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BAB III 

METODOLOGI 

3.1 Waktu dan Tempat  

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April-Juni 2017, bertempat di 

Laboratorium Nutrisi dan Pakan Universitas Muhammadiyah Malang, Laboratorium 

Kimia Universitas Muhammadiyah Malang dan Laboratorium Kimia Universitas 

Maulana Malik Ibrahim Malang. 

3.2Materi Penelitian  

3.2.1 Alat 

 Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. Alat penelitian 

No. Alat Fungsi 

1 Pisau  Untuk memotong kulit pisang 

2 Wadah bahan Untuk meletakkan sampel kulit pisang 

3 Timbangan analitik  Untuk menimbang sampel 

4 Oven  Untuk mengeringkan kulit pisang 

5 Tanur  Untuk mengarangkan kulit pisang 

6 Ayakan 100 mesh  Untuk mengayak karbon aktif kulit pisang 

7 Beaker glass  Untuk tempat mencampur  arang aktif dengan 

agen aktivasi 

8 Orbital shaker Untuk menghomogenkan larutan 

9 Pipet volume Untuk mengambil larutan 

10 Pipet tetes Untuk mengambil larutan dalam volume kecil 

11 Desikator  Untuk menyimpan sampel agar tidak 

terkontaminasi 

12 Cawan petri Untuk meletakkan karbon aktif 

13 Spatula  Untuk mengambil sample karbon aktif 

14 Tanur  Untuk mengabukan sample 

15 Erlenmeyer  Untuk mengukur dan mencampur bahan 

16 Buret  Untuk meneteskan reagen cair 

17 Statif  Untuk menjepit buret 

18 Ph meter  Untuk mengukur pH 
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19 Labu ukur  Untuk wadah pengenceran 

21 Cawan poreselen Untuk menghaluskan bahan 

22 Gelas arloji Untuk tempat saat menimbang bahan 

 

3.2.2 Bahan  

No. Bahan 

1 Kulit pisang kepok 

2 HNO3 

3 H2SO4 

4 iodine 0,1 N 

5 natrium thyosulfat 0,1 N 

6 kalium iodida 

7 amilum 0,5%, 

8 Hg 

9 PbSO4 

10 CdSO4 

11 alumunium foil 

12 kertas saring 

13 kertas PH 

14 tissue 

15 karbon aktif tempurung kelapa 

 

3.3 Prosedur Penelitian 

3.3.1 Preparasi Bahan Absorben 

Preparasi bahan absorben menggunakan kulit pisang kepok yang telah matang 

dan berwarrna kuning. Pemilihan demikian karena pektin yang terkandung dalam 

kulit pisang lebih tinggi dari kulit pisang yang mentah. Proses preparasi mengacu 

pada metode  Darmayanti, dkk (2012) yang termodifikasi yaitu: 

1. Mengumpulkan dan menimbang kulit pisang kapok 
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2. Memotong kulit pisang kepok kecil-kecil 3 cm, mencuci dengan air, kemudian 

mengeringkan kulit pisang dengan sinar matahari selama 3 hari atau sampai 

kering 

3. Memasukkan kulit pisang yang telah kering ke dalam oven pada suhu 110 oC 

selama 2 jam. 

4. Memblender kulit pisang yang telah kering 

5. Memasukkan kulit pisang ke dalam  tanur dan dibakar (dikarbonisasi) dengan  

suhu 227oC selama 30 menit 

6. Mengangin keringkan arang kulit pisang 

7. Menghaluskan arang yang diperoleh dan mengayaknya melewati ayakan 100mesh 

3.3.2 Aktifasi Kimia Absorben 

Proses preparasi mengacu pada metode Metta (2015) yaitu :  

1. Mencampur serbuk arang kulit pisang kepok 100 gram dalam agen aktivasi 

H2SO4 dengan konsentrasi H2SO4 2,5 M 300 ml dalam beaker glass  

2. Mengaduk selama 2 jam dengan menggunakan orbital shaker untuk membuat 

reagen terserap seluruhnya dengan serbuk kulit pisang.  

3. Selama pengadukan, beaker glass ditutup dengan aluminium foil untuk mencegah 

kontaminasi.  

4. Selanjutnya menyaring campuran arang kulit pisang raja dan H2SO4,  

5. Mencuci residu yang diperoleh kemudian  hingga pH netral.  

6. Mengeringkan arang kulit pisang raja dengan oven 105oC selama 3 jam. 
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x 100% 

x 100% 

7. Mendinginkan dalam temperatur ruang dan disimpan dalam desikator untuk 

mencegah kontaminasi 

3.3.3 Penentuan Kadar Air (SNI-01-2891-1992) 

1. Menempatkan 1 gram arang aktif dalam cawan porselin yang telah diketahui 

bobot keringnya. 

2.  Mengeringkan cawan yang berisi sampel dalam oven pada suhu 1050C selama 3 

jam dan mendinginkan di dalam desikator lalu menimbangnya. 

Perhitungan kadar air menggunakan persamaan berikut :  

Kadar Air (%) = (A+B) - C 

B 

 

A = Berat cawan kosong setelah di oven 

B = Berat sampel 

C = Berat cawan sempel setelah di oven 

3.3.4 Penentuan Kadar Abu (SNI-01-2891-1992) 

1. Menimbang 2 gram sample dalam cawan porselen  yang telah diketahui beratnya 

2. Mengabukan dalam furnace 5500C sampai pengabuan sempurna (sekali-kali pintu 

tanur dibuka agar oksigen dapat masuk) 

3. Kemudian mendinginkan cawan porselen  dalam eksikator selama 1 jam 

4. Menimbang cawan porslen 

Kadar Abu (%) = (A+B) - C 

B 

 

A = Berat cawan kosong setelah di oven 
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x 100% 

B = Berat sampel 

C = Berat cawan sempel setelah di oven 

3.3.5  Penentuan Uji Daya Serap Terhadap Iodine (Alfianty dkk, 2013) 

Proses ini mengacu pada Alfianty, dkk (2013) yaitu: 

1. Memindahkan 0, 5 gram arang teraktivasi ke dalam wadah 

2. Memasukkan 25 ml larutan iodium 0,1 N ke dalam wadah yang terdapat arang 

teraktivasi 

3. Mengaduk menggunakan orbital shaker selama 15 menit lalu menyaringnya dengan 

kertas saring 

4. Memipet filtar sebanyak 5 ml kedalam Erlenmeyer kemudian menitrasi dengan 

larutan natrium thiosulfat 0,1 N 

5. Jika warna kuning larutan hampir hilang (kuning pucat), menambahkan indicator 

amilum 1%. Titrasi dilanjutkan sampai didepan titik akhir titrasi (warna biru tepat 

hilang) 

Daya serap  = (a-b) x N thiosulfat x berat atom iodine x volume I2  

berat sample x 1000 x 5 

 

3.3.6  Pembuatan Larutan Kerja Cd  10 ppm 

1. Mengambil 36,91 mili gram logam CdSO4  

2. Mengencerkan dengan aquades di dalam labu ukur 1000 ml sehingga 

konsentrasinya menjadi 10 ppm 

3.3.7  Pembuatan Larutan Kerja Pb  10 ppm 

1. Mengambil 14,63  mili gram logam PbSO4  
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2. Mengencerkan dengan aquades di dalam labu ukur 1000 ml sehingga

konsentrasinya menjadi 10 ppm

3.3.8 Pengujian  Kemampuan Daya Serap Karbon Aktif Kulit Pisang Kepok 

Terhadap Logam Cd dan Pb 

1. Mengambil  larutan logam  cd dan pb dengan konsentrasi 20 mg/L masing-

masing sebanyak   50 mL

2. Menambahkan arang kulit pisang teraktivasi masing-masing sebanyak 5 gr; 10

gr; 15 gr; dan 20 gr ke dalam larutan logam cd dan pb yang telah disiapkan

3. Mendiamkannya selama 24 jam

4. Kemudian menyaring campuran dan filtrat yang diperoleh dengan kertas saring

5. Mengukur absorbansinya menggunakan AAS

3.4 Variabel 

Pada setiap perlakuan dilakukan pengamatan tentang kandungan logam cd dan 

pb sebelum perlakuan dan setelah dikontakkan dengan karbon aktif kulit pisang. 

Kemudian menghitung kandungan logam dengan menggunakan AAS. 

3.5 Metode Penelitian  

3.5.1 Metode Eksperimen 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen. Metode 

eksperimen yaitu suatu metode yang mengadakan kegiatan percobaan untuk melihat 

suatu hasil atau hubungan klausal antara variabel yang diselidiki. Tujuan eksperimen ini 

adalah untuk menemukan hubungan sebab akibat antar variabel. Penelitian eksperimen 
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adalah penelitian yang dilakukan dengan mengadakan manipulasi terhadap objek 

penelitian dan selalu menggunakan kontrol.  

3.6 Rancangan Penelitian  

Rancangan yang digunakan pada penelitian ini adalah Rancangan Acak 

Lengkap (RAL), hal ini dikarenakan media percobaan dianggap bersifat homogen 

sehingga yang mempengaruhi hasil penelitian adalah perlakuan dan faktor kebetulan 

saja. Pada penelitian ini digunakan 4 perlakuan dengan 1 kontrol dan masing-masing 

perlakuan diulang sebanyak 3  kali. Perlakuan ini menggunakan arang kulit pisang 

dengan masing-masing dosis 5 gr; 10 gr; 15 gr; dan 20 gr dengan waktu yang sama 

terhadap absorbsi logam cd dan pb. Penggunaan dosis ini  mengacu pada hasil 

penelitian Abdi,dkk., (2015) yaitu nilai optimum untuk karbon aktif pisang kepok 

sebagai absorben logam Fe dan Mn adalah pada dosis 10 gr/L. Sehingga didapatkan 

perlakuan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

A : Dosis 5 gr (karbon aktif kulit pisang) 

B : Dosis 10 gr (karbon aktif kulit pisang) 

C : Dosis 15 gr (karbon aktif kulit pisang) 

D : Dosis 20 gr (karbon aktif kulit pisang) 

E : Dosis 5 gr (karbon aktif tempurung kelapa) 

Denah perlakuan berupa dosis yang berbeda terhadap absorbs logam cd dan 

pb, denah selengkapnya sebagai berikut : 

A1 C3 B2 D1 E2 
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E1 B1 D3 C2 A3 

B3 D2 A2 E3 C1 

Gambar 3. Denah Percobaan 

Keterangan : 

A, B, C, D,E = Perlakuan 

1, 2, 3 = Ulangan 

Rumus rancangan acak lengkap sebagai berikut: 

 

 

Keterangan : 

Yij : Nilai pengamatan pada perlakuan ke-i, ulangan ke-ij 

µ : Nilai rata-rata 

αi : Pengaruh perlakuan ke-i (merupakan selisih nilai tengah perlakuan 

ke-i dengan nilai tengah umum) 

εij : Pengaruh acak (penyimpanan yang timbul secara acak yang dialami 

oleh perlakuan ke-i pada pengamatan ke-ij) 

3.7 Analisa Data 

Analisis data yang digunakan adalah analisis sidik ragam dengan menggunakan 

RAL (Rancangan Acak Lengkap). Jika dari hasil analisa sidik ragam diketahui 

perlakuan menunjukkan hasil yang berbeda nyata atau berbeda sangat nyata, 

Yij = µ + αi + εij 
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dilanjutkan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) untuk membandingkan nilai antar 

perlakuan. 


