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ABSTRACT
Fly ash is the result of burning coal in steam generator furnace which is fine and
pozolanic and fly ash is produced in high volume every year. The main components of
coal fly ash are silicate (SiO2), alumina (Al2O3), and iron oxide (Fe2O3). In this study,
fly ash was used as an adsorbent which was activated by chemical activation methods
using NaOH activator with variation of the activator concentration (0, 1, 3 and 5) M and
physical (burning at 600 oC). The results of this study indicate that the optimum
condition of fly ash activator concentration is in 3 M NaOH activator, obtained a
moisture content was 0.35 %, surface area was 46,2791 m2/g and SiO2 content was
60,87 %. Fly ash with the optimum conditions obtained has a maximum adsorption
efficiency of Fe 10 ppm solution was 86,43%. The effectiveness of fly ash in absorbing
Fe ions at various adsorbate concentrations, it was found that the higher adsorbate
concentration would get the greater absorption efficiency by the adsorbent. The
adsorption mechanism of Fe ion in this study follows the Freundlih adsorption isotherm
model.
Keywords : fly ash, freundlich, isotherm
ABSTRAK
Abu layang merupakan hasil pembakaran batubara pada tungku pembangkit listrik
tenaga uap yang berbentuk halus dan bersifat pozolanik dan abu layang dihasilkan
dalam volume tinggi setiap tahunnya. Komponen utama dari abu layang batubara adalah
silikat (SiO2), alumina (Al2O3), dan besi oksida (Fe2O3). Dalam penelitian ini, abu
layang dijadikan adsorben yang diaktivasi dengan metode aktivasi kimia menggunakan
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aktivator NaOH dengan variasi konsentrasi aktivator (0, 1, 3 dan 5)M dan aktivasi
fisika (pembakaran suhu 600 oC). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi
optimum konsentrasi aktivator abu layang adalah pada aktivator NaOH 3 M, didapatkan
kadar air 0,35 %, luas permukaan 46,2791 m2/g dan kandungan SiO2 60,87 %. Abu
layang dengan kondisi optimum memiliki efisiensi adsorpsi maksimum terhadap larutan
Fe 10 ppm sebesar 86,43 %. Efektivitas abu layang dalam menyerap ion Fe pada variasi
konsentrasi adsorbat, didapatkan semakin tinggi konsentrasi adsorbat maka semakin
besar efisiensi penyerapan oleh adsorben. Mekanisme adsorpsi ion Fe dalam penelitian
ini mengikuti model isoterm adsorpsi Freundlih.
Kata kunci : abu layang, freundlich, isoterm

PENDAHULUAN
Indutri di Indonesia banyak
menggunakan batubara sebagai bahan
bakar, pemanfaatan batubara sebagai
sumber
energi
mendatangkan
keuntungan dikarenakan harganya yang
relatif murah. Berdasarkan Rencana
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
(RUPTL) kebutuhan batubara terus
meningkat dapat dilihat bahwa pada
tahun 2018 kebutuhan batubara untuk
PLTU
sebanyak
91,1
juta
ton.Pembangkit Listrik Tenaga Uap
(PLTU) menggunakan batubara sebagai
bahan bakar pada boiler, salah satunya
ialah PLTU yang dimiliki oleh PT. Best
yang merupakan salah satu cucu
perusahaan yang dimiliki oleh PT. Bukit
Asam. Penggunaan batubara sebagai
bahan
bakar
pembangkit
listrik
menghasilkan limbah abu layang yang
relatif besar, sehingga
berpotensi
terhadap pencemaran udara (Sutrisno et
al., 2014).

Abu layang didefinisikan sebagai
bahan hasil pembakaran batubara pada
tungku pembangkit listrik tenaga uap
yang berbentuk halus dan bersifat
pozolanik. Komponen utama dari abu
layang batubara yang berasal dari
pembangkit listrik adalah silikat (SiO2),
alumina (Al2O3), dan besi oksida
(Fe2O3) sisanya adalah karbon, kalsium,
magnesium, dan belerang (Caroles,
2019). Beberapa pemanfaatan abu
layang telah dilakukan, seperti bahan
campuran pembuatan batako, bahan
campuran atau pengganti semen pada
pembuatan roster serta dapat digunakan
sebagai adsorben. Beberapa penelitian
telah menyimpulkan bahwa abu layang
memiliki kapasitas adsorpsi yang baik
untuk menyerap gas organik, ion logam
berat seperti (Fe, Pb, Cu, Cr, Cd, Cs, Na
dan Zn), dan gas polutan (Lestari, 2013).
Penambangan
batubara
menghasilkan air asam tambang, air
asam tambang memiliki kandungan
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logam
Fe
yang
cukup
besar.
Berdasarkan
Keputusan
Menteri
Lingkungan Hidup Nomor 113 tahun
2003 tentang baku mutu air limbah bagi
usaha atau kegiatan pertambangan
batubara menyatakan bahwa konsentrasi
maksimum Fe total yang diperbolehkan
dalam limbah adalah 7 ppm. Tingginya
kandungan logam Fe akan berdampak
terhadap kesehatan manusia diantaranya
bisa menyebabkan keracunan (muntah),
kerusakan usus, penuaan dini hingga
kematian mendadak, radang sendi, cacat
lahir, gusi berdarah, kanker, sirosis
ginjal, sembelit, diabetes, diare, pusing,
mudah lelah, hepatitis, hipertensi,
insomnia (Parulian, 2009).
Standar kandungan konsentrasi
besi terlarut pada air bersih berdasarkan
Peraturan Menteri Kesehatan RI No 32
Tahun 2017 maksimal 1,0 ppm dan
konsentrasi besi maksimal untuk air
minum menurut Permenkes No.
492/Menkes/Per/IV/2010 adalah 0.3
ppm. Kandungan Fe yang tinggi
menyebabkan air berwarna kuning dan
berbau, sehingga menyebabkan kualitas
air dibawah standar dan tidak layak
untuk di konsumsi.
METODE PENELITIAN
a.

Alat dan Bahan

Alat-alat yang digunakan dalam
penelitian ini adalah furnace (Carbolite),
Atomic absorption spectrophotonetry
(Thermo scientific), Fourier Transform
Infra Red (Shimadzu, IR Prestige-21),
neraca analitik (Sartorius), oven
(Memmert), ayakan 200 mesh, hotplate

(Thermo scientific), dan alat gelas
analitis lainnya.
Bahan-bahan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah limbah abu layang
yang diambil dari PT. BEST, NaOH
(Merck), Li2B4O7 (Merck), HCl (Merck),
LaCl (Merck), HNO3 (Merck), Fe(NO3)3
(Merck), Aqua Demineralized (Aqua
DM) dan kertas saring Whatman No.41.
b.

Preparasi sampel

Teknik pengambilan sampel abu
layang dilakukan secara acak pada
tempat pembuangan limbah yang berada
pada PT. BEST Tanjung Enim,
Sumatera Selatan. Sampel abu layang
yang telah dikumpulkan dicuci dengan
cara meletakkan sampel ke dalam kain
belacu dan dicuci berulang kali
menggunakan
air
kran
untuk
menghilangkan pengotor, seperti tanah.
Sampel abu layang dianginkan 2 jam
dan dimasukkan kedalam oven suhu 105
℃ sampai kering. Setelah itu, sampel
abu layang digerus dan diayak,
menggunakan ayakan 200 mesh,
kemudian mengambil sampel yang lolos
ayakan.
c.

Penentuan komposisi kimia
oksida logam pada sampel Abu
Layang menggunakan AAS
Sampel adsorben abu layang
(sebelum aktivasi; aktivasi 0; 1 M, 3 M,
5 M NaOH) disiapkan masing-masing
0,1 gram dan dimasukkan kedalam
platinum dish. Litium tetraborat
dimasukkan sebanyak 0,5 gram ke
dalam platinum dish yang telah berisi
sampel dan diaduk. Litium tetraborat
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ditambahkan kembali sebanyak 0,5 gram
hingga menutupi permukaan sampel.
Platinum dish dipanaskan kedalam ash
furnace pada temperatur 1000 ℃ selama
15 menit, sampel dikeluarkan dan
didinginkan. Platinum dish yang berisi
sampel dipindahkan kedalam beaker
gelas 400 ml dan ditambahkan 150 ml
HCl
5%.
Campuran
diaduk
menggunakan
stirrer
kemudian
didinginkan.
Larutan
sampel
dimasukkan kedalam labu ukur 200 ml
(dibilas dengan HCl 5%) hingga tepat
200 ml (konsentrasi contoh 500 ppm).
Larutan sampel 500 ppm dipipet
sebanyak 20 ml dan diencerkan dengan
HCl 5% hingga 50 ml (200 ppm).
Larutan sampel 500 ppm dipipet 10 ml
dan ditambahkan 10 ml LaCl dan
diencerkan dengan HCl 5% hingga 100
ml (50 ppm).
Konsentrasi logam diukur dengan
AAS, untuk SiO2 dan Al2O3 diukur
dengan larutan konsentrasi 200 ppm
yang telah dipreparasi, Fe2O3, MgO,
CaO, K2O dan Na2O diukur dengan
menggunakan larutan konsentrasi 50
ppm yang telah dipreparasi. Setelah
ditentukan komposisi abu layang dan
ditentukan dalam jumlah persen, akan
dibandingkan perubahan komposisi yang
terjadi pada abu layang sebelum dan
sesudah diaktivasi (0, 1 M, 3 M, 5 M)
konsentrasi larutan NaOH.
d.

Penentuan gugus fungsi Abu
Layang menggunakan FTIR

Abu layang sebelum dan sesudah
diaktivasi (0,1 M, 3 M, 5 M) konsentrasi

larutan
NaOH
dikarakterisasi
menggunakan FTIR untuk menentukan
gugus fungsi. Metode FTIR yang
digunakan adalah metode DRS.
e.

Uji kandungan Fe menggunakan
AAS (SNI-6989-4-2009)

Adsorben abu layang masingmasing sampel (sebelum aktivasi; 0, 1
M, 3 M dan 5 M) sebanyak 0,5 g
dimasukkan ke dalam Erlenmeyer.
Setiap sampel tersebut dikontakkan
dengan larutan 10 ppm Fe sebanyak
100
mL.
Campuran
diaduk
menggunakan stirer selama 60 menit
dengan kecepatan 100 rpm. Lalu,
campuran disaring dan diambil sebanyak
50 ml untuk didestruksi dengan cara
menambahkan 5 ml HNO3 pekat,
campuran dipanaskan perlahan hingga
volumenya menjadi 15-20 ml. Larutan
yang telah didestruksi disaring ke dalam
labu ukur 50 ml dan ditambahkan air
bebas mineral sampai tanda tera dan
dihomogenkan. Hasil dari destruksi ini
diukur menggunakan AAS untuk
melihat konsentrasi akhir dari dari
larutan yang telah dikontakkan dengan
adsorben abu layang dan dihitung persen
kehilangan Fe.
Hasil persentase kehilangan Fe
yang paling optimum pada percobaan
konsentrasi aktivator abu layang
diambil
sebanyak
0,5
gram
dimasukkan
kedalam
5
buah
erlenmeyer dan dimasukkan masingmasing variasi konsentrasi larutan
adsorbat Fe (10, 20, 30, 40 dan 50)
ppm sebanyak sebanyak 100 ml.
Setiap sampel tersebut dikontakkan
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dengan cara diaduk menggunakan
layang dan dihitung persen kehilangan
stirer
selama 60 menit dengan
Fe.
kecepatan 100 rpm. Lalu, campuran
HASIL DAN PEMBAHASAN
disaring dan diambil sebanyak 50 ml
a.
Penentuan komposisi kimia
untuk didestruksi dengan cara
oksida logam pada sampel Abu
menambahkan 5 ml HNO3 pekat,
Layang menggunakan AAS
campuran dipanaskan perlahan hingga
Komposisi abu layang variasi
volumenya menjadi 15-20 ml. Larutan
konsentrasi aktivator (0, 1 M, 3 M, 5 M)
yang telah didestruksi disaring
NaOH dan pembakaran suhu 600 oC
kedalam labu ukur 50 ml dan
ditentukan dengan metode ASTM
ditambahkan air bebas mineral sampai
(ASTM-D3682-13)
menggunakan
tanda garis dan dihomogenkan. Hasil
Atomic Absorption Spectrophotometer
dari destruksi ini diukur menggunakan
(AAS). Hasil karakterisasi komposisi
AAS untuk melihat konsentrasi akhir
abu layang dicantumkan dalam Tabel 1.
dari dari larutan yang telah
dikontakkan dengan adsorben abu
Tabel 1. Komposisi kimia abu layang variasi konsentrasi aktivator (0; 1 M; 3M; 5M)
No
Sampel
Komposisi kimia (%)
SiO2
Al2O3
Fe2O3 CaO
MgO K2O
Na2O
1. AL tanpa aktivasi 58,961 20,150 8,339
2,637
4,890 0,372
0,428
fisika dan kimia
2. AL aktivasi fisika, 0 41,588 20,550 8,374
4,570
4,670 0,613
0,621
M NaOH
3.
4.
5.

AL aktivasi fisika, 1 59,013
M NaOH
AL aktivasi fisika, 3 60,874
M NaOH

27,934

5,695

6,760

2,070

0,628

1,101

18,371

4,848

9,740

1,210

0,499

3,428

AL aktivasi fisika, 5 59,279
M NaOH

17,104

5,850

8,238

3,260

0,513

5,255

AL=Abu layang

Berdasarkan Tabel 1, terlihat
perbedaan komposisi dari abu layang
tanpa aktivasi dan aktivasi dengan
variasi konsentrasi aktivator (0; 1; 3 dan
5) M NaOH. Pada abu layang yang telah
diaktivasi menggunakan NaOH 3M,
memiliki kandungan silika yang lebih
banyak dibandingkan abu layang
lainnya. Hal ini disebabkan proses

aktivasi membentuk ikatan polimer yang
kuat pada abu layang. Larutan NaOH
yang digunakan akan bereaksi dengan Si
dan Al dalam abu layang dan
menghasilkan
polimer
anorganik
alkali poly (silicate) (Irani, 2009). Selain
itu, dengan meningkatnya konsentrasi
aktivator NaOH, kandungan Na2O pada
abu layang semakin besar, hal ini
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disebabkan masuknya logam Na ke
dalam abu layang. Hasil karakterisasi
komposisi kimia dalam penelitian ini
didapatkan abu layang tipe F menurut
ASTM C 618, dimana kandungan CaO
kurang dari 10% dari beratnya. Abu
layang tipe F ini biasanya didapatkan
dari pembakaran batubara anthracite
atau bitumenous.
b.
Penentuan gugus fungsi Abu
Layang menggunakan FTIR

gugus O-Si-O atau O-Al-O terletak pada
bilangan gelombang untuk masingmasing adsorben abu layang (tanpa
aktivasi; 0M NaOH; 1M NaOH; 3M
NaOH dan 5M NaOH) berturut-turut
yaitu 1028,10; 1024,25; 1031,96;
1029,07 dan 1039,68 cm-1 . Puncak pada
bilangan gelombang untuk masingmasing adsorben abu layang (tanpa
aktivasi; 0 M NaOH; 1 M NaOH; 3 M
NaOH dan 5 M NaOH) berturut-turut

Gambar 1. Spektrum FTIR abu layang tanpa aktivasi(a); aktivasi fisika dan kimia
NaOH 1 M(b); NaOH 3 M(c) dan NaOH 5 M(d)
Secara kualitatif, spektra IR abu
layang membuktikan adanya silikat yang
ditandai dengan adanya puncak pada
bilangan gelombang untuk masingmasing adsorben abu layang (tanpa
aktivasi; 0M NaOH; 1M NaOH; 3M
NaOH dan 5M NaOH) berturut-turut
yaitu 1555,66; 1558,55; 1560,56;
1569,16 dan 1567,15 cm-1 yang
menunjukkan daerah vibrasi gugus Si-OSi atau Si-O-Al. Vibrasi ulur simetris

yaitu 454,20; 454,26; 467,76; 458,11
dan 453,29 cm-1 merupakan pita vibrasi
tekuk ikatan T-O (T=Al/Si).
Hal ini memungkinkan abu layang
baik tanpa aktivasi maupun aktivasi
dengan variasi konsentrasi aktivator (0;
1, 3 dan 5) M NaOH memiliki
kemampuan yang cukup baik untuk
dijadikan adsorben dalam menjerap
logam, dilihat dari adanya gugus fungsi
silika dan alumina yang dimilikinya.
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c.

Uji kandungan Fe menggunakan
AAS (SNI-6989-4-2009)

Aktivasi abu layang dapat
dilakukan
dengan
menambahkan
senyawa-senyawa
yang
mampu
menghasilkan suatu ikatan polimer yang
kuat. Larutan alkali dapat digunakan
untuk bereaksi dengan Si dan Al dalam
sumber dalam sumber material geologi
alam atau produk samping seperti abu
layang untuk menghasilkan polimer.
Larutan alkali yang digunakan adalah
larutan natrium dan kalium (Irani, 2009).
Maka digunakan aktivator NaOH
dengan berbagai konsentrasi. Semakin
besar konsentrasi dari NaOH maka
semakin banyak ikatan polimer yang
terbentuk dan penyerapan logam akan
semakin
besar.
Namun,
apabila
konsentrasi NaOH terlalu tinggi akan
menyebabkan rusaknya struktur dari
permukaan
adsorben
sehingga
penyerapannya
kurang
optimum.
Percobaan
konsentrasi
aktivator
optimum dilakukan untuk melihat
konsentrasi NaOH yang paling baik
digunakan untuk mengaktivasi adsorben
abu layang.

Efesiensi (%)

100
80
60
40
20
0
0

2
4
6
Konsentrasi aktivator NaOH

Gambar 2. Pengaruh konsentrasi
aktivator adsorben (1;3 dan 5 M NaOH)
terhadap efisiensi adsorpsi abu layang
terhadap larutan Fe 10 ppm.
Hubungan
antara
konsentrasi
aktivator dengan efesiensi penyerapan
ditunjukkan pada Gambar 2 semakin
besar konsentrasi aktivator yang
diberikan, maka semakin banyak
adsorbat yang akan teradsorpsi pada
permukaan adsorben, sehingga adsorbat
yang teradsorpsi pada pori-pori adsorben
juga semakin banyak. Berdasarkan
Gambar 2, konsentrasi
aktivator
optimum adsorben abu layang terhadap
larutan Fe adalah konsentrasi 3M NaOH
dengan persentase adsorpsi Fe mencapai
nilai
optimum
sebesar
86,43%,
kemudian mengalami penurunan pada
konsentrasi aktivator 5 M. Penurunan
persentase adsorpsi ini disebabkan oleh
situs aktif dari permukaan adsorben telah
mengalami kerusakan saat proses
aktivasi, sehingga konsentrasi
yang
semakin besar tidak akan mempengaruhi
hasil penjerapan pada permukaan situs
aktif adsorben.
Untuk
adsorben
yang
tidak
diaktivasi secara kimia juga diujikan
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untuk penyerapan pada larutan Fe 10
ppm dan mendapatkan hasil efesiensi
66,65 %. Hal ini diartikan dengan proses
aktivasi secara kimia pada konsentrasi
optimum dapat menyerap Fe lebih besar
dari pada sebelum aktivasi. Karena
dengan proses aktivasi dapat mempesar
pori-pori dan memperbanyak situs aktif
pada adsorben.

Efesiensi (%)

Pengaruh konsentrasi Fe terhadap
efisiensi adsorpsi abu layang dilakukan
dengan mengkontakkan 0,5 gram abu
layang terhadap larutan Fe 10, 20, 30, 40
dan 50 mg L-1 masing-masing sebanyak
100 mL dengan adsorben abu layang
konsentrasi aktivator optimum yaitu 3 M
NaOH dan kecepatan pengadukan 100
rpm selama 60 menit. Dari hasil
pengukuran didapatkan nilai efisiensi
dari percobaan konsentrasi optimum
adsorbat pada adsorben pada gambar 3.
82
81
80
79
78
77
76
0

20

40

60

Konsentrasi Adsorbat (ppm)

Gambar 3. Pengaruh konsentrasi adsorbat
(10-50 ppm Fe) terhadap efisiensi adsorpsi
abu layang

Berdasarkan
grafik
pengaruh
konsentrasi adsorbat (10-50 ppm Fe)
terhadap efisiensi adsorpsi abu layang
mengalami kenaikan. Menurut Baros
(2003), jika molekul adsorbat dinaikkan,

maka kapasitas adsorpsi meningkat pula.
Peningkatan
kapasitas
adsorpsi
disebabkan adanya penambahan ion
logam Fe yang terikat pada sisi aktif
permukaan adsorben. Pada penelitian
yang dilakukan Wardani (2012) nilai
efesiensi
yang
didapatkan
pada
penelitian tersebut mencapai 81,89 %
pada penyerapan ion logam Fe. Adsorpsi
akan meningkat dengan kenaikan
konsentrasi adsorbat, seperti pada
penelitian yang dilakukan (Weber,
1972).
d. Penentuan model isoterm adsorpsi
Penentuan model isoterm adsorpsi
logam Fe oleh abu layang dalam
penelitian ini menggunakan model
isoterm
adsorpsi
Langmuir
dan
Freundlich. Tujuan dari penentuan
isoterm
ini
supaya
mengetahui
mekanisme adsorpsi yang terjadi pada
adsorben
abu
layang
dalam
mengadsorpsi
logam
Fe
apakah
cenderung adsorpsi kimia atau adsorpsi
fisika. Proses adsorpsi dipengaruhi oleh
beberapa faktor yaitu ukuran molekul
adsorbat, kepolaran zat adsorbat, ukuran
adsorben, kemurnian adsorben, suhu, pH
dan waktu kontak.
Berdasarkan gambar 4 dapat
diketahui bahwa pada isoterm Langmuir
memiliki nilai R2 sebesar 0,9405.
Isoterm Langmuir merupakan proses
adsorpsi secara kimia (Alberty dan
Daniel, 1983). Proses ini terjadi di
lapisan tunggal saja (monolayer). Pada
adsorpsi kimia terjadi interaksi kimia,
sedangkan
Isoterm
Freundlich
merupakan proses adsorpsi secara fisika,
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dimana peristiwa penjerapan partikel
adsorbat ke dalam pori-pori permukaan
adsorben karena adanya gaya Van Der
Walls (Atkins, 1999). Pola isoterm
Freundlich dapat dilihat pada gambar 5.

Ce/Qe

2
1.5
1
0.5

y = 0.0571x - 1.7354
R² = 0.9405

0
0

5

10

Ce
Gambar 4. Kurva model isoterm
adsorpsi Langmuir
1

Log Qe

0.8
0.6
0.4

y = 1.2038x - 0.2902
R² = 0.9933

0.2
0
0

0.5

1

1.5

Log Ce

Gambar 5. Kurva model isoterm

dibanding isoterm Langmuir yaitu
0,9933. Pada adsorpsi logam Fe oleh
adsorben abu layang mengikuti pola
isoterm Freundlich dilihat dari adsorpsi
cenderung terjadi secara fisika.
KESIMPULAN
Efektivitas maksimum adsorben
abu layang pada penjerapan ion Fe
didapatkan oleh adsorben abu layang
dengan konsentrasi aktivator NaOH 3
M, efesiensi penurunan nya mencapai
86,43%. Hasil perbandingan nilai R2
dari model isoterm adsorpsi Langmuir
dan Freundlich menunjukkan bahwa
model isoterm Freundlich memiliki
nilai R2 yang lebih mendekati 1, yaitu
sebesar 0,9933.
UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis
mengucapkan
terimakasih
kepada semua pihak yang telah
membantu dalam penulisan karya ilmiah
ini. Selain itu, penulis
juga
mengucapkan terimakasih yang sebesarbesarnya kepada staff Laboratorium PT.
Bukit Asam, PLP Laboratorium Kimia
Fisika FMIPA UNRI.
DAFTAR PUSTAKA

adsorpsi Freundlich
Berdasarkan perbandingan isoterm
Langmuir dan Freundlich diketahui
bahwa kedua isoterm memiliki harga
koefisien determinasi ≥ 0,9. Sebenarnya
isoterm
Langmuir
dan
isoterm
Freundlich dapat diterapkan pada proses
adsorpsi ini. Namun jika dilihat
kecenderungannya isoterm Freundlich
memiliki nilai R2 yang lebih besar
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