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1.1 Latar Belakang 

Industri tekstil di Indonesia telah mengalami peningkatan dalam 

beberapa dekade terakhir, tepatnya sejak 1980-an. Dari sektor non-migas, 

industri tekstil menjadi sumber penghasilan terbesar pemerintah (Sudradjat, 

2002) dan sumber penghasilan terbesar ketiga setelah minyak bumi dan gas 

alam (Atmaji, P., Purwanto, W., Pramono, 1999). Berdasarkan data Statistik 

Departemen Perdagangan dan Perindustrian pada tahun 1998, industri tekstil 

telah menyumbangkan sekitar US$ 7,39 milyar atau 20% dari ekspor non-

migas Indonesia. Diketahui pula produksi tekstil Indonesia yang diekspor 

keluar negeri hampir 48 % (Sudradjat, 2002).  

Di samping pertumbuhan industri tekstil yang mengagumkan, masih 

terdapat berbagai masalah seperti tingginya tingkat pencemaran akibat limbah 

cair sisa proses pewarnaan. Menurut Selvam dkk (2003), Terdapat lebih dari 

700.000 ton bahan pewarna yang diproduksi tiap tahun dengan 10.000 jenis 

pewarna. Terdapat sekitar 10-15% dari zat warna tekstil yang telah digunakan 

akan terbuang bersama limbah pada tahap pewarnaan. Kadar maksimal 

Chemical Oxygen Demand (COD) sebagai salah satu parameter mutu air 

berdasarkan KepMen LH No. 51/MENLH/10/1995 sebesar 150 mg/L. Nilai 

tersebut jauh di bawah nilai COD dari limbah tekstil umumnya sekitar 150-

12000 mg/L (Haryono et al., 2018). 

Metilen biru merupakan salah satu contoh zat warna sintetik yang 

sering dijumpai pada limbah cair, umumnya berasal dari industri tekstil. 

Dampak lingkungan yang disebabkan oleh pewarna sintetik tersebut seperti 

tingginya BOD dan COD, mutagenik, karsiogenik, dan toksisitas (Zulfikar, 

Mariske and Djajanti, 2012). Degradasi pewarna, terutama pewarna reaktif 

sulit, karena strukturnya yang kompleks, kelarutan dalam air, dan sifat 

sintetisnya (Ehrampoush and Ghaneian, 2011). Oleh karena itu, diperlukan 

pengolahan air limbah yang lebih lanjut. 
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Telah banyak metode dengan pendekatan fisika, kimia, dan biologi 

digunakan untuk mengurangi konsentrasi zat warna dalam limbah cair seperti 

koagulasi, filtrasi, presipitasi, oksidasi, maupun adsorpsi. Adsorpsi merupakan 

salah satu metode untuk menurunkan konsentrasi zat pewarna terlarut dalam 

limbah cair yang murah serta efektif sehingga dapat dihasilkan kualitas air 

limbah yang memenuhi baku mutu air. Di antara jenis adsorben, karbon aktif 

banyak digunakan karena memiliki kapasitas yang tinggi dalam menjerap 

senyawa organik pada  zat warna terlarut (Salman, Ulaiwi and Tariq, 2012). 

Penggunaannya cukup luas dalam dunia industri, seperti pembersihan air 

limbah industri, penghilangan bau, pengolahan LNG, pemurnian gas, dan 

katalisator (Erawati and Helmy, 2018). Namun, adsorben karbon aktif 

tergolong mahal karena proses aktivasi dan sulitnya penguraian karbon aktif 

yang telah digunakan (Ehrampoush and Ghaneian, 2011). 

Salah satu sumber pembuatan adsorben yang potensial sebagai 

pengganti karbon aktif yaitu cangkang telur ayam dan sekam padi karena 

jumlahnya yang melimpah, mudah ditemukan, dan ekonomis. Sekam padi 

terdiri dari lemak, serat, pentosa, selulosa, hemiselulosa, lignin, protein, dan 

senyawa anorganik. Sedangkan cangkang telur ayam tersusun dari 94% 

kalsium karbonat, 1% kalium fosfat, dan 1% magnesium karbonat (Embun 

Rachma Haqiqi, 2018). Cangkang telur ini sebelumnya telah digunakan 

sebagai adsorben untuk penurunkan kadar logam pada limbah cair hasil 

industri elektroplating, peningkatan kualitas minyak jelantah, pemisahan 

kromium (Wijayanti and Kurniawati, 2019) serta adsorben zat warna metilen 

biru dalam larutan (Fadhil Fadhil, Al-Hussin and Yousif, 2019). Adapun 

pemanfaatan sekam padi sebagai adsorben  dari ion logam berat terlarut 

(Wardalia, 2016).  

Hasil dari studi literatur menunjukkan baik sekam padi maupun 

cangkang telur ayam sama-sama memiliki potensi untuk dikembangkan 

menjadi adsorben karena jumlahnya melimpah dan ekonomis. Maka, guna 

mengetahui efektivitas keduanya bahan tersebut sebagai adsorben jika 

dikombinasikan, perlu dilakukan pengukuran panjang gelombang larutan 

metilen biru sebelum dan sesudah adsorpsi menggunakan Spektrofotometer 

UV-Vis. 
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1.2 Perumusan Masalah 

1. Bagaimana menentukan kondisi operasi optimal dalam adsorpsi metilen 

biru menggunakan campuran cangkang telur dengan abu sekam padi 

sebagai bioadsorben? 

2. Bagaimana kapasitas dan efisiensi adsorpsi metilen biru menggunakan 

campuran cangkang telur dengan abu sekam padi sebagai bioadsorben? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui kondisi operasi optimal dalam adsorpsi metilen biru 

menggunakan campuran cangkang telur dengan abu sekam padi sebagai 

bioadsorben 

2. Mengetahui kapasitas dan efisiensi adsorpsi pada bioadsorben cangkang 

telur dengan abu sekam padi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Memberikan informasi mengenai bahaya zat warna metilen biru yang 

terkandung dalam limbah cair hasil industri tekstil 

2. Memberikan informasi mengenai penurunan konsentrasi metilen biru  

3. Memanfaatkan cangkang telur ayam dan abu sekam padi menjadi 

bioadsorben zat metilen biru. 

 

 

 

 

 

 

  


