
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Logam berat merupakan salah satu jenis pencemar lingkungan hidup  yang 

sangat berbahaya karena bersifat tidak dapat terbiodegradasi, toksik, serta mampu 

mengalami bioakumulasi dalam rantai makanan. Salah satu logam berat yang 

berbahaya dalam lingkungan yaitu kadmium (Cd). Sumber kadmium dalam 

lingkungan dihasilkan dari limbah penggunaan pupuk fosfat serta limbah industri 

yang menggunakan bahan bakar batu bara dan minyak. Limbah buangan kadmium di 

kawasan industri sebesar 0,5 mg/l dengan demikian konsentrasi ini telah melampaui 

baku mutu limbah cair kadmium yaitu 0,01 mg/l (Anggraini, 2007). Selain kadmium, 

logam berat berbahaya lainya yaitu timbal (Pb). Sumber terbanyak pencemaran Pb 

adalah limbah air buangan dari pertambangan bijih timah hitam, pengecoran logam 

dan industri kaca. Lingkungan perairan yang terlewati buangan dari bahan sisa 

perindustrian yang menggunakan Pb dapat menyebabkan alur perairanya tercemar 

sehingga berbahaya bagi semua organisme hidup (Zulfikar, dkk, 2014). 

Konsentrasi logam berat dalam limbah cair dapat diturunkan melalui beberapa 

metode diantaranya adalah pengendapan, absorbsi, filtrasi, penukar ion dengan menggunakan 

resin, dan dengan cara penyerapan bahan pencemar oleh absorben baik berupa resin sintetik 

maupun karbon aktif. Absorbsi merupakan metode yang paling umum digunakan dari 

beberapa metode diatas, hal ini dikarenakan memiliki konsep yang lebih sederhana, dapat 

diregenerasi serta ekonomis. Teknik absorbsi terhadap logam berat telah banyak dilakukan 
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dengan menggunakan berbagai macam absorben, seperti pada penelitian terdahulu yakni 

Kulit Batang Jambu Biji Untuk Penyerapan Logam Timbal (II) (Lestari, 2010), Penghilangan 

Ion Timbal (II) Oleh Abu Tanaman Bambu Dan Karbon Aktif (Kannan and Veemaraj, 2009), 

Modifikasi Tongkol Jagung Sebagai Absorben Logam Berat Pb (II) (Sulistyawati, 2008), 

Absorbsi Ion Logam Cu(II) Menggunakan Lignin dari Limbah Serbuk Kayu Gergaji 

(Lelifajri, 2010).  

Usaha untuk mengurangi dampak pencemaran logam seperti logam Cd dan Pb 

dapat dilakukan beberapa hal salah satunya dengan pemanfaatan limbah seperti 

limbah kulit pisang kepok sebagai arang aktif. Selama ini limbah kulit pisang hanya 

dipandang sebelah mata dan belum dimanfaatkan secara maksimal. Kulit pisang 

kepok dapat digunakan sebagai absorben logam berat karena selain tergolong limbah, 

kulit pisang juga memiliki kandungan protein sebesar 8,6 % (Yosephine, dkk, 2012). 

Menurut Gardea-Torresdey et al., (1998), pengikatan ion logam pada biomassa di 

duga dilakukan oleh gugus-gugus aktif yang terdapat pada protein dimana protein 

terdiri dari asam amino yang juga mengandung gugus karboksil. Hal ini dibuktikan 

dalam penelitian Castro et al., (2011), bahwa logam Cu dan Pb terikat secara 

elektrostatik pada gugus karboksilat (-COOH) dari kulit pisang. Kurniasari, dkk 

(2012) menyatakan dalam penelitiannya dahulu, apabila kulit pisang raja dilakukan 

pengarangan dalam suhu tinggi, maka gugus aktif yang terdapat pada pektin dan 

selulosa kulit pisang raja akan menguap sehingga hanya tersisa atom karbon yang 

terletak pada setiap sudutnya. Ketidaksempurnaan penataan cincin segi enam yang 

dimiliki arang kulit pisang raja tersebut menyebabkan tersedianya ruang-ruang dalam 
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struktur arang kulit pisang raja yang memungkinkan absorbat masuk ke dalamnya. 

Berdasarkan  latar belakang diatas sangat menarik dilakukan penelitian tentang  

efektifitas penggunaan limbah kulit pisang kepok (Musa paradisiacal Linn) sebagai 

karbon aktif dalam penyerapan Cd dan Pb. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah penggunaan limbah kulit pisang kepok sebagai karbon aktif berpengaruh 

terhadap penyerapan logam Cd dan Pb? 

2. Berapa dosis optimal yang dibutuhkan untuk penggunaan limbah kulit pisang 

kepok sebagai karbon aktif terhadap penyerapan logam Cd dan Pb? 

1.3 Tujuan  

Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan limbah kulit pisang kepok sebagai 

karbon aktif berpengaruh terhadap penyerapan logam Cd dan Pb 

2. Untuk mengetahui dosis optimal yang dibutuhkan untuk penggunaan limbah kulit 

pisang kepok sebagai karbon aktif terhadap penyerapan logam Cd dan Pb 

1.4 Manfaat 

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan informasi mengenai manfaat 

penggunaan limbah pisang kepok (Musa paradisiacal Linn) sebagai karbon aktif 

terhadap penyerapan logam Cd dan Pb. 
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1.5 Hipotesis 

Ho : Diduga penggunaan limbah kulit pisang kepok sebagai karbon aktif tidak 

berpengaruh terhadap penyerapan logam Cd dan Pb 

H1 : Diduga penggunaan limbah kulit pisang kepok sebagai karbon aktif 

berpengaruh terhadap penyerapan logam Cd dan Pb 


