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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pada tahun  2011 jumlah industri di Indonesia adalah 221.875 perusahaan 

(Anonim, 2011). Berbagai macam perusahaan yang bergerak di berbagai bidang  

tersebar secara merata di seluruh Indonesia.  Berbagai macam industri yang ada 

menghasilkan limbah yang apabila tidak diolah maka akan menyebabkan 

pencemaran bagi lingkungan. Beberapa jenis kontaminan dan pencemar yang 

sering terdapat dalam air limbah adalah  logam berat seperti Cr, Cd, Cu, Hg, Pb, 

dan Zn (Supraptini, 2002). Unsur logam berat adalah unsur yang mempunyai 

densitas lebih dari 5 gr/cm3 (Fardiaz, 1992). Logam berat diketahui dapat 

terakumulasi  di dalam tubuh organisme, dan tetap tinggal dalam tubuh dalam 

jangka waktu yang lama sebagai racun (Fardiaz, 1992). Salah satu logam berat 

yang berbahaya bagi lingkungan adalah Pb. 

Pb merupakan  salah satu jenis logam berat yang potensial menjadi bahan 

kontaminan, karena merupakan logam  yang bertahan lama di dalam suatu badan 

air sebelum akhirnya mengendap atau terabsorbsi oleh adanya berbagai reaksi 

fisik dan kimia perairan (Mukhtasor, 2002).  Limbah Pb antara lain  ditemukan di 

industri pulp dan kertas, pertambangan, percetakan, pabrik pembuatan baterai dan 

di non-industri seperti rumah sakit atau limbah pembuangan masyarakat.  Pb 

merupakan  logam berat yang beracun dan tidak dibutuhkan oleh manusia, 

sehingga bila makanan tercemar oleh logam tersebut, tubuh akan 
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mengeluarkannya (Hardiani, dkk., 2011). Di dalam tubuh manusia, Pb bisa 

menghambat aktivitas enzim yang terlibat dalam pembentukan  hemoglobin dan 

sebagian  kecil  Pb diekskresikan melalui  urin atau feses karena sebagian terikat 

oleh protein, sedangkan sebagian lagi terakumulasi dalam ginjal, hati, kuku, 

jaringan lemak, dan rambut (Widowati, dkk., 2008). Pb  adalah  logam  berat yang 

mendapatkan  perhatian utama dalam segi kesehatan, karena dampaknya pada 

sejumlah besar orang akibat keracunan makanan atau udara yang terkontaminasi 

Pb memiliki sifat toksin berbahaya. 

Pb apabila terakumulasi ke dalam lingkungan maka akan menimbulkan 

masalah bagi lingkungan. Akumulasi Pb pada lingkungan dapat terjadi pada 

tumbuhan, hewan dan ikan, dan juga bagi manusia (Yu, 1982). Akumulasi Pb 

pada tanaman dapat terjadi karena tanaman dapat menyerap dan mengakumulasi 

Pb langsung dari udara ambient dan juga tanah. Pada tanaman, timbal dapat 

menghambat perkecambahan biji. Pada hewan dan ikan, paparan Pb dapat 

menyebabkan detak jantung meningkat dan pada ikan pergerakan ekor menurun 

dengan peningkatan konsentrasi Pb. Toksisitas timbal juga dapat terjadi pada 

manusia dengan masuk ke dalam sistem jaringan saraf, darah, ginjal, saluran 

pencernaan, otot dan sendi, saluran pernapasan yang menyebabkan gangguan pada 

kesehatan seperti mual, kerusakan permanen pada otak dan sistem saraf, asma, 

bronchitis dan pneumonia serta dapat merusak sistem kekebalan tubuh (Yu, 1982) 

Beberapa metode yang dapat digunakan untuk menurunkan konsentrasi 

ion logam berat dalam limbah cair diantaranya adalah adsorpsi, pengendapan 

(Lopes, 1997). Diantara metode-metode tersebut, adsorpsi merupakan metode 
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yang banyak digunakan karena dalam pengoperasiannya yang lebih sederhana dan 

adsorben dapat diregenerasi sehingga menguntungkan secara ekonomi 

(Darmayanti, dkk., 2012). Adsorpsi saat ini merupakan metode yang sangat sering 

digunakan untuk mengadsorpsi logam berat dalam suatu limbah cair, selain sangat 

mudah untuk dilakukan, metode ini cukup ekonomis dibandingkan dengan metode 

yang lainnya. Adsorpsi terhadap logam berat telah banyak dilakukan dengan 

menggunakan berbagai macam adsorben, yaitu pemanfaatan jerami padi, kulit 

batang jambu biji, pemanfaatan karbon aktif, abu tanaman bambu, modifikasi 

tongkol jagung, dan lignin dari limbah serbuk kayu gergaji. Dari berbagai  macam 

bentuk penelitian yang dilakukan dengan metode adsorpsi dan berbagai jenis 

adsorben yang berbeda-beda, pengurangan dampak pencemaran Pb dapat 

dilakukan dengan pemanfaatan limbah. Pemanfaatan limbah  sebagai adsorben 

merupakan hal yang sangat menarik karena pada umumnya limbah adalah suatu 

hasil sisa dari kegiatan manusia yang tidak dapat digunakan kembali. Berdasarkan 

penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti, pada penelitian ini 

digunakan limbah tahu sebagai adsorben dalam mengadsorpsi Pb.  

Limbah tahu merupakan hasil buangan ataupun hasil sisa dari proses 

pengolahan  kedelai menjadi tahu yang terbuang karena tidak terbentuk dengan 

baik menjadi tahu sehingga tidak dikonsumsi. Limbah tahu  terdiri atas dua jenis 

yaitu limbah cair dan limbah padat. Limbah ini terjadi karena adanya sisa air tahu 

yang tidak menggumpal, potongan tahu yang hancur karena proses penggumpalan 

yang tidak sempurna serta cairan keruh kekuningan yang dapat menimbulkan bau  

tak sedap bila dibiarkan (Nohong, 2010). Limbah tahu dapat digunakan untuk 
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mengikat ion atau logam yang ada dalam air karena di dalam limbah tahu terdapat 

protein yang memiliki daya serapan dari asam-asam amino yang membentuk 

zwitter ion. Zwitter ion merupakan reaksi asam basa dari suatu amino yang 

menghasilkan suatu ion dipolar dimana pada keadaan ini ion tersebut bias bersifat 

basa ataupun asam (Fessenden dan Fessenden, 1986). Protein memiliki sisi-sisi 

(gugus) aktif yang dapat mengikat ion-ion logam  ataupun senyawa lainnya 

(Nohong, 2010).  

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan menggunakan limbah 

tahu sebagai adsorben yaitu Pemanfaatan Limbah Tahu Sebagai Bahan Penyerap 

Logam Krom, Kadmium dan Besi Dalam Air Lindi TPA (Nohong, 2010)  

memperlihatkan potensi yang cukup besar dalam memanfaatkan limbah tahu 

sebagai adsorben dalam melakukan adsorpsi terhadap logam berat dalam air lindi 

TPA. Berdasarkan penelitian tersebut limbah tahu memiliki kemampuan 

maksimal sebagai adsorben untuk mengadsorpsi logam krom dalam air lindi TPA 

sebesar 100% dan kemampuan maksimal dalam mengadsorpsi logam besi adalah 

sebesar 95,53%. Dari uraian diatas maka perlu dilakukan penelitian  mengenai 

pemanfaatan limbah tahu dalam mengadsorpsi Pb dalam limbah cair. Pada 

penelitian ini, limbah batik digunakan sebagai aplikasi adsorben terhadap limbah 

cair industri. Limbah batik mengandung kandungan logam berat seperti Cr, Pb, 

Ni, Cu, dan Mn. Saat ini, limbah batik dari sentra pembuatan batik Jetis Sidoarjo 

tidak memiliki pengolahan limbah sehingga apabila limbah batik dibuang 

sembarangan ke badan air, maka akan sangat mencemari lingkungan sehingga 
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pada penelitian ini limbah batik dipilih sebagai aplikasi adsorben limbah tahu 

untuk mengadsorpsi logam berat Pb pada limbah indsutri batik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan Masalah pada penelitian ini, yaitu: 

1. Dapatkah limbah tahu digunakan sebagai adsorben Pb2+ pada limbah 

sintetik dan limbah cair industri?  

2. Berapa efisiensi penyisihan Pb2+ pada limbah cair industri dengan 

menggunakan adsorben limbah tahu? 

3. Bagaimana karakteristik morfologi dan komposisi kandungan  limbah tahu 

sebelum dan sesudah adsorpsi Pb2+? 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui potensi limbah tahu sebagai adsorben Pb2+ pada limbah 

sintetik dan limbah cair industri 

2. Mengetahui efisiensi penyisihan Pb2+ pada limbah cair industri dengan 

menggunakan adsorben limbah tahu. 

3. Mengetahui karakteristik morfologi dan komposisi unsur limbah tahu 

sebelum dan sesudah adsorpsi Pb2+. 
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1.4 Asumsi 

Limbah tahu mampu menyisihkan Pb2+ dengan adsorpsi (Nohong, 2010). 

Beberapa faktor yang mempengaruhi adsorpsi adalah waktu kontak dan massa 

adsorben. 

 

1.5 Hipotesis 

1.5.1 Hipotesis Kerja 

Adsorpsi menggunakan adsorben limbah tahu memiliki kisaran waktu dan 

massa adsorben dalam penyisihan yang optimum. 

1.5.2 Hipotesis statistik 

 Adapun hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah hipotesis 

statistik, yang terdiri atas: 

1. H0: Tidak ada beda efisiensi penyisihan ion logam Pb2+ dari larutan 

Pb(NO3)2 dengan menggunakan adsorben limbah tahu dengan variasi 

waktu kontak. 

H1: Ada beda efisiensi penyisihan ion logam Pb2+ dari larutan Pb(NO3)2 

dengan menggunakan adsorben limbah tahu dengan variasi waktu kontak. 

2. H0: Tidak ada beda efisiensi penyisihan ion logam Pb2+ dari larutan 

Pb(NO3)2 dengan menggunakan adsorben limbah tahu dengan variasi 

massa adsorben. 

H1: Ada beda efisiensi penyisihan ion logam Pb2+ dari larutan Pb(NO3)2 

dengan menggunakan adsorben limbah tahu dengan variasi massa 

adsorben. 
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1.6 Manfaat 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Memberikan informasi ilmiah tentang potensi adsorpsi Pb2+ oleh limbah 

tahu. Dapat memberikan informasi tentang efisiensi penyisihan Pb2+ pada 

limbah industri dengan menggunakan adsorben limbah tahu. 

2. Sebagai pengembangan penelitian dan referensi bagi peneliti lain yang 

akan melakukan penelitian yang serupa. 
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