
 

 

ABSTRAK 

STUDI PENDAHULUAN DAYA SERAP TANAH TERHADAP SALIVA ANJING DAN 

ZAT WARNA RHODAMIN B DENGAN METODE SPEKTROSKOPI SINAR TAMPAK 

DAN INFRA MERAH 
 

 

Dalam hukum Islam soal bersuci dan segala seluk-beluknya termasuk bagian ilmu dan amalan 

yang penting, terutama karena di antara syarat-syarat shalat telah ditetapkan bahwa seseorang 

yang akan mengerjakan shalat, wajib suci dari hadats dan suci pula badan, pakaian, dan 

tempatnya dari najis. Termasuk bila terkena najis jenis mughallazhah seperti air liur anjing, harus 

dibilas sebanyak tujuh kali salah satunya dengan tanah. Aturan tersebut digunakan sebagai 

inspirasi dalam penelitian ini, terutama peranan tanah yang diikutsertakan dalam membersihkan 

air liur anjing. Asumsi awal dari penelitian ini adalah bahwa tanah memiliki sifat sebagai 

adsorben bagi kandungan saliva anjing. Adapaun untuk membuktikan asumsi tersebut, selain 

terhadap saliva anjing, maka perlu dilakukan uji adsorpsi tanah terhadap zat tunggal yang mudah 

dievaluasi, dalam hal ini zat warna Rhodamin B. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mempelajari kandungan dan struktur tanah dalam kaitannya sebagai adsorben dan medium 

pensucian najis kandungan saliva anjing. Penelitian ini menggunakan metode pengeringan untuk 

sampel tanah, metode spektroskopi untuk sampel air liur anjing dan zat warna Rhodamin B. 

Untuk mengetahui kandungan mineral dalam tanah menggunakan difraksi sinar-X (XRD), untuk 

mengidentifikasi penurunan jumlah koloni bakteri air liur anjing dan penurunan kadar zat warna 

Rhodamin B menggunakan Spektrofotometer UV-Sinar Tampak, dan untuk mengidentifikasi 

keberadaan gugus fungsi kandungan air liur anjing menggunakan alat Spektrofotometri (FTIR). 

Hasil XRD mengungkapkan bahwa dalam sampel tanah terdapat  8 jenis mineral, diantaranya 

albit-kalsian; hematit; kaolinit; kristobalit, magnetit; mikroklin; muskovit; dan kuarsa; dengan 

albit dan kuarsa yang mendominasi sebagian besar sampel tanah. Dari hasil spektrofotometri 

sinar tampak dan FTIR didapat keefektifan penurunan kandungan mikroorganisme dalam air liur 

anjing dan konsentrasi zat warna Rhodamin B setelah dikontakkan dengan tanah pekarangan 

rumah dan tanah pinggir jalan raya yang keduanya telah dikalsinasi terlebih dahulu. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa tanah memiliki kemampuan adsorpsi pada sampel air liur 

dengan baik. 
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