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BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Air Tanah

Air tanah adalah air yang terperangkap di dalam lapisan batuan yang

mengalami penambahan secara terus menerus secara alami. Kondisi suatu lapisan

tanah membuat suatu pembagian zone air tanah menjadi dua zone besar

(Harmayani dkk, 2007):

a. Zone air berudara (zone of aeration) Zone ini adalah suatu lapisan tanah

yang mengandung air yang masih dapat kontak dengan udara. Pada zone

ini terdapat tiga lapisan tanah, yaitu lapisan air tanah permukaan, lapisan

intermediate yang berisi air gravitasi dan lapisan kapiler yang berisi air

kapiler.

b. Zone air jenuh (zone of saturation) Zone ini adalah suatu lapisan tanah

yang mengandung air tanah yang relatif tak terhubung dengan udara luar

dan lapisan tanahnya atau aquifer bebas.

Air tanah banyak mengandung garam dan mineral yang terlarut pada

waktu  air melalui lapisan-lapisan tanah. Secara praktis air tanah bebas dari

polutan karena berada di bawah  lapisan  tanah. Tetapi tidak menutup

kemungkinan bahwa air tanah dapat tercemar oleh zat-zat yang mengganggu

kesehatan seperti kandungan Fe, Mn, kesadahan yang terbawa oleh air tanah. Bila

ditinjau dari kedalaman air tanah maka air tanah dapat dibedakan menjadi air

tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal mempunyai kualitas lebih

rendah dibandingkan air tanah dalam. Hal ini disebabkan karna air tanah dangkal

lebih mudah mendapat kontaminasi dari luar dan fungsi tanah sebagai penyaring

lebih sedikit (Sidharta, 1997).

2.2 Sifat-Sifat Air Tanah

Air tanah secara umum mempunyai sifat-sifat yang menguntungkan,

khususnya dari segi bakteriologis, namun dari segi kimiawi air tanah mempunyai
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beberapa karakteristik tertentu tergantung pada lapisan kesadahan, kalsium,

magnesium, sodium, bikarbonat, pH, dan lain-lainnya. Berikut adalah keuntungan

dan kerugian pemanfaatan air tanah (Harmayani dkk, 2007):

a. Keuntungan

1. Pada umumnya bebas dari bakteri pathogen.

2. Dapat dipakai tanpa pengolahan lebih lanjut.

3. Paling praktis dan ekonomis untuk mendapatkan dan membagikannya.

4. Lapisan tanah yang menampung air biasanya merupakan tempat

pengumpulan air alami

b. Kerugian

1. Air tanah sering kali mengandung banyak mineral-mineral seperti Fe,

Mn, Ca dan sebagainya.

2. Biasanya membutuhkan pemompaan.

2.3 Baku Mutu Air

Air merupakan sumber daya alam yang menjadi hajat hidup orang banyak,

sehingga perlu dipelihara kualitasnya agar tetap bermanfaat untuk manusia serta

mahluk hidup lainnya. Agar air dapat bermanfaat secara berkelanjutan dengan

tingkat mutu yang diinginkan, terutama untuk keperluan air minum dan rumah

tangga lainnya, maka kita perlu memelihara dan meningkatkan kualitasnya

(Kurniawan, 2006).

Penetapan baku mutu air didasarkan pada peraturan pemerintah republik

indonesia nomor : 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan

pengendalian pencemaran air. Sesuai PP RI Nomor 82 Tahun 2001 disebutkan

bahwa baku mutu air adalah batas atau kadar mahluk hidup, zat, energi atau

komponen lain yang ada atau harus ada dan atau macam unsur pencemar yang

ditenggang keberadaannya dalam air pada sumber air tertentu sesuai dengan

peruntukannya. Sesuai peraturan ini, air yang dimaksud adalah semua air yang

terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber air, dan terdapat di atas permukaan

tanah, tidak termasuk air laut dan air bawah tanah.
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Dalam PP RI Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan

pengendalian pencemaran air, pasal 8 ayat 1 ditetapkan pengkelasan air sesuai

dengan peruntukannya, yaitu (Kurniawan, 2006):

a. Kelas I

Air yang peruntukkannya dapat digunakan untuk air baku air minum,

dan atau peruntukkan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama

dengan kegunaan tersebut

b. Kelas II

Air yang peruntukkannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana

rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk

mengairi tanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan

mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

c. Kelas III

Air yang peruntukkannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan

air tawar, peternakan, air untuk mengairi tanaman, dan atau peruntukan

lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan

tersebut.

d. Kelas IV

Air yang peruntukkannya dapat digunakan untuk mengairi tanaman

dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama

dengan kegunaan tersebut.

Beberapa hasil penelitian terhadap kualitas air yang mengacu pada dasar

ketetapan yang ada, bahwa kualitas air minum di Indonesia lebih banyak masuk

sebagai air baku air minum, yaitu air yang perlu melalui pengolahan sebelum

dimanfaatkan sebagai air minum maupun keperluan rumah tangga lainnya. Air

yang dapat langsung dikonsumsi sebagai air minum adalah relatif sedikit, karena

banyak kualitas air menurun akibat pencemaran yang sebagian besar akibat

aktivitas manusia, baik akibat kegiatan rumah tangga, pertanian, dan juga industri.

Dasar yang digunakan untuk penetapan parameter kualitas air, khususnya untuk

keperluan air minum adalah (Kurniawan, 2006):
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a. Parameter-parameter yang berhubungan dengan sifat-sifat keamanan

bagi suatu peruntukan domestik (rumah tangga).

b. Parameter-parameter yang dapat dijadikan indikator terjadinya

pencemaran sampah domestik yang berhubungan dengan kesehatan

manusia.

2.4 Logam Berat

Logam berat merupakan komponen yang secara alami terdapat dalam

struktur tanah. Disebut logam berat berbahaya karena umumnya memiliki rapat

massa tinggi (5 g/cm3) dan sejumlah konsentrasi kecil dapat bersifat racun dan

berbahaya (Subowo dkk, 1999). Adapun beberapa logam berat didalam tanah

yang dapat terlarut dalam air diantaranya:

2.4.1 Timbal

Timbal (Pb) pada perairan ditemukan dalam bentuk terlarut dan

tersuspensi. Kelarutan Pb cukup rendah sehingga kadar Pb di dalam air relatif

sedikit. Kadar dan toksisitas Pb dipengaruhi oleh kesadahan, pH, alkalinitas, dan

kadar oksigen. Kadar Pb dalam kerak bumi sekitar 15 mg/kg. Sumber alami utama

timbal adalah galena (PbS), gelesite (PbSO4) dan cerrusite (PbCO3) (Effendi,

2003).

a. Sifat Fisik dan Kimia Timbal (Pb)

Lambang Pb

No. Atom 82

Golongan, Periode 14, 6

Penampilan Putih kebiru-biruan

Massa Atom 207,2(1) g/mol

Konfigurasi Elektron [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2

Fase padat

Massa Jenis (Suhu Kamar) 11,34 g/cm³

Titik Lebur 600,61 K (327,46 °C, 621,43 °F)

Titik Didih 2022 K (1749 °C, 3180 °F)

Kapasitas Kalor (25 °C) 26.650 J/(mol·K)
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b. Toksisitas Pb dalam Makhluk Hidup

Pengaruh toksisitas akut Pb jarang ditemui, tetapi pengaruh toksisitas

kronik paling sering ditemukan. Pengaruh toksisitas kronis sering dijumpai pada

pekerja tambang dan pabrik pemurnian logam, pabrik mobil (proses pengecatan),

penyimpanan bateri, percetakan, pelapisan logam dan pengecatan sistem semprot.

Dampak keracunan Pb dapat mengakibatkan terhambatnya pembentukan

hemoglobin, gangguan ginjal, otak, hati, sistem reproduksi, dan sistem saraf

sentral (Herlandien, 2013).

2.4.2 Kadmium

Logam Kadmium (Cd) dan bermacam-macam bentuk persenyawaanya

dapat masuk ke lingkungan, terutama sekali merupakan efek samping dari

aktivitas yang dilakukan manusia. Boleh dikatakan bahwa semua bidang industri

yang melibatkan Cd dalam proses operasionalnya menjadi sumber pencemaran Cd

(Darmono, 1995).

a. Sifat Fisik dan Kimia Kadmium (Cd)

b. Toksisitas Cd dalam Makhluk Hidup

Keracunan Cd akut biasanya terjadi karena menghirup debu dan asap yang

mengandung Cd dan garam Cd yang termakan akan menimbulkan mual, muntah,

Lambang Cd

No. Atom 48

Golongan, Periode 2B, 5

Penampilan Putih Perak

Massa Atom 112,41g/mol

Konfigurasi Elektron [Kr]4d10 5s2

Fase padat

Massa Jenis (Suhu Kamar) 8,65 g/cm3

Titik Lebur 594,18 K

Titik Didih 1038K

Kapasitas Kalor 0,232 J/(mol•K)
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diare dan kejang perut. Keracunan kronis terjadi bila inhalasi Cd dosis kecil dalam

waktu lama dan gejala juga berjalan kronis. Kadmium menyebabkan

nefrotoksisitas (toksik ginjal), yaitu gejala proteinurea, glikosuria, dan

aminoasiduria disertai dengan penurunan laju filtrasi glomerulus ginjal. Kasus

keracunan Cd kronis juga menyebabkan gangguan kardiovaskuler dan hipertensi.

Hal tersebut terjadi karena tingginya afinitas jaringan ginjal terhadap Cd. Selain

itu juga dapat menyebabkan terjadinya osteomalase karena terjadi interferensi

daya keseimbangan kandungan kalsium dan fosfat dalam ginjal (Darmono, 1995).

2.4.3 Tembaga

Logam tembaga (Cu) merupakan salah satu bentuk logam berat essensial

untuk kebutuhan makluk hidup sebagai elemen mikro. Logam ini dibutuhkan

sebagai sebagai unsur yang berperan dalam pembentukan enzim oksidatif dan

pembentukan kompleks Cu-protein yang dibutuhkan untuk pembentukan

hemoglobin, kolagen, pembuluh darah (Darmono, 1995).

a. Sifat Fisik dan Kimia Tembaga (Cu)

Lambang Cu

No. Atom 29

Golongan, Periode 14, 4

Penampilan Kemerah-merahan

Massa Atom 63,546 g/mol

Konfigurasi Elektron [Ar] 3d10 4s1

Fase padat

Massa Jenis (Suhu Kamar) 8.94 g/cm3

Titik Lebur 1357,77 K, 1084,62 °C, 1984,32 °F

Titik Didih 2835 K, 2562 °C, 4643 °F

Kapasitas Kalor 24.440 J·mol−1·K−1

b. Toksisitas Cu dalam Makhluk Hidup

Toksitas logam Cu yang terjadi pada manusia khususnya terjadi pada

anak-anak yang biasanya terjadi karena adanya tembaga sulfat, beberapa gejala
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keracunan Cu adalah sakit perut, mual, muntah, diare dan beberapa kasus yang

parah yang dapat menyebabkan gagal ginjal dan kematian (Darmono, 1995).

2.4.4 Besi

Besi (Fe) adalah logam yang berasal dari bijih besi (tambang) yang banyak

digunakan untuk kehidupan manusia sehari-hari dari yang bermanfaat sampai

dengan yang merusakkan, Fe juga mempunyai nilai ekonomis yang tinggi

(Darmono, 1995).

a. Sifat Fisik dan Kimia Besi (Fe)

Lambang Fe

No. Atom 26

Golongan, Periode 8, 4

Penampilan Metalik Mengkilap Keabu-abuan

Massa Atom 55,845(2) g/mol

Konfigurasi Elektron [Ar] 3d6 4s2

Fase padat

Massa Jenis (Suhu Kamar) 7,86 g/cm3

Titik Lebur 1811 K(1538 °C, 2800 °F)

Titik Didih 3134 K(2861 °C, 5182 °F)

Kapasitas Kalor (25 °C) 25,10 J/(mol·K)

b. Toksisitas Besi dalam Makhluk Hidup

Kelebihan Fe dalam jumlah besar pada manusia bersifat toksik. Kerusakan

jaringan karena akumulasi Fe disebut hemakromatosis, penderita hemakromatosis

menunjukkan akumulasi Fe di hati, limpa, jantung. Penderita ini beresiko

terserang serosis, kanker hati, jantung dan berbagai penyakit lainnya. Konsumsi

Fe dalam dosis besar akan merusak alat pencernaan secara langsung, lalu besi

akan mengikuti peredaran darah. Kerusakan hati yang terlalu lama akan

menyebabkan kematian (Widodowati dkk, 2008).
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2.5 Adsorpsi

Adsorpsi adalah suatu proses yang terjadi ketika suatu fluida (cairan

maupun gas) terikat kepada suatu padatan dan akhirnya membentuk suatu film

(lapisan tipis) pada permukaan padatan tersebut. Berbeda dengan absorpsi,

dimana fluida terserap oleh fuida lainnya dengan membentuk suatu larutan.

Dalam adsorbsi digunakan istilah adsorbat dan adsorben, dimana adsorbat adalah

substansi yang terjerap atau substansi yang akan dipisahkan dari pelarutnya,

sedangkan adsorben merupakan suatu media penyerap yang dalam hal ini berupa

senyawa karbon. Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi proses adsorpsi

adalah sebagai berikut (Syauqiah dkk, 2011):

a. Luas permukaan

Semakin luas permukaan adsorben, maka makin banyak zat yang

teradsorpsi. Luas permukaan adsorben ditentukan oleh ukuran partikel dan

jumlah dari adsorben.

b. Jenis adsorbat

Peningkatan polarisabilitas adsorbat akan meningkatkan kemampuan

adsorpsi molekul yang mempunyai polarisabilitas yang tinggi sehingga

memiliki kemampuan tarik menarik terhadap molekul lain dibandingkan

molekul yang tidak dapat membentuk dipol. Peningkatan berat molekul

adsorbat dapat meningkatkan kemampuan adsorpsi. Adsorbat dengan rantai

molekul yang bercabang biasanya lebih mudah diadsorbsi dibandingkan

rantai molekul yang lurus.

c. Struktur molekul adsorbat

Hidroksil dan Amino mengakibatkan mengurangi kemampuan penyisihan

sedangkan Nitrogen meningkatkan kemampuan penyisihan.

d. Konsentrasi Adsorbat

Semakin besar konsentrasi adsorbat dalam larutan maka semakin banyak

jumlah substansi yang terkumpul pada permukaan adsorben.

e. Temperatur

Pemanasan atau pengaktifan adsorben akan meningkatkan daya serap

adsorben terhadap adsorbat menyebabkan pori-pori adsorben lebih terbuka
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pemanasan yang terlalu tinggi menyebabkan rusaknya adsorben sehingga

kemampuan penyerapannya menurun.

f. Potential  of Hydrogen (pH)

Potential  of hydrogen (pH) larutan mempengaruhi kelarutan ion logam,

aktivitas gugus fungsi pada biosorben dan kompetisi ion logam dalam proses

adsorpsi.

g. Kecepatan pengadukan

Menentukan kecepatan waktu kontak adsorben dan adsorbat. Bila

pengadukan terlalu lambat maka proses adsorpsi berlangsung lambat pula,

tetapi bila pengadukan terlalu cepat kemungkinan struktur adsorben cepat

rusak, sehingga proses adsorpsi kurang optimal.

h. Waktu Kontak

Penentuan waktu kontak yang menghasilkan kapasitas adsorpsi maksimum

terjadi pada waktu kesetimbangan.

i. Waktu kesetimbangan dipengaruhi oleh:

- tipe biomasa (jumlah dan jenis ruang pengikatan)

- ukuran dan fisiologi biomasa (aktif atau tidak aktif)

- ion yang terlibat dalam sistem biosorpsi

- konsentrasi ion logam.

Pada dasarnya adsorpsi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu (Treybal, 1980):

1. Adsorpsi fisika

Adsorpsi fisika merupakan adsorpsi yang terjadi karena adanya gaya Van

der Waals. Gaya Van der Waals merupakan gaya tarik menarik yang

relatif lemah antara  adsorbat  dengan  permukaan  adsorben.  Pada

adsorpsi  fisika,  adsorbat tidak terikat kuat pada adsorben sehingga

adsorbat dapat bergerak dari suatu bagian permukaan adsorben ke bagian

permukaan adsorben lainnya dan pada permukaan  yang  ditinggalkan

oleh  adsorbat  tersebut  dapat  digantikan  oleh adsorbat  lainnya.

Adsorpsi  fisika  merupakan  peristiwa  yang  reversible sehingga  jika

kondisi  operasinya  diubah,  maka  akan  membentuk  kesetimbangan
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yang  baru.  Proses  adsorpsi  fisika  terjadi  tanpa  memerlukan energi

aktivasi.

2. Adsorpsi kimia

Adsorpsi kimia yaitu adsorpsi yang terjadi karena terbentuknya ikatan

kimia antara  molekul-molekul  adsorbat  dengan  adsorben.  Ikatan  yang

terbentuk merupakan  ikatan  yang  kuat  sehingga  lapisan  yang

terbentuk  merupakan lapisan monolayer. Pada adsorpsi kimia yang

terpenting ialah spesifikasi dan kepastian pembentukan monolayer

sehingga pendekatan yang digunakan ialah dengan  menentukan  kondisi

reaksi.  Hal  tersebut  dapat  mengatur  hanya adsorpsi kimia saja yang

terjadi dan hanya membentuk monolayer. Adsorpsi kimia bersifat tidak

reversibel dan umumnya terjadi pada suhu tinggi di atas suhu  kritis

adsorbat.  Oleh  karena  itu,  untuk  melakukan  proses  desorpsi

dibutuhkan  energi  yang  lebih  tinggi  untuk  memutuskan  ikatan  yang

terjadi antara adsorben dengan adsorbat.

2.6 Tempurung Kelapa

Buah kelapa terdiri dari sabut kelapa, tempurung kelapa, daging kelapa

dan air kelapa. Sabut kelapa merupakan bahan berserat dengan ketebalan sekitar 5

cm, dan merupakan bagian terluar dari buah kelapa. Tempurung kelapa terletak di

sebelah dalam sabut, ketebalannya berkisar 3-5 mm. Ukuran buah kelapa

dipengaruhi oleh ukuran tempurung kelapa yang sangat dipengaruhi oleh usia dan

perkembangan tumbuhan kelapa. Tempurung kelapa beratnya antara 15 – 19 %

berat kelapa serta tempurung kelapa mengandung Sellulosa sebesar 26,60 %,

Lignin 29,40 %, Pentosan 27,70 %, Solvent ekstraktif 4,20 %, Uronat anhidrid

3,50 %, Abu 0,62 %, Nitrogen 0,11 %, dan Air 8,01 % (Suhartana, 2006).

Dipedesaan Sabut dan Tempurung Kelapa dimanfaatkan untuk bahan

bakar, baik dalam bentuk tempurung kering atau arang tempurung. Beberapa

tahun terakhir ini tempurung kelapa juga sering digunakan sebagai alat peraga

edukatif (APE) seperti pada pelajaran biologi, matematika dan fisika, atau juga

bisa dipakai sebagai bahan pembuatan souvenir. Tempurung Kelapa disamping
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dipergunakan untuk pembuatan arang, juga dapat dimanfaatkan untuk pembuatan

arang aktif, yang dapat berfungsi untuk mengadsorbsi gas dan uap. Arang aktif

dapat pula digunakan untuk menurunkan kadar kesadahan, kadar besi, dan kadar

NaCl dalam air sumur (Suhartana, 2006).

2.7 Karbon Aktif

Arang 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 agar tidak terjadi

kebocoran udara di dalam ruangan pemanasan sehingga bahan yang mengandung

karbon tersebut hanya terkarbonisasi dan tidak teroksidasi. Arang aktif biasanya

disebut karbon aktif yang dapat menyerap beberapa jenis zat di dalam cairan

ataupun gas. Berarti arang aktif dapat digunakan sebagai bahan penjernih ataupun

untuk menghilang-kan bau busuk. Pada arang aktif terdapat banyak pori

berukuran nano hingga mikrometer. Sedemikian banyaknya pori sehingga dalam

satu gram arang aktif bila semua dinding rongga pori direntangkan, luas

permukaannya dapat mencapai ratusan hingga ribuan meter persegi (Syauqiah

dkk, 2011).

Gambar 2.1 Karbon Aktif

Pembuatan karbon aktif dapat dibuat dari berbagai bahan arang seperti

kayu, arang dan kulit kacang, dapat melalui dua proses yaitu (Aufari, 2013):
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a. Aktivasi Fisika : prekursor ditambahkan ke arang aktif dengan gas

menggunakan salah satu cara atau gabungan dari ;

1. Karbonisasi: bahan karbon dipirolisi pada suhu 600 – 900ºC tanpa

udara yang biasanya dengan gas inert seperti argon.

2. Aktivasi: bahan Karbon dimasukkan dalam atmosfer pengoksidasi

seperti karbon dioksida, oksigen atau uap air pada suhu diantara 600 –

1200ºC.

b. Aktivasi kimia : perendaman dengan bahan asam seperti asam fosfat atau

basa seperti kalium hiddroksida, natrium hidroksida atau garam seperti

seng klorida, diikuti dengan arangisasi pada temperatur 450 – 900ºC.

Tahap aktivasi berjalan bersamaan dengan aktivasi kimia. Cara ini dapat

menjadi masalah dalam beberapa kasus, contohnya, masing adanya sisa

seng pada hasil akhir.

2.8 Karakterisasi Sifat Fisis Karbon Aktif Tempurung Kelapa

Parameter fisis yang harus diteliti untuk mengkarakterisasi karbon seperti

berikut ini:

2.8.1 Spektrofotometri  Serapan Atom (SSA)

Spektrofotometri serapan atom merupakan salah satu metode analisis

berdasarkan pada pengukuran banyaknya intensitas sinar yang diserap oleh atom-

atom bebas dari logam yang dianalisis. Pada umumnya analisis SSA digunakan

untuk menetapkan unsur-unsur logam dalam batuan, tanah, tanaman, makanan,

minuman, termasuk daging serta bahan-bahan lainnya. Atom-atom yang

menyerap energi radiasi pada SSA adalah atom-atom yang berada pada tingkat

energi dasar (ground state). Penyerapan energi oleh atom-atom bebas

menyebabkan terjadinya elektron tereksitasi. Intensitas sinar yang digunakan

untuk eksitasi adalah sebanding dengan jumlah atom pada tingkat dasar yang

menyerap tenaga sinar tersebut. Dengan demikian konsentrasi unsur dalam sampel

dapat ditentukan dengan mengukur intensitas sinar yang diserap atau mengukur

intensitas sinar yang diteruskan (Pescok et al, 1976).
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Spektrum serapan yang dihasilkan dalam SSA adalah terdiri atas garis-

garis yang jauh lebih tajam pada pita-pita yang diamati dalam spektroskopi

molekul seperti UV-Visible. Spektrum serapan ini dihasilkan sebagai akibat

adanya interaksi antara sinar dengan materi. Sinar ini berupa radiasi

elektromagnetik yang mempunyai dua karakter yaitu sebagai gelombang dan

partikel. Komponen utama dalam setiap peralatan spektrofotometri serapan atom

yaitu (Sugiarto, 1992):

1. Sumber Cahaya

Sumber cahaya yang dapat dipakai pada SSA adalah yang dapat menghasilkan

spektrum agar diperoleh cahaya garis maka pada SSA digunakan lampu

katode sebagai sumber cahaya.

2. Sistem Atomisasi

Sistem pengatoman untuk menghasilkan atom-atom bebas sebagai media

absorbsi atau sel serapan.

3. Sistem Optik

Sistem optik pada SSA berfungsi sebagai pengumpul cahaya dari sumbernya,

mengarahkannya kedalam atom-atom serta ke monokromator. Sistem optik

terdiri dari susunan beberapa lensa yang terbuat dari gelas silikat dan dapat

menstransmisikan cahaya pada panjang gelombang 190 nm-900 nm.

4. Monokromator

Monokromator pada SSA berfungsi untuk mengisolasi sinar yang diperlukan

dengan panjang gelombang tertentu dari sinar yang dihasilkan oleh lampu

katoda.

5. Amplifier

Amplifier (penguat sinyal) berfungsi sebagai penguat sinyal listrik yang

dihasilkan oleh detektor.

6. Detektor

Detektor berfungsi sebagai perubah energi cahaya menjadi menjadi arus

listrik.
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7. Sistem Pembacaan (recorder)

Merupakan bagian yang menampilkan suatu angka atau gambar yang dapat

dibaca

2.8.2 Field Emission Scanning Electron Microscope (FESEM)

Field Emission Scanning Electron Microscopy (FESEM) dapat diartikan

pencitraan material yang menggunakan prinsip miksroskop. Cara kerja FESEM

adalah menggunakan sinar elektron yang dipercepat dengan anoda dan difokuskan

menuju sampel. Sinar elektron yang terfokus memindai keseluruhan sampel

dengan diarahkan oleh koil pemindai. Ketika elektron mengenai sampel maka

sampel akan mengeluarkan elektron baru yang akan diterima oleh detektor dan

dikirim kemonitor. Intensitas elektron baru ini tergantung pada nomer atom unsur

yang ada pada permukaan spesimen. Mikroskop elektron mampu mencapai

resolusi sekitar 0,1-0,2 nm. Dengan menggunakan elektron kita juga bisa

mendapatkan beberapa jenis pantulan yang berguna untuk keperluan karakterisasi.

Jika elektron mengenai suatu benda maka akan timbul dua jenis pantulan yaitu

pantulan elastis dan pantulan non elastis. Elektron dihasilkan dari katoda

(electroda gun) melalui efek foto listrik dan dipercepat menuju anoda. Filamen

yang digunakan pada umumnya adalah tungsten atau Lanthanum Heksaborida

(LaB6). Kumparan pemindai akan melakukan pembelokan pada elektron sehingga

menjadi sekumpulan susunan berkas yang lebih kecil yang disebut pelebaran

pemindaian (scanning beam) dan lensa obyektif (magnetik) yang akan

memfokuskannya pada permukaan sampel. Tumbukan dengan atom material

menyebabkan elektron kehilangan energi. Sehingga mengakibatkan hamburan dan

absorpsi pada daerah interaksi dengan kedalaman 100 nm hingga 2 μm. Pada

FESEM, sinyal yang diolah merupakan hasil deteksi dari elektron yang berpindah

dari permukaan sampel (Russel, 1995).
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Gambar 2.2 Foto Karbon Aktif Perbesaran 1000x

2.8.3 Energi Dipersif sinar-X (EDX)

Energi Dipersif sinar-X (EDX) merupakan karakterisasi material

menggunakan sinar-X yang diemisikan ketika material mengalami tumbukan

dengan elektron. Tingkat energi tergantung dari tingkatan energi kulit atom sebab

sinar-X diemisikan dari transisi elektron dari lapisan kulit atom. Sehingga dengan

mendeteksi tingkat energi yang dipancarkan dari sinar-X dan intensitasnya, maka

dapat diketahui atom-atom penyusun material dan persentase massanya. Ada

empat komponen utama dari susunan EDX: sumber berkas cahaya, detektor sinar-

X, pengolah pulsa, dan penganalisis. Namun, sistem EDX yang paling umum

ditemukan pada SEM. SEM dilengkapi dengan sebuah katoda dan lensa magnet

untuk menciptakan dan memusatkan suatu berkas cahaya elektron, dan sejak

1960-an SEM telah dilengkapi kemampuan untuk menganalisa unsur. Suatu

detektor digunakan untuk mengkonversikan energi sinar-X ke dalam sinyal

tersebut dan melewatkan sinyal tersebut ke suatu penganalisis untuk menampilkan

data dan analisa luas dari pengembangan cacat permukaan (Chardin et al, 1998).
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2.9 Korelasi Product Moment

Teknik korelasi ini dapat digunakan apabila data yang akan dikorelasikan

atau dianalisis memenuhi syarat sebagai berikut (Hartono, 2010):

a. Variabel yang akan dikorelasikan berbentuk gejala yang bersifat

kontinu atau data ratio dan data interval.

b. Sampel yang diteliti mempunyai sifat homogen atau  mendekati

homogen.

c. Regresinya meupakan regresi linier.

Teknik korelasi product moment digunakan untuk sampel kecil maupum

sampel besar. Sampel kecil jumlah subjeknya kurang dari 30 orang sedangkan

sampel besar jumlah subjeknya lebih besar atau sama dengan 30 orang. Adapun

rumus korelasi product moment sebagai berikut (Hartono, 2010):

= ∑ (∑ )	(∑ )	∑ 	(∑ )	 	 	 ∑ 	(∑ )	 	 		 (2.1)

Koefisien korelasi adalah bilangan yang digunakan untuk mengetahui

kuat, sedang dan lemahnya indek korelasi diantara variabel yang sedang diteliti.

Besar koefisien korelasi bergerak antara 0.000 sampai +1.000 atau antara 0.000

sampai -1.000. Tanda ± (positif dan negatif) bukanlah tanda aljabar, tapi hanya

untuk menunjukkan arah korelasinya saja. Koefisien korelasi 0.000 sampai 1.000

disebut korelasi positif . koefisien korelasi postif yaitu koefisien dimana kenaikan

variabel pertama diikuti oleh variabel kedua, atau sebaliknya. Koefisien korelasi

0.000 sampai -1.000 disebut korelasi negatif. Korelasi negatif adalah korelasi

diamana kenaikan nilai variabel pertama diikuti dengan penurunaan nilai variabel

kedua, atau sebaliknya. Berikut adalah  tabel  interperasi  koefisien korelasi

product moment (Hartono, 2010):
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Tabel 2.1. Tabel interpretasi koefisien korelasi product moment

Besarnya “r”

product  moment
Interpretasi

0.000- 0.200
Korelasinya sangat rendah/lemah sehingga dianggap tidak

ada korelasi

0.200-0.400 Korelasinya lemah atau  rendah

0.400-0.700 Korelasinya sedang atau cukup

0.700-0.900 Korelasinya kuat atau  tinggi

0.900-1.000 Korelasinya sangat kuat atau sangat tinggi


