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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Teoritis 

1. Bahan Ajar 

a. Pengertian Bahan Ajar 

Menurut National Center for Competency Based Training (2007) 

bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk 

membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan proses 

pembelajaran di kelas. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis 

maupun bahan yang tidak tertulis
18

. 

Dalam website Dikmenjur dikemukakan pengertian bahwa, 

bahan ajar merupakan seperangkat materi atau substansi pembelajaran 

(teaching material) yang disusun secara sistematis, menampilkan sosok 

utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. Dengan bahan ajar memungkinkan siswa dapat 

mempelajari suatu kompetensi atau KD secara runtut dan sistematis 

sehingga secara akumulatif mampu menguasai semua kompetensi 

secara utuh dan terpadu
19

. 

Dari berbagai pendapat di atas dapat disarikan bahwa bahan ajar 

adalah merupakan seperangkat materi yang disusun secara sistematis 

sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa 

untuk belajar. 

                                                           
18

 Andi Prastowo, Op.Cit. 
19

 Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit., hlm. 6. 
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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 

8) Respon atau balikan terhadap hasil evaluasi 

b. Jenis-Jenis Bahan Ajar 

Berdasarkan teknologi yang digunakan, bahan ajar dapat 

dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu bahan cetak (printed) 

seperti antara lain handout, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, 

leaflet, wallchart, foto/gambar, model/maket. Bahan ajar dengar (audio) 

seperti kaset, radio, piringan hitam, dan compact disk audio. Bahan ajar 

pandang dengar (audio visual) seperti  video compact disk, film.  Bahan 

ajar multimedia interaktif (interactive teaching material)  seperti CAI 

(Computer Assisted Instruction), compact disk (CD) multimedia 

pembelajaran interaktif, dan bahan ajar berbasis web (web based 

learning materials)
21

. 

 

 

                                                           
20

 Ibid., hlm. 7-8. 
21

 Ibid., hlm. 11. 
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c. Analisis Potensi Bahan Ajar 

Analisis kebutuhan bahan ajar adalah suatu proses awal yang 

dilakukan untuk menyusun bahan ajar. Di dalamnya terdiri dari tiga 

tahapan, yaitu analisis terhadap kurikulum, analisis sumber belajar, dan 

pemilihan serta penentuan jenis bahan ajar. Analisis dimaksud 

dijelaskan sebagai berikut
22

: 

1) Analisis SK-KD 

Analisis SK-KD 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 Sumber Belajar 

Sumber belajar yang akan digunakan sebagai bahan 

penyusunan bahan ajar 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 bahan ajar 

                                                           
22

Andi Prastowo, Op. Cit., hlm. 50-63. 
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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. Ilmu Kimia dan Peranannya 

Ilmu kimia merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam yang 

mempelajari struktur dan sifat materi (zat), perubahan materi (zat) dan 

energi yang menyertai perubahan tersebut. Ilmu kimia seringkali disebut 

sebagai pusatnya pengetahuan, sebab ilmu kimia dibutuhkan untuk 

mempelajari pengetahuan lainnya, misalnya fisika, biologi, geografi, 

lingkungan hidup, geologi, kesehatan dan kedokteran, sejarah dan bahan 

hukum membutuhkan ilmu kimia. Disamping itu ilmu kimia juga 

dipandang sebagai ilmu yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia. 

Sebenarnya, ilmu kimia merupakan ilmu yang berkembang sejak 

jaman purba. Berkat usaha ilmuwan, ilmu kimia menjadi ilmu yang sangat 

besar peranannya untu perlembangan ilmu pengetahuan yang lain.  

Memasuki abad-21, ilmu kimia tetap mempunyai peranan yang 

sangat penting pada semua bidang ilmu pengetahuan alam. Terdapat 4 

bidang utama peranan ilmu kimia pada abad-21 ini yaitu: kesehatan dan 

kedokteran, energi dan lingkungan, teknologi bahan (materials 

technology), dan yang terakhir adalah bidang pangan dan pertanian
23

. 

 

                                                           
23

 Drs. Unggul Sudarmo, M.Pd., Op.Cit., hlm. 5-6.  
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3. Kelapa Sawit (Elais guineensis Jacq) 

Nama latin dari kelapa sawit adalah Elaeis guineensis Jacq. Elaeis 

berasal dari kata Elaion yang berarti minyak dalam bahasa Yunani dan 

Guineensis berasal dari kata Guinea yaitu pantai Barat Afrika. Jacq berasal 

dari nama ahli botani (botanist) Amerika bernama Jacquin. 

 
Gambar II.1. Kelapa Sawit (Elais guineensis Jacq) 

Adapun klasifikasi kelapa sawit sebagai berikut: 

Kingdom  : Plantae 

Divisi   : Tracheophyta 

Sub Divisi : Pteropsida 

Kelas  : Angiospermae 

Sub Kelas : Monocotyledoneae 

Ordo  : Cocoideae 

Famili  : Palmae 

Sub Famili : Cocoideae 

Genus  : Elaeis 

Spesies  : Elaeis guineensis  Jacq 

Bagian dari tanaman kelapa sawit yaitu terdiri dari akar, batang, 

daun, bunga dan buah. Adapun yang dibahas lebih lanjut adalah bagian 
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buah, dikarenakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah cangkang 

buah kelapa sawit: 

 
Gambar II.2. Buah Kelapa Sawit 

Buah kelapa sawit termasuk buah batu dengan ciri yang terdiri atas 

tiga bagian, yaitu bagian luar (epicarpium) disebut kulit luar, lapisan 

tengah (mesocarpium) atau disebut daging buah, mengandung minyak 

kelapa sawit yang disebut Crude Palm Oil (CPO), dan lapisan dalam 

(endocarpium) disebut inti, mengandung minyak  inti yang disebut PKO 

atau Palm Kernel Oil. 

Cangkang kelapa sawit merupakan salah satu limbah pengolahan 

minyak kelapa sawit yang cukup besar, yaitu mencapai 60% dari produksi 

minyak. Tempurung kelapa sawit dapat dimanfaatkan sebagai arang aktif. 

Arang aktif dapat dibuat dengan melalui proses karbonisasi pada suhu 

550
o
C selama kurang lebih tiga jam. Karakteristik arang aktif yang 

dihasilkan melalui proses tersebut memenuhi SII, kecuali kadar abu. 

Tingkat keaktifan arang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari daya serap 

iodnya sebesar 28,9%. 
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4. Air Gambut 

Air Gambut merupakan air permukaan yang terdapat di daerah 

gambut yang tersebar di dataran rendah di wilayah Kalimantan dan 

Sumatera. Karakteristik air gambut mempunyai intensitas warna yang 

tinggi (berwarna merah kecoklatan), derajat keasaman tinggi (nilai pH 

rendah), kandungan zat organik tingggi, sementara konsentrasi partikel 

tersuspensi dan ion rendah. Konsentrasi zat organik di dalam air gambut 

terlihat dari warnanya, semakin pekat warnanya semakin tinggi kandungan 

zat organiknya seperti diperlihatkan pada Gambar II.3.  

 
Gambar II.3. Hubungan antara Warna dan Sifat Kimia Zat Humat  

Senyawa utama di dalam air gambut adalah asam humat, asam 

fulvat, dan humin yang merupakan zat pewarna di dalam air gambut. 

Ketiga jenis senyawa tersebut adalah hasil pelarutan dari humus yang 

terdapat di dalam lahan gambut. Asam humat mempunyai berat molekul 

yang tinggi dan berwarna coklat hingga hitam. Asam fulvat adalah bagian 

dari zat humat yang memilki sifat larut di dalam air, baik dalam suasana 

asam maupun suasana basa. Asam fulvat memiliki warna kuning emas 
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hingga kuning coklat. Sedangkan humin merupakan bagian dari zat humat 

yang tidak larut di dalam air dan memilki warna hitam
24

. 

Air gambut secara umum tidak memenuhi persyaratan kualitas air 

bersih yang distandarkan oleh Departemen Kesehatan RI melalui 

PERMENKES No.492/MENKES/PER/IV/2010. Kandungan organik pada 

air gambut didominasi oleh senyawa humat yang memiliki ikatan aromatik 

kompleks yang memiliki gugus fungsional seperti –COOH, –OH fenolat 

maupun –OH alkohol dan bersifat nonbiodegradable. Sifat ini juga 

menyebabkan sebagian besar organik pada air gambut sulit terurai secara 

alamiah. 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 membentuk organoklorin seperti THM dan 

HAA (haloacetic acid) relatif lebih besar daripada senyawa non humus
25

.  

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 Indonesia ketentuan mengenai standar kualitas air bersih 

mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 492 tahun 2010. 

Berdasarkan SK Menteri Kesehatan 2010, standar kualitas air bersih dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

                                                           
24

  Dadan Suherman dan Nyoman Sumawijaya, Loc. Cit., hlm. 127. 
25

 Iva Rustanti Eri dan Wahyono Hadi, Kajian Pengolahan Air Gambut Menjadi Air 

Bersih Dengan Kombinasi Proses Upflow Anaerobic Filter dan Slow Sand Filter, hlm. 2. 
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Tabel II.1. Baku Mutu Air Bersih Menurut Peraturan Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010. 

No Jenis Parameter Satuan 

Kadar 

Maksimum yang 

Diperbolehkan 

1 Parameter yang berhubungan 

langsung dengan kesehatan 

 
 

    

 a.Parameter Mikrobiologi   

 1) E. Coli Jumlah per 

100 ml 

sampel 

0 

 2)Total Bakteri Koliform Jumlah per 

100 ml 

sampel 

0 

 b. Kimia an-organik   

 1) Arsen mg/l 0,01 

 2) Flourida mg/l 1,5 

 3) Total Kromium mg/l 0,05 

 4) Kadmium mg/l 0,003 

 5) Nitrit, (Sebagai NO2
–
) mg/l 3 

 6) Nitrat, (Sebagai NO3
–
) mg/l 50 

 7) Sianida mg/l 0,07 

 8) Selenium mg/l 0,01 

    

2 Parameter yang tidak langsung 

berhubungan dengan kesehatan 

 
 

    

 a. Parameter Fisik   

 1) Bau  Tidak berbau 

 2) Warna TCU 15 

 3) Total zat padat terlarut  

    (TDS) 
mg/l 500 

 4) Kekeruhan NTU 5 

 5) Rasa  Tidak berasa 

 6) Suhu ºC Suhu udara ± 3 

    

 b. Parameter Kimiawi   

 1) Alumunium mg/l 0,2 

 2) Besi  mg/l 0,3 

 3) Kesadahan  mg/l 500 

 4) Khlorida mg/l 250 

 5) Mangan mg/l 0,4 

 6) pH  6,5–8,5 

 7) Seng mg/l 3 

 8) Sulfat mg/l 250 
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No Jenis Parameter Satuan 

Kadar 

Maksimum yang 

Diperbolehkan 

 9) Tembaga  mg/l 2 

 10) Amonia mg/l 1,5 

Sumber: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

5. Karbon Aktif 

 
Gambar II.4. Karbon Aktif 

Karbon aktif merupakan bahan kimia yang saat ini banyak 

digunakan dalam industri yang menggunakan proses adsorpsi dan 

purifikasi 26 . Arang aktif merupakan suatu padatan berpori yang 

mengandung 85%-95% karbon, dihasilkan dari bahan-bahan  yang  

mengandung  karbon  dengan pemanasan  pada  suhu  tinggi.  Ketika  

pemanasan berlangsung,  diusahakan  tidak  terjadi  kebocoran udara 

didalam ruangan pemanasan sehingga bahan yang mengandung karbon 

tersebut hanya terkarbonisasi dan tidak teroksidasi
27

. 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 

terdapat sebagian pori–pori yang tetap tertutup dengan hidrokarbon, 

                                                           
26

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

Edukasi, 2014), hlm.  9. 
27

 Kundari N.A., dkk., Loc. Cit. 
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senyawa organik lain
28

. 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
29

.  

Berdasarkan penggunaannya karbon aktif terbagi menjadi 2 jenis 

yaitu: karbon aktif untuk fasa cair dan fasa uap. 

a. Karbon Aktif Untuk Fasa Cair 

Karbon aktif untuk fasa cair biasanya berbentuk serbuk. 

Biasanya dibuat dari bahan yang memiliki berat jenis rendah seperti 

kayu, batu bata limit, dan bahan yang mengandung lignin seperti 

limbah hasil pertanian. Karbon aktif jenis ini banyak digunakan untuk 

pemurnian larutan dan penghilangan rasa dan bau pada zat cair 

misalnya untuk penghilangan polutan berbahaya seperti gas amonia 

dan logam berbahaya pada proses pengolahan air. 

b. Karbon Aktif Untuk Fasa Uap 

Karbon aktif untuk fasa uap biasanya berbentuk butiran 

(granular). Biasanya dibuat dari bahan yang memiliki berat jenis lebih 

besar seperti tempurung kelapa, batubara, dan residu minyak bumi. 

Karbon aktif jenis ini digunakan dalam adsorpsi gas dan uap misalnya 

                                                           
28

 Rananda Vinsiah, dkk, Pembuatan Karbon Aktif Dari Cangkang Kulit Buah Karet 

(Hevea brasilliensis), Program Studi Pendidikan Kimia FKIP Universitas Sriwijaya, hlm. 191. 
29

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

dan Aplikasinya untuk Penjernihan Asap Cair, Spektrum Industri Vol. 12 No.1 (2014), hlm. 73. 
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adsorpsi emisi gas hasil pembakaran bahan bakar pada kendaraan 

seperti CO dan NOx. 

Berikut adalah pembagian karbon aktif ditinjau dari struktur fisik 

dan struktur kimia: 

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 cm3/g
30

. 

Secara umum, ukuran diameter pori dalam suatu karbon aktif biasanya 

dikelompokkan sebagai berikut:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1) Mikropori memiliki dimensi < 2,0 nm 

2) Mesopori memiliki dimensi antara 2 sampai 50 nm 

3) Makropori memiliki dimensi > 50 nm 

 

 

 

Gambar II.5. Skema Struktur Pori Karbon Aktif. 

                                                           
30

 Muhammad Turmuzi, dkk, Pengaruh Temperatur Dalam Pembuatan Karbon Aktif 

Dari Kulit Salak (Salacca sumatrana) Dengan Aktifator Seng Klorida (ZnCl2), (Jurnal Teknik 

Kimia USU, Vol. 4, No. 2, Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik, 2015), hlm. 60. 
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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 dapat berasal dari 

bahan baku karbon aktif. Selain itu, gugus fungsi pada karbon aktif juga 

terbentuk selama proses aktivasi oleh karena adanya interaksi radikal 

bebas permukaan karbon dengan oksigen atau nitrogen yang berasal 

dari atmosfer. Gugus fungsi ini menjadikan permukaan karbon aktif 

reaktif secara kimia dan dapat mempengaruhi sifat adsorpsinya
31

. 

 

 

 

 

Gambar II.6. Ilustrasi Struktur Kimia Karbon Aktif 

6. Proses Pembuatan Karbon Aktif 

Secara umum proses pembuatan karbon aktif terdiri dari 3 tahap 

yaitu
32

: 

a. Dehidrasi 

Dehidrasi adalah proses penghilangan kandungan air yang 

terdapat dalam bahan baku karbon aktif dengan tujuan untuk 

menyempurnakan proses karbonisasi dan dilakukan dengan cara 

                                                           
31

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

Hidroksida, (Skripsi, Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Jakarta, 2012), hlm. 12. 
32

 Ibid., hlm. 13.  
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menjemur bahan baku di bawah sinar matahari atau memanaskannya 

dalam oven. 

b. Karbonisasi 

Karbonisasi adalah proses pembakaran material organik pada 

bahan baku. Karbonisasi akan menyebabkan terjadinya dekomposisi 

material organik bahan baku dan pengeluaran pengotor. Sebagian besar 

unsur non-karbon akan hilang pada tahap ini. Pelepasan unsur-unsur 

yang volatil ini akan membuat struktur pori-pori mulai terbuka. Seiring 

karbonisasi, struktur pori awal akan berubah. 

Karbonisasi dihentikan bila tidak mengeluarkan asap lagi. 

Penambahan suhu memang diperlukan untuk mempercepat reaksi 

pembentukan pori. Namun, pembatasan suhu pun harus dilakukan. 

Suhu yang terlalu tinggi, seperti di atas 1000
0
C akan mengakibatkan  

banyaknya abu yang terbentuk sehingga dapat menutupi pori-pori dan 

membuat luas permukaan berkurang serta daya adsorpsinya menurun. 

c. Aktivasi  

Pada proses karbonisasi, daya adsorpsi karbon tergolong masih 

rendah karena masih terdapat residu yang menutupi permukaan pori dan 

pembentukan pori-pori belum sempurna. Maka dari itu, perlu dilakukan 

proses aktivasi untuk meningkatkan luas permukaan dan daya  adsorpsi 

karbon aktif. Pada proses ini terjadi pelepasan hidrokarbon dan 

senyawa organik yang melekat pada karbon tersebut. Proses aktivasi 

terdapat 2 jenis yaitu aktivasi fisika dan aktivasi kimiawi. 
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1) Aktivasi Kimia adalah pengaktifan arang atau karbon dengan 

menggunakan bahan bahan kimia sebagai activating agent 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. Pada proses pengaktifan secara kimia, 

arang direndam dalam larutan pengaktifasi selama 24 jam, lalu 

ditiriskan dan dipanaskan pada suhu 600 - 900 °C selama 1 - 2 jam. 

Pada suhu tinggi bahan pengaktif akan masuk di antara sela-sela 

lapisan heksagonal dan selanjutnya membuka permukaan yang 

tertutup. Pemakaian bahan kimia sebagai bahan pengaktif sering 

mengakibatkan pengotoran pada arang aktif yang dihasilkan. 

Umumnya aktivator meninggalkan sisa-sisa berupa oksida yang 

tidak larut dalam air pada waktu pencucian. Oleh karena itu, 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
33

. 

2) Aktivasi Fisika adalah pengaktifan arang atau karbon dengan 

menggunakan panas, uap, dan CO2 dengan suhu tinggi dalam 

sistem tertutup tanpa udara sambil dialiri gas inert34. 

                                                           
33

 Mody Lempang, Pembuatan Dan Kegunaan Arang Aktif, (Balai Penelitian Kehutanan 

Makassar Vol. 11 No. 2, 2014), hlm. 70. 
34

 Rananda Vinsiah, Loc. Cit., hlm. 192. 
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Dari kedua jenis proses aktivasi yang ada, menurut Suhendra 

dan Gunawan (2010:23)
35

, cara aktivasi kimia memiliki berbagai 

keunggulan tertentu dibandingkan dengan cara aktivasi fisik, 

diantaranya adalah :  

1) Dalam proses aktivasi kimia, zat kimia pengaktif sudah terdapat 

dalam tahap penyiapannya sehingga proses karbonisasi dan proses 

aktivasi karbon terakumulasi dalam satu langkah yang umumnya 

disebut one-step activation atau metode aktivasi satu langkah. 

2) Dalam proses aktivasi kimia, suhu yang digunakan umumnya lebih 

rendah dibanding pada aktivasi fisik. 

3) Efek dehydrating agent pada aktivasi kimia dapat memperbaiki 

pengembangan pori di dalam struktur karbon. 

4) Produk yang dihasilkan dalam aktivasi kimia lebih banyak 

dibandingkan dengan aktivasi fisik. 

7. Karakterisasi Karbon Aktif 

Sebelum dilakukan proses adsorpsi oleh karbon aktif, terlebih 

dahulu dilakukan uji kualitas atau karakterisasi terhadap karbon aktif yang 

telah dibuat dengan cara mengukur kadar air, kadar abu, daya serap 

terhadap iod, daya serap terhadap metilen biru dan daya serap terhadap 

benzena lalu dibandingkan dengan standar kualitas karbon aktif menurut 

persyaratan (SNI) 06–3730-1995 pada tabel II.2 berikut: 

                                                           
35

 Dedy Suhendra dan Erin Ryantin Gunawan, Pembuatan Arang Aktif  Dari Batang 

Jagung Menggunakan Aktivator Asam Sulfat Dan Penggunaannya Pada Penyerapan Ion Tembaga 

(II), Makara Sains Vol. 14 (2010), hlm. 22-26. 



28 

Tabel II.2. Standar Karbon Aktif (SNI) 06–3730-1995 
36

 

Jenis Persyaratan Parameter 

Kadar Air Mak. 15 % 

Kadar Abu Mak. 10 % 

Kadar Zat Menguap Mak. 25 % 

Kadar Karbon Terikat Min. 65 % 

Daya Serap Terhadap Yodium Min. 750 mg/g 

Daya Serap Terhadap Benzena Min. 25 % 

 

8. Adsorpsi 

Adsorpsi adalah proses melekatnya suatu zat pada permukaan 

padatan atau cairan
37

. Adsorpsi merupakan fenomena yang melibatkan 

interaksi fisik, kimia dan gaya elektrostatik antara adsorbat dengan 

adsorben pada permukaan adsorben. Gaya tarik-menarik dari suatu 

padatan dibedakan menjadi dua jenis gaya yaitu gaya fisika dan gaya 

kimia yang masing-masing menghasilan adsorpsi fisika (physisorption) 

dan adsorpsi kimia (chemisorption)
38

. 

Molekul dan atom dapat menempel pada permukaan dengan dua cara, 

yaitu
39

: 

a. Fisisorpsi  

Dalam fisisorpsi (kependekan dari “adsorpsi fisika”), terdapat 

antaraksi Van der Waals (contohnya disperse atau antaraksi dipolar) 

antara adsorbat dan substrat. Antaraksi Van der Waals mempunyai 

jarak jauh, tetapi lemah, dan energi yang dilepaskan jika partikel 

terfisisorpsi mempunyai orde besaran yang sama dengan entalpi 
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 Rananda Vinsiah, dkk.,  Loc. Cit.,  hlm. 193. 
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 Drs. Hiskia Achmad, Op.Cit. 
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 Winda Rahmalia, dkk., Loc. Cit., hlm. 2.   
39

 Atkins, P.W,  “Kimia Fisika Jilid 2 Edisi Keempat”, (Jakarta: Erlangga, 1997), hlm. 

47. 
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reversibel, sehingga molekul-molekul yang teradsorpsi mudah 

dilepaskan kembali dengan menurunkan tekanan gas atau konsentrasi 

zat terlarut. 

b. Kemisorpsi  

Dalam kemisorpsi (kependekan dari “adsorpsi kimia”), 

partikel melekat pada permukaan dengan membentuk ikatan kimia 

(biasanya ikatan kovalen), dan cenderung mencari tempat yang 

memaksimumkan bilangan koordinasinya dengan substratnya. Ikatan 

antara adsorben dan adsorbat dapat cukup kuat sehingga spesies 

aslinya tidak ditemukan kembali. Adsorpsi ini bersifat irreversibel dan 

diperlukan energi yang kuat untuk melepaskan kembali adsorbat 

(dalam proses adsorpsi) karena ikatannya berupa ikatan kimia yang 

sangat kuat.  

9. Logam Besi (Fe) 

 

Gambar II.7. Logam Besi 

Besi (Fe) merupakan logam transisi dan memiliki nomor atom 26. 

Bilangan oksidasi Fe adalah +3 dan +2. Fe memiliki berat atom 55,845 

g/mol, titik leleh 1.538ºC dan titik didih 2.861ºC. Fe menempati urutan 



30 

sepuluh besar sebagai unsur di bumi. Fe menyusun 5–5,6% dari kerak 

bumi dan menyusun 35% dari massa bumi
40

. 

Besi adalah unsur keempat banyak di bumi dan merupakan logam 

yang terpenting dalam industri. Besi murni bersifat agak lunak dan kenyal. 

Oleh karena itu, dalam industri, besi selalu dipadukan dengan baja. Baja 

adalah berbagai macam paduan logam yang dibuat dari besi tuang 

kedalamnya ditambahkan unsur-unsur lain seperti Mn, Ni, V, atau W 

tergantung keperluannya. Besi tempa adalah besi yang hampir murni 

dengan kandungan sekitar 0.2% karbon.  

 Besi yang murni adalah  logam berwarna putih perak, yang kukuh 

dan liat. Ia melebur pada 1535
o
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
41

. 

Berikut adalah data sifat fisik dan kimia dari logam besi: 

Tabel II.3. Sifat Fisik/Kimia Besi  

No Sifat Fisik/Kimia Keterangan 

1.  Lambang Fe 

2.  No. Atom 26 

3.  Massa Atom 55,854 g/mol 

4.  Golongan, Periode VIII B, 4 

5.  Konfigurasi  [Ar] 3d
6
4s

2
 

6.  Penampilan  Metalik mengkilap keabu-abuan 

7.  Fase  Padat  

8.  Massa Jenis (suhu kamar) 7,86 g/cm
3
 

9.  Titik Lebur 1811 ºK (1538 ºC, 2800 ºF) 

10.  Titik Didih 3134 ºK (2861 ºC, 5182 ºF) 

11.  Kapasitas Kalor (25 ºC) 25,10 J/ (mol.K) 
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 Dr. Wahyu Widowati, Ir., M.Si., dkk., Op.Cit., hlm. 209. 
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 G,Svehla, Vogel Buku Teks Analisis Anorganik Kualitatif Makro dan Semimikro, 

(Jakarta: Kalman Media Pusaka, 1985), hlm. 257. 
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Sifat kimia perairan dari besi adalah sifat redoks, pembentukan 

kompleks dan metabolisme oleh mikroorganisme. Besi dengan bilangan 

oksidasi rendah, yaitu Fe (II) umum ditemukan dalam air tanah 

dibandingkan Fe (III)  karena air tanah tidak berhubungan dengan oksigen 

dari atmosfer, konsumsi oksigen bahan organik dalam media 

mikroorganisme sehingga menghasilkan keadaan reduksi dalam air tanah. 

Air tanah yang mengandung besi (II) mempunyai sifat unik. Dalam 

kondisi tidak ada oksigen air tanah yang mengandung besi (II)  jernih, 

begitu mengalami oksidasi oleh oksigen yang berasal dari atmosfer, ion 

ferro akan berubah menjadi ion ferri dengan reaksi sebagai berikut: 

4 Fe
2+ 

 + O2 + 10 H2O              4Fe(OH)38H
+ 

dan air menjadi keruh. Pada pembentukan besi (III) oksidasi terhidrat yang 

tidak larut menyebabkan air berubah menjadi abu- abu
42

.  

10. Spektrofometri Serapan Atom (SSA) 

 

 

Gambar II.8. Spektrofotometer Serapan Atom 

Spektrofotometri serapan atom (SSA) sangat bermanfaat untuk 

analisis kuantitatif yaitu menentukan kadar total unsur logam dalam 
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 Rukaesih Ahmad,  Kimia Lingkungan, (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 50-51. 
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jumlah sekelumit (trace) dan sangat sekelumit (ultratrace). SSA termasu e 

dalam spektroskopi atom, dimana prinsip dasarnya adalah interaksi antara 

sinar REM (biasanya sinar UV/VIS) dengan materi kimia (yaitu dalam 

bentuk atom – atom netral) berupa absorpsi. Atom akan menyerap sinar 

UV/VIS pada panjang gelombang tertentu dan karakteristik tergantung 

pada sifat unsurnya. Misal: Natrium menyerap pada 589 nm, Kalium 

menyerap pada panjang gelombang 766,5 nm. Sinar pada panjang 

gelombang ini mempunyai energi yang cukup untuk menyebabkan 

tereksitasinya elektron dari atom pada keadaan dasar ke keadaan 

tereksitasi. Banyaknya sinar yang diserap sebanding dengan konsentrasi 

atom dalam sampel
43

. 

Dengan menempatkan absorbansi dari suatu cuplikan pada kurva 

standar akan diperoleh konsentrasi dalam larutan cuplikan
44

. SSA terdiri 

dari dari 5 komponen utama. Komponen-komponen ini dikontrol oleh 

piranti lunak komputer
45

. 

 

 

 

 

 

 

Gambar II.9. Bagan Instrumen SSA 
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Pengukuran kadar besi pada sampel air gambut ini menggunakan 

Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) tipe AA-7000 dengan kondisi 

parameter sebagai berikut: 

Tabel II.4  Kondisi Parameter SSA untuk Mengukur Kadar Fe dalam Air 

Gambut 

No. Parameter Keterangan 

1.  Panjang gelombang (nm) 248,3 

2.  Tipe nyala Udara-C2H2 

3.  Kecepatan aliran gas pembakaran 

(L/min) 

2,2 

4.  Kecepatan aliran udara (L/min) 15,0 

5.  Lebar celah (nm) 0,2 

6.  Ketinggian tungku 9,0 

7.  Lampu katoda (mA) 12 

 

11. Mixed Methods 

Mix methods atau biasa dinamakan metode penelitian campuran, 

untuk lebih sederhana dinamakan metode penelitian kombinasi, adalah 

suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan 

antara metode kuantitatif dan metode kualitatif untuk digunakan secara 

bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data 

yang lebih komprehensif, valid, realibel, dan obyektif.  

Data yang komprehensif adalah data yang lengkap yang merupakan 

kombinasi antara data kualitatif dan kuantitatif. Data yang valid adalah 

data yang memiliki derajat ketepatan yang tinggi antara data yang 

sesungguhnya terjadi dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. 

Data yang realibel adalah data yang konsisten dari waktu ke waktu, dan 

dari orang ke orang. Data yang obyektif lawannya data yang subyektif. 
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Jadi data yang obyektif apabila data tersebut disepakati oleh banyak 

orang
46

. 

Menurut Mc. Millan dan Schumacher ada tiga tipe desain mixed 

methods (penelitian campuran), yakni desain triangulasi (triangulation 

design), desain eksplanatori (explanatory design), dan desain eksploratori 

(exploratory design).  

a. Desain Triangulasi (triangulation design) 

Desain tiangulasi adalah desain penelitian yang menggunakan 

analisis kuantitatif  dan analisis kualitatif secara bersamaan untuk 

membahas topik yang sama. Model ini digunakan untuk menutupi 

kelemahan masing-masing pendekatan sehingga pelaksanaannya data 

dikumpulkan dan dianalisis secara menyeluruh. 

b. Desain eksplanatori (explanatory design) 

Desain eksplanatori adalah desain mixed methods yang 

dilakukan dalam dua tahap penelitian, yakni pengumpulan data dengan 

kuantitaif, analisis data kualitatif, merumuskan hasil analisis data 

kualitatif, baru terakhir menginterpretasikan hasil penelitian. Oleh 

karena penelitian dimulai dengan pengumpulan, analisis dan 

merumuskan hasil penelitian kuantitatif, maka kedudukan data 

kualitatif adalah untuk membantu menjelaskan hasil analisis data 

kuantitatif. 
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c. Desain eksploratori (exploratory design) 

Pada desain eksploratori, penelitian dilakukan dengan dua 

tahap. Pertama studi kualitatif, yakni studi yang dilakukan untuk 

menemukan variabel yang tidak diketahui, dan yang kedua studi 

kuantitatif, yakni studi untuk mentes hasil studi kualitatif . Oleh karena 

penelitian dengan menggunakan desain eksplonatori dimulai dengan 

studi kualitatif, maka penelitian ini tidak berangkat dari satu teori, akan 

tetapi berangkat dari ketidaktahuan
47

.   

B. Penelitian Relevan 

1. Penelitian oleh Teddy Hartuno, Udiantoro dan Lya Agustina. Hasil 

penelitian ini menjelaskan bahwa karbon aktif mampu mengurangi 

kotoran maupun logam yang ada di dalam air sungai yaitu Fe dari 1,236 

mg/l menjadi 0,0046 mg/l, Mn dari 0,0836 mg/l menjadi 0,0063 mg/l, 

kadar warna tidak mengalami perubahan, kadar kekeruhan dari 35,69 

NTU menjadi 0,38 NTU
48

.  

2. Penelitian oleh Retno Harti, Allar dan Noor Fitri. Hasil Penelitian ini 

menjelaskan  bahwa karbon aktif dari tempurung kelapa sawit dapat 

menurunkan kadar besi (Fe) sebesar 12,16 ppm/g untuk 2,00 gram 

karbon aktif modifikasi dan 9,01 ppm/g untuk 3,00 gram karbon aktif 

non modifikasi serta kadar tembaga (Cu) sebesar 2,85 ppm/g untuk 3,00 
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gram karbon aktif modifikasi dan 2,25 ppm/g untuk 3,00 gram karbon 

aktif non modifikasi
49

. 

3. Penelitian oleh Ririn Apriani, Irfana Diah Fayuni dan Dwiria Wahyuni. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar Fe menurun seiring dengan 

meningkatnya ukuran pori karbon aktif dengan urutan kadar Fe 0,66 

mg/L, 0,49 mg/L, 0,48 mg/L, 0,40 mg/L dan 0,38 mg/L. Karbon aktif 

yang berperan optimum dalam penyerapan logam Fe adalah karbon 

aktif dengan konsentrasi 25%, dengan ukuran rata-rata diameter pori 

8,277 μm, yang menurunkan konsentrasi logam Fe sebanyak 85,38%, 

dari 2,6 mg/L menjadi 0,38 mg/L dengan waktu kontak 24 jam
50

. 
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