
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Air merupakan senyawa kimia yang sangat penting bagi kehidupan umat

manusia dan makhluk hidup lainnya dan fungsinya bagi kehidupan tersebut tidak

akan dapat digantikan oleh senyawa lainnya. Hampir semua kegiatan yang

dilakukan manusia membutuhkan air, mulai dari membersihkan diri,

membersihkan ruangan tempat tinggal, menyiapkan makanan dan minuman

sampai dengan aktivitas-aktivitas lainnya (Ahmad, 2004).

Sepanjang sejarah hidup manusia, kualitas dan kuantitas air yang sesuai

dengan kebutuhan merupakan faktor penting yang menentukan kesehatan hidupnya.

Kualitas air berhubungan dengan adanya bahan-bahan lain terutama

senyawa-senyawa kimia baik dalam bentuk senyawa organik maupun anorganik

juga adanya mikroorganisme (Ahmad, 2004).

Air sering tercemar oleh komponen-komponen anorganik, diantaranya

berbagai logam berat yang berbahaya. Beberapa logam berat tersebut banyak

digunakan dalam berbagai keperluan, oleh karena itu diproduksi secara rutin dalam

skala industri. Penggunaan logam-logam berat tersebut dalam kehidupan sehari-

hari berarti telah secara langsung maupun tidak langsung, atau sengaja maupun

tidak sengaja telah mencemari lingkungan. Beberapa logam berat tersebut ternyata

telah mencemari lingkungan melebihi batas yang berbahaya bagi kehidupan

lingkungan (Fardiaz, 1992).

Logam berat merupakan sumber pencemar yang sangat membahayakan

bagi lingkungan. Beberapa contoh logam berat yang sangat beracun bagi manusia

adalah: Arsen (As), Kadmium (Cd), Tembaga (Cu), Timbal (Pb), Merkuri (Hg),

Nikel (Ni), dan Seng (Zn). Logam berat berbahaya karena dapat mengganggu

kehidupan organisme di lingkungan jika keberadaannya melampaui ambang batas.

Logam-logam berat ini juga mengancam kesehatan manusia karena dapat menjadi

senyawa toksik bila melampaui ambang batas dan berada dalam tubuh manusia

(Wiyarsi, 2010).



Senyawa logam berat dapat menjadi bahan racun yang bisa meracuni tubuh

makhluk hidup, misalnya logam kromium (Cr). Limbah kromium berasal dari

limbah industri penyamakan kulit, pelapisan logam, fotografi, industri cat, industri

zat warna, dan industri tekstil dimana limbah tersebut dapat membahayakan

lingkungan. Walaupun hanya terdapat dalam jumlah kecil. Kromium bersifat stabil

dan apabila terakumulasi dalam tubuh, lama kelamaan dapat memicu sel-sel kanker

(karsinogenik) yang dapat membahayakan kesehatan. Selain itu bahaya logam

kromium dapat mengakibatkan anemia, depresi, kelelahan, lemahnya daya ingat,

insomnia, sakit kepala bahkan kematian. Batas maksimum konsentrasi untuk

logam kromium pada air permukaan adalah 0,1 mg/l dan untuk air minum adalah

sebesar 0,05 mg/l (Haryani, 2007).

Udang memiliki nilai gizi yang sangat tinggi dan sangat berguna untuk

memenuhi zat gizi yag dibutuhkan mausia. Hanya saja udang yang digunakan

adalah bagian dagingnya saja sedangkan kepala, ekor dan kulitnya tidak

dimanfaatkan dan menjadi limbah. Untuk mendapatkan nilai ekonomis perlu

adanya proses pengolahan yang dapat memberikan nilai tambah bagi limbah udang

tersebut. Kulit udang bisa diolah menjadi kitosan yang bisa digunakan sebagai

adsorben dalam menurunkan kandungan logam yang terkandung dalam air limbah.

Cangkang udang mengandung protein 25-40%, kalsium karbonat 45-50%,

dan kitin 15-20%, tetapi besarnya kandungan komponen tersebut tergantung pada

jenis udang dan tempat hidupnya. Sedangkan cangkang kepiting mengandung

protein 15,60-23,90%, kalsium karbonat 53,70- 78,40%, dan kitin 18,70-32,20%

yang juga tergantung pada jenis kepiting dan tempat hidupnya (Puspawati dan

Simpen, 2010).

Kitosan adalah hasil proses deasetilasi dari senyawa kitin yang banyak

terdapat dalam kulit luar hewan golongan Crustaceae seperti udang dan kepiting.

Kitin tidak mudah larut dalam air, sehingga penggunaannya terbatas. Namun

dengan modifikasi kimiawi dapat diperoleh senyawa turunan kitin yang

mempunyai sifat kimia yang lebih baik. Salah satu turunan kitin adalah kitosan.

Kitosan merupakan senyawa dengan rumus kimia poli (2-amino-2-dioksi-β-D-

Glukosa) yang dapat dihasilkan dengan proses hidrolisis kitin menggunakan basa

kuat. Saat ini terdapat lebih dari 200 aplikasi dari kitin dan kitosan serta turunannya



di industri makanan, pemrosesan makanan, bioteknologi, pertanian, farmasi,

kesehatan, dan lingkungan (Balley, 1977).

Kitosan dapat digunakan sebagai adsorben yang dapat menyerap logam-

logam berat, seperti Zn, Cd, Cu, Pb, Mg dan Fe (Wiyarsi, 2010). Sisi aktif kitosan

baik dalam bentuk NH2 ataupun dalam keadaan terprotonasi NH3
+ mampu

mengadsorpsi logam-logam berat melalui mekanisme pembentukan khelat atau

penukar ion (Wiyarsi, 2010).

Adsorpsi (penyerapan) merupakan salah satu cara perlakuan logam berat

yang paling banyak digunakan karena metode ini aman dan tidak memberikan efek

samping

yang membahayakan bagi kesehatan (Wiyarsi, 2010). Adsorpsi logam berat oleh

kitosan dipengaruhi beberapa faktor, seperti aktivitas kitosan, konsentrasi, suhu, pH,

lama adsorpsi, waktu pengadukan, ukuran partikel dan konsentrasi logam dalam

suatu larutan. Aktivitas kitosan akan meningkat seiring dengan peningkatan derajat

deasetilasi (DD), karena semakin besar nilai derajat deasetilasi menunjukan banyak

gugus asetil dari kitin yang diubah menjadi sisi aktif NH2 dalam kitosan (Wiyarsi,

2010).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, terdapat beberapa masalah yang harus

diperhatikan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kondisi optimum adsorpsi oleh kitosan pada variasi pH,

waktu kontak dan variasi konsentrasi ion logam Cr (VI)?

2. Berapa besar efisiensi adsorpsi ion logam Cr (VI) oleh kitosan hasil

deasetilasi dari cangkang udang pada kondisi optimum?

3. Bagaimana jenis adsorpsi isotermal kitosan pada ion logam Cr

(VI)?

1.3 Batasan Masalah



Berdasarkan latar belakang, terdapat beberapa batasan masalah yang harus

diperhatikan dalam penelitian ini adalah:

1. Variasi pH larutan ion logam meliputi pH 1, 2, 3, 4 dan 5.

2. Variasi waktu pengadukan meliputi 15, 20, 25, dan 30 menit.

3. Variasi konsentrasi larutan ion logam meliputi 10, 20, 30, 40, dan

50 ppm.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menentukan kondisi optimum adsorpsi oleh kitosan pada variasi pH,

waktu kontak dan variasi konsentrasi ion logam Cr (VI).

2. Untuk menentukan efisiensi adsorpsi ion logam Cr (VI) oleh kitosan hasil

deasetilasi dari cangkang udang pada kondisi optimum.

3. Untuk menentukan jenis adsorpsi isotermal kitosan pada ion logam Cr (VI).

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan informasi

untuk pendidikan, industri dan bidang lainnya yang berhubungan dengan

penyerapan logam Kromium (Cr) oleh kitosan dan cara mendapatkan kitosan dari

kulit udang yang melalui beberapa tahap, yaitu deproteinasi, demineralisasi dan

deasetilisasi.
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