bekerja sama. 

2) Peringatan; dalam hal ini, poster berisi tentang peringatan–

peringatan terhadap suatu pelaksanaan aturan hukum, aturan 

sekolah. Misalnya “ Buanglah sampah pada tempatnya”. 

3) Pengalaman Kreatif; proses belajar mengajar menuntut kreativitas 

siswa dan guru. Diskusi kelas akan lebih hidup manakala guru 

menggunakan alat bantu poster sebagai bahan diskusi
24

. 

c. Penggunaan Poster Dalam Pembelajaran 

Menggunakan poster untuk pembelajaran dapat dilakukan 

dengan dua cara, yaitu sebagai berikut: 

1) Digunakan sebagai bagian dari kegiatan belajar mengajar. Dalam 

hal ini poster digunakan saat guru menerangkan sebuah materi 

kepada siswa.  

2) Digunakan diluar pembelajaran yang bertujuan untuk memotivasi 

siswa, sebagai peringatan, ajakan, propaganda atau ajakan untuk 

melakukan sesuatu yang positif dan penanaman nilai-nilai sosial 

dan keagaman. Misalnya ajakan untuk rajin menabung, 

                                                           
24

Ibid.  hlm. 130. 
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membuang sampah pada tempatnya, mengingatkan untuk 

melaksanakan ibadah, atau tidak menyontek
25

. 

3. Tanaman Singkong (Manihot Esculenta Crantz) 

Singkong atau ubi kayu merupakan tanaman perdu. Singkong 

berasal dari benua Amerika, tepatnya Brasil dan Paraguay. 

Penyebarannya hampir ke seluruh negara termasuk Indonesia. Singkong 

ditanam di wilayah Indonesia sekitar tahun 1810 yang diperkenalkan oleh 

orang Portugis dari Brazil. Singkong merupakan tanaman yang penting 

bagi negara beriklim tropis seperti Nigeria, Brazil, Thailand, dan juga 

Indonesia.  

Keempat negara tersebut merupakan negara penghasil singkong 

terbesar di dunia. Ubi kayu ini berkembang di negara-negara yang 

terkenal dengan wilayah pertaniannya. Tanaman ini dapat tumbuh 

sepanjang tahun di daerah tropis dan memiliki daya adaptasi yang tinggi 

terhadap kondisi berbagai tanah. Tanaman ubi kayu (Manihot utilissima) 

adalah komoditas tanaman pangan yang cukup potensial di Indonesia 

selain padi dan jagung. Banyak dijumpai nama lokal dari ubi kayu antara 

lain singkong, kaspe, budin, sampen dan lain-lain
26

. 

 

 

 

 

                                                           
25

Ibid.  hlm. 130-131. 
26

Risa Antari dan U. Umiyah, Pemanfaatan Tanaman Ubi Kayu dan Limbahnya secara 

Optimal sebagai Pakan Ternak Ruminansia Jurnal Wartazoa, Vol. 19, No. 4, 2009, hlm. 191. 
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a. Taksonomi Tanaman Singkong (Manihot Esculenta Crantz) 

   

 

 

 

 

    

      Gambar II.1 Tanaman Singkong (Manihot Esculenta Crantz) 

 

Singkong tergolong tanaman yang tidak asing lagi bagi 

sebagian besar masyarakat. Tumbuhan ini berdasarkan klasifikasi 

ilmiahnya tergolong dalam keluarga besar Euphorbiaceae dengan 

nama latin Manihot esculenta. 

Adapun klasifikasi singkong (Euphorbiaceae) sebagai 

berikut: 

  Kingdom   : Plantae 

  Divisi    : Spermatophyta 

  Sub divisi  : Angiospermae 

  Kelas   : Dicotyledoneae 

  Ordo    : Euphorbiales 

  Famili    : Euphorbiaceae 

  Genus   : Manihot 

  Spesies   : Manihot utilissima 

  Pohl   : Manihot esculenta 
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Kandungan kulit singkong C sebesar 59,31%, H sebesar 

9,78%, O sebesar 28,74%,  N sebesar 2,06%, S sebesar 0,11%,  

Ash sebesar 0,3%, H2O sebesar  11,4%
27

. Selulosa merupakan 

penyusun kulit singkong terbesar bersama lemak, protein dan 

senyawa lain. Selulosa adalah senyawa organik yang melimpah di 

bumi
28

. Selulosa merupakan salah satu polimer alam yang 

melimpah dan dapat dimodifikasi. 

4. Air Gambut 

Air gambut adalah air permukaan atau air tanah yang banyak 

terdapat di daerah pasang surut, berawa dan dataran rendah, berwarna 

merah kecoklatan, berasa asam (tingkat keasaman tinggi), dan memiliki 

kandungan organik tinggi. Gambut sendiri didefinisikan sebagai material 

organik yang terbentuk dari dekomposisi tidak sempurna dari tumbuhan 

daerah basah dan dalam kondisi sangat lembab serta kekurangan oksigen. 

Air gambut secara umum tidak memenuhi persyaratan kualitas air 

bersih yang distandarkan oleh Departemen Kesehatan RI melalui 

PERMENKES No.416/ MENKES /PER/IX/1990. Kandungan organik 

pada air berpotensi membentuk senyawa karsinogenik antara lain THM 

(Trihalomethane) pada proses desinfeksi dengan khlor. Asam humat yang 

memiliki berat molekul 2000-100.000 dalton memiliki potensi untuk 

                                                           
27

Ikawati dan Melati, Op. Cit., hlm. 2-3. 
28

Fessenden, RJ dan Fessenden, JS, Kimia Organik, Jilid 2, Edisi Kedua (Jakarta: 

Erlangga, 1992), hlm. 353. 
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membentuk organoklorin seperti THM dan HAA (haloacetic acid) relatif 

lebih besar daripada senyawa non humus
29

. 

Di sejumlah wilayah di Indonesia, seperti Riau, Jambi, 

Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah, air gambut merupakan 

satu-satunya sumber air permukaan yang tersedia bagi masyarakat di 

wilayah ini. Di bawah ini dapat dilihat tabel baku mutu air bersih 

menurut Peraturan Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

416/MENKES/PER/IX/1990. 

Tabel II.1    Baku Mutu  Air Bersih  Menurut  Peraturan Kesehatan  

  Republik Indonesia Nomor416/MENKES/PER/IX/1990. 

                                                           
29

Iva Rustanti Eri dan Wahyono Hadi, Kajian Pengolahan Air Gambut menjadi Air Bersih 

dengan Kombinasi Proses Upflow Anaerobic Filter dan Slow Sand Filter Jurnal Teknik 

Lingkungan FTSP-ITS, hlm. 2. 

 Parameter Satuan Baku Mutu 

 BAU -  Tidak berbau 

 RASA -  Tidak berbau 

 Fe mg/ l 1,0 

 Mn mg/ l 0,5 

 Zn mg/ l 15 

 Pb mg/ l                      0,0  5 

 Hg mg/ l 00   0,001 

 As mg/ l 0,05 

 Cd mg/ l 0,005 

 Zat Organik mg/ l 10 

 Sianida mg/ l 0,1 
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5. Karbon Aktif 

Arang aktif adalah suatu karbon yang mempunyai kemampuan 

daya serap yang baik terhadap anion, kation, dan molekul dalam bentuk 

senyawa organik dan anorganik, baik berupa larutan maupun gas
30

. 

Karbon aktif merupakan bahan kimia yang saat ini banyak digunakan 

dalam industri yang menggunakan proses absorpsi dan purifikasi
31

. 

Menurut Tryana dan Srama dalam Fauziah, arang atau karbon 

merupakan residu hitam berbentuk padatan berpori yang mengandung 85-

95% karbon yang nantinya akan dihasilkan dengan menghilangkan 

kandungan air dan komponen volatile dari bahan-bahan yang mengandung 

karbon melalui pemanasan pada suhu tinggi. Kendati demikian, masih 

                                                           
30

Mody Lempang, Pembuatan dan Kegunaan Arang Aktif, Balai Penelitian Kehutanan 

Makassar  Jurnal EBONI, Vol. 11, No. 2, 2014, hlm. 65. 
31

Pangoloan Soleman Ritonga, Kimia Anorganik Karbon dan Silikon (Pekanbaru: Kreasi 

Edukasi, 2014), hlm. 9. 

 Parameter Satuan Baku Mutu 

 Nitrat  mg/ l 10 

 Suhu 
0
C Deviasi 3

0
C 

 Klorida mg/ l 600 

 Detergen  mg/ l 0,5 

 Warna TCU 50 

 Kesadahan 

Ph 

mg/ l 

  - 

500 

6,5-9 
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terdapat sebagian pori–pori yang tetap tertutup dengan hidrokarbon, 

senyawa organik lain
32

. 

Karbon aktif merupakan karbon amorf dari pelat-pelat datar 

disusun oleh atom-atom C yang terikat secara kovalen dalam suatu kisi 

heksagonal datar dengan satu atom C pada setiap sudutnya yang luas 

permukaan berkisar antara 300 m
2
/g hingga 3500 m

2
/g dan ini 

berhubungan dengan struktur pori internal sehingga mempunyai sifat 

sebagai adsorben
33

.  

a. Struktur Fisik Karbon Aktif 

Struktur dasar karbon aktif berupa struktur kristalin yang 

sangat kecil (mikrokristalin). Karbon aktif memiliki bentuk amorf 

yang tersusun atas lapisan bidang datar dimana atom-atom karbon 

tersusun dan terikat secara kovalen dalam tatanan atom-atom 

heksagonal. 

Struktur berpori karbon aktif memungkinkan karbon aktif 

tersebut untuk menyerap bahan-bahan berfasa cair dan gas. Volume 

pori karbon aktif biasanya berukuran antara 0,2 sampai 0,6 cm
3
/g

34
. 

Secara umum, ukuran diameter pori dalam suatu karbon aktif biasanya 

dikelompokkan sebagai berikut : 

 

                                                           
32

Rananda, Andi, Desi, Pembuatan Karbon Aktif dari Cangkang Kulit Buah Karet (Hevea 

Brasilliensis) Jurnal Pendidikan Kimia FKIP Universitas Sriwijaya, hlm. 191. 
33

Siti Jamilatun dan Martomo Setyawan, Pembuatan Arang Aktif dari Tempurung Kelapa 

dan Aplikasinya untuk Penjernihan Asap Cair Jurnal Teknik Kimia, 2014, hlm. 73. 
34

Turmuzi, Ardiano, Fatimah, Pengaruh Temperatur dalam Pembuatan Karbon Aktif dari 

Kulit Salak (Salacca Sumatrana) dengan Aktifator Seng Klorida (ZnCl2), Jurnal Teknik Kimia 

USU, Vol. 4, No. 2, 2015, hlm. 60. 
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1. Mikropori memiliki dimensi < 2,0 nm 

2. Mesopori memiliki dimensi antara 2 sampai 50 nm 

3. Makropori memiliki dimensi > 50 nm 

b. Struktur Kimia Karbon Aktif 

Selain terdiri dari atom karbon, karbon aktif mengandung 

sejumlah kecil hidrogen dan oksigen yang terikat pada gugus fungsi 

misalnya karboksil, fenol, dan eter. Gugus fungsi ini menjadikan 

permukaan karbon aktif reaktif secara kimia dan dapat mempengaruhi 

sifat adsorpsinya. 

c. Proses Pembuatan Karbon Aktif 

 Secara umum proses pembuatan karbon aktif terdiri dari 3 tahap 

yaitu
35

: 

1) Dehidrasi 

Dehidrasi adalah proses penghilangan kandungan air yang 

terdapat dalam bahan baku karbon aktif dengan tujuan untuk 

menyempurnakan proses karbonisasi dan dilakukan dengan cara 

menjemur bahwa baku di bawah sinar matahari atau 

memanaskannya dalam oven. 

2) Karbonisasi 

Karbonisasi atau pengarangan adalah suatu proses 

pemanasan pada suhu tertentu dari bahanbahan organik dalam 

jumlah oksigen sangat terbatas, biasanya didalam furnae. Proses ini 

menyebabkan terjadinya proses penguraian senyawa organik yang 

                                                           
35

Shofa, Pembuatan Karbon Aktif Berbahan Baku Ampas Tebu dengan Aktivasi Kalium 

Hidroksida (Skripsi Sarjana Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Jakarta, 2012), hlm. 12. 
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menyusun struktur bahan membentuk methanol,uap-uap asam 

asetat, tar-tar dan hidrokarbon. Material padat yang tinggal setelah 

karbonisasi adalah karbon dalam bentuk arang dengan area 

permukaan spesifik yang sempit
36

. 

3) Aktivasi  

Pada proses aktivasi untuk meningkatkan luas permukaan 

dan daya  adsorpsi karbon aktif. Pada proses ini terjadi pelepasan 

hidrokarbon, tar, dan senyawa organik yang melekat pada karbon 

tersebut. Proses aktivasi terdapat 2 jenis yaitu aktivasi fisika dan 

aktivasi kimiawi. 

a) Aktivasi Kimia 

Aktivasi kimia yakni pengaktifan arang atau karbon 

dengan menggunakan bahan bahan kimia sebagai activating 

agen yang dilakukan dengan cara merendam arang dalam 

larutan kimia, seperti ZnCl2, KOH, HNO3, H3PO4, dan 

sebagainya. Aktivasi cara kimia pada prinsipnya adalah 

perendaman arang dengan senyawa kimia sebelum dipanaskan. 

Dalam beberapa proses sering dilakukan pelarutan 

dengan HCl untuk mengikat kembali sisa-sisa bahan kimia 

yang menempel pada permukaan arang aktif dan kandungan 

abu yang terdapat dalam arang aktif
37

. 

                                                           
36

Tri, Arif, Edwin, Pembuatan Karbon Aktif dari Kuli Ubi Kayu (Mannihot Esculenta) 

Jurnal Teknik Kimia Universitas Sriwijaya, 2009, hlm. 25.  
37

Mody Lempang, Op. Cit., hlm. 70. 
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          Gambar II.2 Karbon Sebelum Di Aktifasi dan Setelah Aktifasi
38

 

 

b) Aktivasi Fisika 

Aktivasi fisika yakni pengaktifan arang atau karbon 

dengan menggunakan panas, uap, dan CO2 dengan suhu tinggi 

dalam sistem tertutup tanpa udara sambil dialiri gas 

inert
39

.Dari kedua jenis proses aktivasi yang ada, menurut 

Suhendra dan Gunawan, cara aktivasi kimia memiliki berbagai 

keunggulan tertentu dibandingkan dengan cara aktivasi fisik. 

d. Syarat Mutu Karbon Aktif 

Karakterisasi karbon aktif bertujuan untuk mengetahui kualitas 

karbon aktif. Kualitas karbon aktif dapat dinilai berdasarkan 

persyaratan (SNI) 06 – 3730 – 1995 pada tabel II.2
40

. 

 

                                                           
38

Lisna Rosmayati, Rancang Bangun Pilot Plant Adsorben Mercury Removal. 

http://litbang.esdm.go.id. {06 Februari 2017, pukul 20: 30 WIB}. 
39

Rananda Vinansyah., Op. Cit., hlm. 192. 
40

Rananda Vanisah, Op. Cit, hlm. 193. 

http://litbang.esdm.go.id/berita/rancang-bangun-pilot-plant-adsorben-mercury-removal
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    Tabel II.2 Standar Karbon Aktif (SNI) 06 – 3730 – 1995  

    Jenis Persyaratan                                       Parameter 

  Kadar Air     Maks. 15% 

  Kadar Abu     Maks. 10% 

  Kadar Zat Menguap     Maks. 25% 

  Kadar Karbon Terikat    Min. 65% 

  Daya  Serap Iodin    Min. 750 mg/g 

  Daya Serap Meti Biru    Min. 120 mg/g 

 

 

e. Adsorpsi Karbon Aktif 

Adhesi zat-zat asing ini pada permukaan suatu partikel disebut 

adsorpsi
41

. Adsorpsi merupakan peristiwa penyerapan suatu substansi pada 

permukaan zat padat. Dalam sistem adsorpsi, fasa teradsorpsi dalam solid 

disebut adsorbat bergerak melalui bulak fasa gas menuju permukaan 

padatan dan berdifusi pada permukaan pori padatan absorben.  

Proses adsorpsi hanya terjadi pada permukaan, tidak masuk dalam 

fasa bulak/ruah. Proses adsorpsi terutama terjadi pada mikropori (pori-pori 

kecil), sedangkan tempat transfer adsorbat dari permukaan luar ke 

permukaan mikropori ialah makropori.  

6. Logam Besi (Fe) 

Logam berat adalah unsur- unsur kimia dengan bobot jenis lebih 

besar dari 5 gr/cm
3
. Berbeda dengan logam biasa, logam berat biasanya 

menimbulkan efek-efek khusus pada makhluk hidup. Dapat dikatakan 

                                                           
41

Charles W. Keenan, Ilmu Kimia untuk Universitas, Jilid 1, Edisi Keenam (Jakarta: 

Erlangga, 1984), hlm. 460. 
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bahwa semua logam berat dapat menjadi bahan racun yang akan meracuni 

tubuh makhluk hidup. Namun demikian meski semua logam berat dapat 

mengakibatkan keracunan atas makhluk hidup, sebagian dari logam-logam 

berat tersebut tetap dibutuhkan oleh makhluk hidup.  

Kebutuhan tersebut berada dalam jumlah yang sangat sedikit. 

Tetapi bila kebutuhan yang sedikit itu tidak terpenuhi, maka dapat 

berakibat  fatal terhadap kelangsungan hidup dari setiap makhluk hidup
42

. 

Umumnya logam-logam berat yang terdapat dalam tanah dan perairan 

dalam bentuk persenyawaan, seperti senyawa hidroksida, senyawa oksida, 

senyawa karbonat dan senyawa sulfida.  

Senyawa-senyawa itu sangat mudah larut dalam air. Namun pada 

badan air yang mempunyai derajat keasaman (pH) mendekati normal atau 

pada daerah kisaran pH 7-8, kelarutan dari senyawa-senyawa ini 

cenderung stabil
43

. 

Besi atau ferum (Fe) adalah salah satu logam yang paling banyak 

dijumpai di kerak bumi, metal berwarna putih keperakan, liat dan dapat 

dibentuk. Di alam didapat sebagai hematite
44

.  Dalam tabel periodik, besi 

mempunyai simbol Fe dan nomor atom 26. Besi juga mempunyai nilai 

ekonomis yang tinggi. Besi telah ditemukan sejak zaman dahulu dan tidak 

diketahui siapa penemu sebenarnya dari unsur ini.   

                                                           
42

Heryando Palar, Pencemaran & Toksikologi Logam Berat (Jakarta: Rineka Cipta, 

2004), hlm. 25. 
43

Ibid. hlm. 36. 
44

Juli Soemirat Slamet, Kesehatan Lingkungan (Yogyakarta: Gadjah Mada Univ Press, 

2006), hlm. 114. 
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Besi yang murni adalah  logam berwarna putih perak, yang kukuh 

dan liat. Ia melebur pada 1535
0
C. Jarang terdapat besi komersial yang 

murni, biasanya besi mengandung sejumlah kecil karbida, silisida, fosfida 

dan sulfida dari besi serta sedikit grafit. Zat-zat pencemar ini memainkan 

peran penting dalam kekuatan struktur besi
45

.  

Sifat Fisik dan Kimia Besi (Fe)  

Lambang   : Fe  

No. Atom   : 26  

Golongan, periode  : 8,4  

Penampilan   : Metalik Mengkilap keabu-abuan   

Massa Atom  : 55,854 (2) g/mol  

Jari-jari Atom   : 124 pm 

Konfigurasi Elektron  : [ Ar ] 3d64s2  

Titik Leleh   : 1540 
0
C 

Titik Didih   : 3000 
0
C 

46
 

7. Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)  

Peristiwa serapan atom pertama kali di amati oleh Fraunhofer, 

ketika mengamati garis-garis hitam pada spektrum matahari. Spektroskopi 

serapan atom pertama kali digunakan pada tahun 1955 oleh Wals. Cara ini 

cocok untuk analisi kelumit logam  karena mempunyai kepekaan yag 

                                                           
45

G, Svehla, Vogel Buku Teks Analisis Anorganik Kualitatif Makro dan Semimikro, 

Bagian 1, Edisi Kelima (Jakarta: Kalman Media Pusaka, 1985), hlm. 257. 
46

Kristian H. Sugiyarto dan Retno D.Suyanti, Kimia Anorganik Logam (Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2010), hlm. 194. 
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tinggi
47

. Cara analisis ini memberikan kadar total unsur logam dalam suatu 

cuplikan dan tidak tergantung pada bentuk molekul dari logam dalam 

cuplikan tersebut
48

. 

Disini berlaku hubungan yang dikenal dengan hukum Lambert-

Beer yang menjadi dasar dalam analisis kuantitatif secara SSA. 

Hubungan tersebut dirumuskan dalam persamaan sebagai berikut: 

I = Io . ea.b.c  

atau, Log I/Io = a.b.c  

A = a.b.c 

dengan: 

A = absorbansi, tanpa dimensi 

a  = koefisien serapan, L
2
/M 

b  = panjang jejak sinar dalam medium    

      berisi atom penyerap, L 

c  = konsentrasi, M/L
3 

 

Io = intensitas sinar mula-mula 

I   = intensitas sinar yang diteruskan 

Dengan menempatkan absorbansi dari suatu cuplikan pada kurva 

standar akan diperoleh konsentrasi dalam larutan cuplikan
49

. SSA terdiri 

                                                           
47

Ibnu Gholib Gandjar dan Abdul Rohman, Kimia Farmasi Analisis (Yogyakarta: Pustaka 

Belajar, 2012), hlm. 298 
48

Abdul Rohman dan Sumantri, Analisis Makanan  (Yogyakarta: UGM Press, 2007), hlm. 

207. 
49

Boybul dan Iis Haryati, Analisis Unsur Pengotor Fe, Cr, dan Ni dalam Larutan Uranil 

Nitrat Menggunakan Spektrofotometer Serapan Atom Jurnal SDM Teknologi Nuklir, ISSN: 1978-

0176, 2009, hlm. 566-567. 
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dari dari 5 komponen utama. Komponen-komponen ini dikontrol oleh 

piranti lunak komputer
50

. 

 

 

 

   Gambar II.3 Bagan Instrumen SSA
51

 

 

B. Penelitian yang Relevan  

1. Jatu Taufiq Swastha, dengan hasil penelitian bahwa karbon aktif dari kulit 

singkong dan tongkol jagung dapat menurunkan kadar BOD dan COD. 

Penurunan COD dan BOD dari kulit singkong sebesar 26,136%, dan 

51,639%, sedangkan menggunakan tongkol jagung penurunan COD dan 

BOD sebesar 22,880%, dan 41,803%
52

. 

2. Leni Maulinda, dengan hasil penelitian bahwa pemanfaatan karbon aktif  

kulit singkong mampu mengurangi kotoran maupun logam yang ada di 

dalam air sumur yaitu Fe= 87,75%, Cl= 63,67%, TDS= 67,6%, 

kekeruhan= 57,68%, dan pH = 4,73% spesifikasi tersebut sesuai dengan 

persyaratan kualitas air bersih menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI 

No.82/2001 
53

. 
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3. Ikawati dan Melati, dengan hasil penelitian menjelaskan bahwa karbon 

aktif dari limbah kulit singkong UKM tapioka bilangan iodin optimal 

terbentuk pada temperatur karbonisasi 300
0
C dan lamanya waktu 

karbonisasi 2 jam yaitu 606,589 mg/g dengan total kandungan abu 4,34%, 

yield 40,083% dan kadar air 1,419%
54

.  

4. Ariyani Putri A. R, dengan hasil penelitian menjelaskan bahwa karbon 

aktif dari limbah kulit singkong dapat dimanfaatkan sebagai adsorben pada 

pemurnian air sungai. Hasil terbaik untuk penyerapan logam Fe yaitu pada 

suhu 700°C dan konsentrasi NaOH 0,3 N didapatkan konsentrasi 

penyerapan sebesar 0 mg/ml (tidak terdeteksi), sedangkan untuk logam Mn 

pada suhu 300°C dan konsentrasi NaOH 0,3 N didapatkan konsentrasi 

penyerapan sebesar 0,213 mg/ml
55

. 

 

                                                           
54

Ikawati dan Melati., Op. Cit., hlm. 1. 
55
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Variasi Konsentrasi NaOH dan Suhu Jurnal Teknik Kimia, Vol. 6,  No. 1, 2017, hlm. 7. 


