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1.1. Latar Belakang

Perkembangan di Indonesia pada saat ini cukup pesat, salah satunya pada

bidang industri. Sebagai negara berkembang, Indonesia mengandalkan sektor

industri sebagai pengolah bahan mentah untuk kemudian diolah sedemikian rupa

menjadi barang setengah jadi maupun barang siap pakai. Salah satu industri yang

berkembang adalah industri tekstil. Pada proses produksi tekstil, dilakukan proses

pencelupan untuk pewarnaan. Setiap tahapan proses tersebut berpeluang

menghasilkan limbah. Zat warna yang masuk ke badan air mengakibatkan

karakteristik fisika dan kimia dari sumber daya air berubah.

Zat warna merupakan salah satu jenis polutan yang terdapat di hampir

semua limbah yang berasal dari industri, terutama industri tekstil. Masalah yang

paling mengganggu dari limbah industri tekstil adalah kandungan zat warna.

Rhodamin B merupakan zat warna sintetik yang umum digunakan sebagai

pewarna tekstil. Rhodamin B dapat menyebabkan iritasi saluran pernafasan, iritasi

kulit, iritasi pada mata, iritasi pada saluran pencernaan, keracunan, gangguan hati

dan dapat menyebabkan kanker (Judarwanto, 2009).

Limbah yang mengandung zat warna juga akan menimbulkan berbagai

masalah ketika dibuang ke lingkungan, antara lain menggangu ekosistem perairan,

memperlambat aktivitas fotosintesis dan menghambat pertumbuhan biota perairan

dengan menghalangi masuknya sinar matahari ke dalam air. Dengan demikian
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mutu lingkungan tempat tinggal penduduk dan ekosistem perairannya menjadi

turun. Limbah tersebut akan menaikkan kadar COD (Chemical Oxygen Demand).

Jika hal ini melampaui ambang batas yang diperbolehkan, maka gejala paling

mudah diketahui adalah matinya organisme perairan (Al-Kdasi, 2004). Untuk

mengendalikan hal tersebut, maka perlu dilakukan pengolahan secara terpadu,

baik yang dihasilkan selama proses produksi maupun setelah proses produksi.

Pengolahan limbah cair bertujuan untuk menurunkan atau menghilangkan bahan

pencemar yang terkandung di dalamnya, sehingga air limbah yang dibuang di

perairan tidak mencemari lingkungan ataupun ekosistem perairan sesuai dengan

KEP-03/MENLH/1/1998, yaitu baku mutu limbah cair bagi kawasan industri.

Pengolahan limbah cair industri tekstil telah banyak dilakukan untuk

menghilangkan zat warna pada air limbah, seperti; proses koagulasi/flokulasi

(Butt dkk., 2008), membran tukar kation (Wu dkk., 2008), degradasi elektrokimia

(Fan dkk., 2008), advance oxidation process (Banerjee dkk., 2007; Mahmoud

dkk., 2007; Fathima dkk., 2008), fenton-biological treatment (Lodha dan

Chaudari, 2007; Montano dkk., 2008) dan adsorpsi (Allen dkk., 2004; Erdem

dkk., 2005; Hameed, 2009). Sampai saat ini, teknik adsorpsi dengan

menggunakan berbagai macam adsorben masih merupakan metode yang paling

menguntungkan karena efektivitas yang tinggi serta biaya operasionalnya rendah

(Syafalni dkk., 2012).

Adsorpsi merupakan peristiwa penjerapan suatu zat pada permukaan zat

lain yang terjadi karena adanya ketidakseimbangan gaya tarik pada permukaan

zat tersebut (Siaka, 2002). Selain sederhana, metode ini dikenal sebagai metode
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yang murah dan efektif. Zat yang menjerap disebut adsorben, sedangkan zat

yang terjerap disebut adsorbat. Adsorben yang sering digunakan dapat berasal

dari limbah pertanian, diantaranya tongkol jagung, gabah padi, gabah kedelai,

biji kapas, jerami, ampas tebu, serta kulit kacang tanah (Marshall dan Mitchell,

1996).

Selain limbah pertanian juga terdapat limbah industri pangan. Salah satu

limbah industri pangan yang cukup banyak adalah ampas teh. Pada proses

produksi minuman dalam kemasan teh banyak menghasilkan limbah berupa

ampas teh. Kondo dkk. (2007) melaporkan bahwa PT. Sosro dapat menghasilkan

ampas teh segar sebanyak 470 ton/tahun.

Pemanfaatan ampas teh  hingga saat ini masih sangat terbatas dan dalam

ruang lingkup yang kecil. Bidang peternakan menggunakan ampas teh sebagai

tambahan dalam pembuatan kompos (Dearborn, 2001) dan tambahan dalam pakan

ternak (Hasanah, 2009). Mahvi (2005) menjelaskan bahwa ampas teh dapat

digunakan sebagai bahan baku adsorben alternatif.

Penggunaan ampas teh sebagai bahan baku alternatif adsorben untuk

menjerap zat warna amaran telah dilakukan oleh Retnowati (2005) memiliki

efisiensi penyisihan hingga 98%. Pada penelitian tersebut, ampas teh yang

digunakan sebagai adsorben memiliki kandungan selulosa, hemiselulosa dan

lignin.

Pada penelitian sebelumnya telah dilakukan adsorpsi rhodamin B dengan

adsorben ampas teh dengan variasi yang sama, namun teh yang digunakan adalah

teh hitam. Dalam studi ini akan mengkaji kemampuan ampas teh hijau sebagai
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penjerap zat warna rhodamin B dengan variasi waktu kontak dan pH terhadap

daya adsorpsinya. Dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh adsorben

alternatif yang aman bagi lingkungan dan bernilai ekonomis mengingat biaya

merupakan parameter penting untuk membandingkan bahan penjerap.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat diajukan pada penelitian ini adalah:

1. Berapa lama waktu kontak optimum penyisihan rhodamin B menggunakan

adsorben ampas teh?

2. Berapa nilai pH maksimal penyisihan rhodamin B menggunakan adsorben

ampas teh?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Mengetahui lama waktu kontak optimum penyisihan rhodamin B

menggunakan adsorben ampas teh.

2. Mengatahui nilai pH maksimal penyisihan rhodamin B menggunakan

adsorben ampas teh.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh, yaitu:

1. Menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh perkuliahan.
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2. Memberikan alternatif tentang pemanfaatan ampas teh sebagai adsorben

dalam penurunan kadar warna air limbah industri tekstil yang aman

terhadap lingkungan, serta efisien dan ekonomis.

3. Sebagai bahan masukan atau sumbangan ide pemikiran dan referensi bagi

peneliti lain yang akan melakukan penelitian serupa.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI PEMANFAATAN AMPAS TEH SEBAGAI ADSORBEN 
RHODAMIN B 

VURY CYNTHIA DEWI




