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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyerapan timbal pada gas buang 
kendaraan  bermotor  bensin  dengan  karbon  aktif.  Bahan  bakar  bensin  yang 
banyak digunakan oleh sebagian besar kendaraan di Indonesia mengandung zat 
tambahan  TEL  (tetra  ethyl  lead)  yang  digunakan  untuk  meningkatkan  angka 
oktan dari bensin tersebut. TEL (timbal) ini akan ikut keluar ke udara bersama 
gas buang kendaraan bermotor dan mencemari udara  disekitarnya. Timbal ini 
sangat berbahaya terhadap kesehatan manusia, mulai dari yang kadarnya rendah 
yang mengakibatkan gangguan pendengaran, penurunan IQ, gangguan 
pertumbuhan dan fungsi penglihtan  sampai yang kadarnya tinggi yang dapat 
mengakibatkan anemia, kerusakan otak bahkan  dapat  mengakibatkan kematian. 
Kendaraan  yang  berkembang  pada  saat  ini  banyak  dilengkapi  dengan  alat 
catalytic converter, namun alat ini hanya mampu mereduksi kandungan CO, HC, 
SOx dan NOx dalam gas buang kendaraan. Alat ini tidak mampu mereduksi 
kandungan timbal pada gas buang, sehingga perlu dilakukan penelitian tentang 
penyerapan   timbal  pada  gas  buang  ini.  Penyerap  yang  digunakan  dalam 
penelitian  ini  adalah  karbon  aktif.  Karbon  aktif  memiliki  ruang  pori  sangat 
banyak dengan ukuran tertentu. Pori-pori ini dapat menangkap partikel-partikel 
sangat halus dan menjebaknya di dalam pori-pori tersebut. Dengan penelitian ini 
diharapakan adanya sebuah solusi bagaimana penyerapan timbal yang ada pada 
gas  buang  kendaraan  bermotor.  Pengambilan  sampel   pada  penelitian  ini 
dilakukan dengan metode stek sampling, pengambilan sampel dilakukan dengan 
memodifikasi  metode  pengujian  berdasarkan  SII  (Standar  Industri  Indonesia) 
1834-85.  Timbal   (Pb)   dalam   gas   buang   kendaraan   bermotor diambil 
menggunakan asam nitrat (HNO3) 1% dan digunakan sebagai sampel. Sampel 
diambil pada 2 kondisi yaitu pada knalpot yang tidak dilengkapi dengan karbon 
aktif dan knalpot yang dilengkapi dengan penyerap karbon aktif. Setelah sampel 
diperoleh kemudian sampel di uji dengan menggunakan AAS (Atomic Absorbance 
Spectrophotometer), sehingga kandungan timbal masing-masing sampel dapat di 
ketahui. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dengan AAS dengan LOD 
(Limit Deteksi) 0,001 mg/m3, didapatkan bahwa kandungan timbal pada sampel 
tanpa absorben karbon aktif yaitu 0,0245 mg/m3. Sedangkan untuk sampel yang 
menggunakan absorben karbon aktif didapatkan kandungan timbal dibawah LOD 
(Limit Deteksi)  AAS. Sehingga dapat di simpulkan bahwa karbon aktif dapat 
menyerap kandungan timbal pada gas buang kendaraan bermotor.  

Kata kunci : Absorpsi, Timbal (Pb), Gas Buang Kendaraan Bermotor dan 
Karbon Aktif  

PENDAHULUAN 
Latar  belakang   penelitian   ini   yaitu   dengan   melihat   perkembangan 

teknologi  dan  industri kian berkembang dengan pesat dan memberikan banyak 
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manfaat dan kemudahan bagi manusia. Seiring dengan perkembangan tersebut, 
pencemaran udarapun semakin meningkat. Perkembangan teknologi dan industri 
disamping  memberikan  manfaat  ternyata  juga  mendatangkan akibat  berupa 
rusaknya lingkungan sebagai  tempat hidup manusia. Beberapa dampak tersebut 
antara lain berupa asap dari cerobong-cerobong pabrik, asap kendaraan bermotor 
dan lain-lain. Asap yang dihasilkan tesebut mengandung  zat-zat yang 
membahayakan kesehatan dan merugikan ekosistem. 

Dalam  ISPU  (Indeks  Standar  Pencemaran  Udara),  dinyatakan  bahwa 
kategori udara yang baik adalah jika tingkat kualitas udara tidak memberikan efek 
buruk bagi kesehatan manusia serta tidak berpengaruh pada tumbuhan dan nilai 
estetika bangunan. Kemudian udara dikatakan tidak sehat, apabila kualitas udara 
di suatu kota secara umum dapat merugikan kesehatan yang serius pada penduduk 
setempat. 

Menurut beberapa sumber dikatakan bahwa semua gas-gas pencemar yang 
mengandung  karbon,  nitrogen,  sulfur,  timbal,  dan  ozon  dapat  menimbulkan 
gangguan  pernafasan,   kanker,  menurunkan  tingkat  kecerdasan,  bahkan  bisa 
mematikan. Perlu disadari dan dipahami oleh masyarakat bahwa polusi udara dari 
kendaraan bermotor bensin (spark ignition engine)  menghasilkan 70% karbon 
monoksida (CO), 100% plumbum (Pb), 60% hidrokarbon (HC) dan 60% oksida 
nitrogen   (NOx).   Kendaran   bermotor   diesel   (compression   ignition   engine) 
menghasilkan partikel halus yang akan mengendap lebih lama dalam paru-paru 
dan menjadi faktor pemicu kanker. 

Meskipun untuk saat ini sudah dikembangkan alat Catalytic Converter. 
Konverter  katalis berfungsi untuk mengubah polutan yang membahayakan pada 
gas buang menjadi gas yang tidak membahayakan. Alat ini dipasang pada sistem 
pembuangan,  sehingga  semua  gas  buang  harus  mengalir  melaluinya.  Katalis 
adalah suatu bahan pada konverter katalis yang  menyebabkan suatu perubahan 
kimia tanpa menggunakan reaksi kimia pada bagian tersebut.  Katalis tersebut 
berperan  untuk  mendorong  saling  bereaksi  antara  satu  dengan  yang  lainnya. 
Hasilnya adalah gas buang yang keluar dari konventer katalis kandungan HC, CO, 
dan NOx lebih rendah dibandingkan yang masuk. 

Namun Konverter katalis ini tidak dapat mereduksi kandungan Timbal 
(Pb) dalam bahan bakar, sehingga alat ini hanya di gunakan pada kendaraan yang 
berbahan bakar bukan mengandung timbal. Timbal di udara terutama berasal dari 
penggunaan  bahan  bakar  bertimbal   yang  dalam  pembakarannya  melepaskan 
timbal oksida berbentuk debu/partikulat yang dapat terhirup oleh manusia. Debu 
timbal  juga  dapat  mengkontaminasi  tanah  pertanian.  Mobil   berbahan  bakar 
bertimbal melepaskan 95% timbal yang mencemari udara di negara berkembang. 

Karbon aktif adalah suatu bahan yang berupa karbon amorf, yang sebagian 
besar terdiri atas karbon bebas serta memiliki permukaan dalam

 

(internal surface) 
sehingga   mempunyai kemampuan daya serap yang baik. Diketahui bahwa karbon 
aktif dimanfaatkan  sebagai katalis untuk reaksi katalisator atau pengangkut vinil 
kiorida, dan vinil acetate. 

Oleh karena itu diperlukan sebuah penelitian mengenai adsorpsi Timbal 
yang ada  dalam gas buang kendaraan bermotor dengan karbon aktif. Umumnya 
katalis reaksi kimia ialah katalis logam murni yang mahal dan sukar di sediakan. 
Jadi perlu diupayakan katalis yang murah dengan cara mengimpregansikan logam 
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atau oksida logam kedalam pengemban seperti zeloit, alumina, silika dan karbon 
aktif. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka kami dapat merumuskan 
masalah yaitu, Apakah karbon aktif dapat mengadsorpsi kandungan timbal yang 
ada dalam gas buang kendaraan bermotor yang mengandung timbal? Penelitian ini 
bertujuan untuk mendapatkan informasi apakah karbon aktif dapat mengabsorpsi 
kandungan   timbal   yang   ada   dalam   gas   buang   kendaraan   bermotor   yang 
mengandung timbal. 

Keluaran program yang diharapkan adalah dapat mengatasi polusi udara 
karena pengaruh timbal yang dihasilkan oleh gas buang kendaraan bermotor dan 
dapat  menjadi  kajian   untuk  waktu  berikutnya  dalam  pembuatan  katalisator 
menggunakan karbon aktif . 

Kegunaan penelitian program ini adalah, bagi peneliti, dapat mengetahui 
bahwa kandungan timbal yang terkandung dalam gas buang kendaraan bermotor 
dapat  di  adsorpsi   dengan  karbon  aktif.  Bagi  masyarakat,  Dapat  mengatasi 
terjadinya polusi udara karena  pengaruh timbal yang dihasilkan oleh gas buang 
kendaraan bermotor. 

Karbon aktif adalah suatu bahan yang berupa karbon amorf, yang sebagian 
besar  terdiri  atas  karbon  bebas  serta  memiliki  permukaan  dalam  (internal 
surface) sehingga mempunyai kemampuan daya serap yang baik. Daya serap dari 
karbon  aktif  umumnya  bergantung  kepada   jumlah  senyawaan  karbon  yang 
berkisar antara 85% sampai 95% karbon bebas.  

  

Gambar 1. Karbon Aktif  

Pada  dasarnya   karbon   aktif   dapat   dibuat   dari   semua   bahan   yang 
mengandung karbon, baik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, binatang ataupun 
barang tambang.  Bahan-bahan tersebut adalah berbagai jenis kayu, sekam padi, 
tulang binatang, batu bara, tempurung kelapa, kulit biji kopi, dan lain-lain. Prinsip 
pembuatan  karbon  aktif  adalah  proses karbonasi  yaitu  proses  pembentukan 
tempurung  kelapa  sawit  menjadi  arang  (karbon),  kemudian  diaktivasi  dengan 
menggunakan bahan kimia seperti ZnCl2 atau dengan menggunakan steam (uap 
air). 

Berdasarkan hasil penelitian Ponten M. Naibaho (1991), tempurung kelapa 
sawit dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan karbon aktif melalui proses 
karbonisasi  menggunakan  alat  destilasi  kering.  Proses  karbonisasi  pada  suhu 
550°C  selama  3  jam  menghasilkan  karbon  aktif  dengan  rendemen  29%, 
sedangkan kadar abu masih tinggi. 
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Tharapong Vitidsant  (1999)  melakukan  penelitian  untuk  memproduksi 

karbon  aktif  dari  tempurung  kelapa  sawit  dengan  satu  langkah  pirolisis  dan 
aktivasi menggunakan steam. Luas permukaan dan kapasitas adsorpsi maksimum 
karbon  aktif  diperoleh  dengan  menggunakan  200  g  tempurung  kelapa  sawit 
ukuran 1,18-2,36 mm pada suhu 7500C dan waktu pirolisis 3 jam serta laju alir 
udara 30 menit (0,72 ml/min) sebelum aktivasi steam.  Produk akhir diperoleh 
hasil 12,18% dengan karakteristik sebagai berikut: densitas 0,54048 g/cm3, kadar 
abu 7,54%, iodine number 766,99 mg/g, methylene blue number 189,20 mg/g dan 
luas permukaan BET 669,75 m2/g. 

Dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa karbon aktif dari tempurung 
kelapa sawit memiliki peluang yang cukup besar dengan rendemen berkisar 18 

 

29%, dan penelitian lanjutan diharapkan dapat menyempurnakan kualitas karbon 
aktif yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pasar. 

Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) No. 06-3730-1995 persyaratan 
karbon aktif adalah sebagai berikut :  

Tabel 1. Syarat mutu arang aktif teknis (SNI) No. 06-3730-1995 
Persyaratan No

 

Uraian Satuan 
Butiran Serbuk 

1 Bagian yang hilang pada 
pemanasan 950°C 

% Maks.15 Maks.25 

2 Air % Maks.4,4 Maks.15 
3 Abu % Maks. 2,5 Maks.10 
4 Bagian yang tidak 

terarang 
- Tidak ternyata Tidak ternyata 

5 Daya serap I2 mg/g Min.750 Min.750 
6 Karbon aktif murni % Min.80 Min.65 
7 Daya serap benzena % Min.25 - 
8 Daya serap biru metilena ml/g Min.60 Min.120 

9 Kerapatan jenis curah g/ml 0,45-0,55 0,30- 0,35 
10 Lolos ukuran mesh 325 % - Min.90 
11 Jarak Mesh % 90 - 
12 Kekerasan % 80 - 

 

Saat ini, karbon aktif telah digunakan secara luas dalam industri kimia, 
makanan/minuman dan farmasi. Pada umumnya karbon aktif digunakan sebagai 
bahan  penyerap,  dan  penjernih.  Dalam  jumlah  kecil  digunakan  juga  sebagai 
katalisator. Karbon aktif merupakan produk yang banyak dipakai di dalam negeri, 
hampir  70%  produk  karbon  aktif  digunakan  untuk  pemurnian  dalam  sektor 
industri gula, minyak kelapa, farmasi dan kimia. Selain itu juga banyak digunakan 
untuk proses penjernihan air dan industri lain.  

Tabel 2. Penggunaan karbon aktif dalam industri 
No Maksud/Tujuan Pemakaian 
I. Untuk Gas 
a. Pemurnian Gas Desulfurisasi, menghilangkan gas beracun, 

bau busuk, asap, menyerap racun. 
b Pengolahan LNG Desulfurisasi dan  penyaringan  berbagai  bahan 
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mentah dan reaksi gas 

c Katalisator Reaksi katalisator atau pengangkut vinil 
klorida, dan vinil acetat 

d Lain-lain Menghilangkan bau dalam kamar 
pendingin dan mobil 

II. Untuk Zat Cair 
a. Industri obat dan makanan Menyaring dan menghilangkan warna, bau, 

rasa yang tidak enak pada makanan 
b. Minuman ringan, minuman 

keras 
Menghilangkan warna, bau pada 
arak/minuman keras dan minuman ringan 

c. Perminyakan Penyulingan bahan mentah, zat perantara 
d Pembersih air Menyaring/menghilangkan bau, warna, zat 

pencemar  dalam  air,  sebagai  pelindung  dan 
penukaran resin dalam alat/penyulingan air 

e Pembersih air buangan Mengatur dan membersihkan air buangan 
dari pencemar, warna, bau, logam berart 

f Penambakan udang dan 
benur 

Pemurnian, menghilangkan bau dan warna 

g Pelarut yang digunakan 
kembali 

Penarikan kembali berbagai pelarut, sisa 
metanol, etil asetat dan lain-lain 

III. Lain-Lain 
a Pengolahan pulp Pemurnian, menghilangkan bau 
b Pengolahanpupuk Pemurnian 
c Pengolahan emas Pemurnian 
d Penyaringan minyak makan 

dan glukosa 
Menghilangkan bau, warna, dan rasa tidak enak 

 

Timbal (Pb) 
Studi toksisitas timbal menunjukkan bahwa kandungan timbal dalam darah 

g/dl (1/10 bagian dari 1 liter darah) dianggap sebagai tingkat

 

sebanyak 10 aktif 
(level action.  Timbal di udara terutama berasal dari penggunaan bahan bakar 
bertimbal   yang  dalam  pembakarannya  melepaskan  timbal  oksida  berbentuk 
debu/partikulat  yang   dapat   terhirup  oleh  manusia.  Debu  timbal  juga  dapat 
mengkontaminasi tanah pertanian.  Mobil berbahan bakar mengandung timbal 
melepaskan 95% timbal yang mencemari udara di negara berkembang 

Timbal adalah logam berat yang terdapat secara alami di dalam kerak 
bumi dan tersebar ke alam dalam jumlah kecil melalui proses alami. Timbal yang 
ada di lingkungan juga berasal dari kegiatan manusia yang menghasilkan timbal 
300 kali lebih banyak dibandingkan timbal yang berasal dari proses alami. 

Timbal terakumulasi di lingkungan, tidak dapat terurai secara biologis dan 
toksisitasnya tidak berubah sepanjang waktu.  Timbal bersifat toksik jika terhidup 
atau tertelan oleh manusia  dan di dalam tubuh akan beredar mengikuti aliran 
darah, diserap kembali di dalam ginjal dan otak, dan disimpan di dalam tulang dan 
gigi. 

Manusia menyerap timbal melalui udara, debu, air dan makanan. Jutaan 
anak dan orang dewasa terpapar timbal dalam jumlah besar di lingkungan, rumah, 
sekolah dan tempat  kerja.  Penduduk kota mempunyai kandungan timbal dalam 
darah  yang  lebih  tinggi   dibandingkan  penduduk  desa.  Penduduk  di  negara 
berkembang,  terutama  anak-anak,  terancam  paparan  timbal  yang  sangat  besar 
disebabkan oleh: 



PKMP-2-9-6

      
1)  Belum ada peraturan tentang emisi industri dan penggunaan bahan bakar 

yang mengandung timbal. 
2)  Lemahnya pelaksanaan peraturan lingkungan dan keselamatan kerja. 
3)  Banyaknya industri rumah tangga pelapisan dan pengolahan logam. 
4)  Penerapan budaya tertentu seperti penggunaan alat masak dari keramik 

mengandung timbal dan penggunaan timbal untuk bahan kosmetik.  

Timbal adalah racun bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat global. 
Penyebab terjadinya keracunan timbal bersifat lokal, bervariasi dalam komunitas 
dan negara yang berbeda.  Penelitian menunjukkan bahwa timbal yang terserap 
oleh anak, walaupun dalam jumlah kecil, dapat menyebabkan gangguan pada fase 
awal  pertumbuhan  fisik  dan  mental  yang  kemudian   berakibat  pada  fungsi 
kecerdasan dan kemampuan akademik. 

Anak perkotaan di negara berkembang memiliki risiko yang tinggi dalam 
keracunan timbal. Diperkirakan pada tahun 1994 sebanyak 100% darah dari anak 
berumur di bawah 2 g/dl  menurut US Centre 

 

tahun mengandung timbal yang 
melampaui ambang batas 10 for Disease Control and Prevention dan 80% darah 
dari anak 3-5 tahun melebihi ambang batas tersebut.  Anak yang tinggal atau 
bermain  di  jalan  raya  sering  menghirup  timbal  dari  asap   kendaraan   yang 
menggunakan bahan bakar  bertimbal. 

Di negara yang maju sekalipun diperkirakan masih banyak anak yang 
darahnya  mengandung timbal melebihi ambang batas. Diperkirakan 78% anak 
berumur di bawah 2 tahun dan 28% anak berumur 3-5 tahun memiliki kandungan 
timbal dalam darah yang melebihi ambang batas. Timbal yang terserap oleh ibu 
hamil akan berakibat pada  kematian janin dan kelahiran prematur, berat lahir 
rendah bahkan keguguran. 

Sistem syaraf dan pencernaan anak masih dalam tahap perkembangan, 
sehingga lebih rentan terhadap timbal yang terserap. Anak dapat menyerap hingga 
50% timbal yang masuk ke dalam tubuh, sedangkan dewasa hanya menyerap 10- 
15%. Anak dapat menyerap 3 kali dosis lebih besar dibandingkan orang dewasa 
karena  memiliki perbandingan permukaan penyerapan dan volume yang lebih 
besar. Anak senang memasukkan segala sesuatu ke dalam mulutnya. 

Anak yang  bermain  dan  menjelajah  lingkungan  dapat  menelan  timbal 
pada debu yang menempel di tangan, mainan atau benda lain di sekitarnya. Anak 
dapat menelan 200 mg  timbal perhari terutama yang tinggal di kota dan dekat 
jalan  raya  yang  padat.  Janin  dapat   menyerap  timbal  yang  terkandung  dan 
terakumulasi di dalam darah ibunya karena timbal dapat masuk ke dalam plasenta 
dengan mudah. 

Studi toksisitas timbal g/dl (1/10 bagian

 

menunjukkan bahwa kandungan 
timbal dalam darah sebanyak 10 dari 1 liter darah) dianggap sebagai tingkat aktif 
(level action). Pada g/dl, gangguan perkembangan dan 
penyimpangan

 

kandungan timbal sebesar 10 perilaku pada anak dapat teramati 
g/dl membutuhkan . Kandungan timbal 45 perawatan segera dalam waktu 48 jam 
g/dl .

 

Kandungan timbal lebih dari 70 menyebabkan kondisi gawat secara medis 
(medical emergency). Kandungan timbal g/dl  bersifat sangat toksik dan dapat 
menimbulkan kematian pada 

 

di atas 120 anak. 
Timbal di udara terutama berasal dari penggunaan bahan bakar bertimbal 

yang dalam pembakarannya melepaskan timbal oksida berbentuk debu/partikulat 
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yang dapat terhirup oleh manusia. Debu timbal juga dapat mengkontaminasi tanah 
pertanian.   Mobil  berbahan  bakar  bertimbal  melepaskan  95%  timbal  yang 
mencemari udara di  negara  berkembang. Debu timbal menempel di pintu atau 
jendela yang dapat terhirup ke  dalam  saluran pernafasan dan masuk ke dalam 
mulut. 

Pada kadar  rendah,  keracunan  timbal  pada  anak  dapat menyebabkan, 
penurunan  IQ  dan  pemusatan  perhatian,  kesulitan  membaca  dan  menulis, 
hiperaktif dan gangguan perilaku, gangguan pertumbuhan dan fungsi penglihatan 
dan pergerakan, serta gangguan pendengaran. Pada kadar tinggi, keracunan timbal 
pada anak dapat menyebabkan, anemia, kerusakan otak, liver, ginjal, syaraf dan 
pencernaan,   koma,   kejang-kejang   atau   pilepsi   bahkan   kematian.   Dampak 
keracunan yang terjadi pada anak bersifat, jangka panjang dan tidak dapat pulih, 
diperparah oleh paparan timbal berulang-ulang dan akumulasi di dalam tubuh.  

Adsorpsi (Serapan) dengan Karbon Aktif 
Adsorpsi merupakan  suatu  proses  dimana  suatu  partikel  terperangkap 

kedalam  struktur suatu media dan seolah-olah menjadi bagian dari keseluruhan 
media tersebut.  Proses ini dijumpai terutama dalam media karbon aktif.  Karbon 
aktif memiliki ruang pori sangat  banyak dengan ukuran tertentu.  Pori-pori ini 
dapat  menangkap  partikel-partikel  sangat  halus  (molekul) dan  menjebaknya 
disana. Dengan berjalannya waktu pori-pori ini pada akhirnya akan jenuh dengan 
partikel-partikel sangat halus sehingga  tidak  akan berfungsi lagi.  Sampai tahap 
tertentu  beberapa  jenis  arang  aktif dapat  di   reaktivasi   kembali,  meskipun 
demikian tidak jarang yang disarankan untuk sekali pakai.  Reaktifasi karbon aktif 
sangat  tergantung  dari  metode  aktifasi  sebelumnya,  oleh  karena  itu   perlu 
diperhatikan keterangan pada kemasan produk tersebut. 

Secara umum karbon/arang aktif biasanya dibuat dari arang tempurung 
dengan pemanasan pada suhu 600-2000°C pada tekanan tinggi. Pada kondisi ini 
akan terbentuk rekahan-rekahan (rongga) sangat halus dengan jumlah yang sangat 
banyak, sehingga luas  permukaan arang tersebut menjadi besar. 1gram karbon 
aktif, pada umumnya memiliki luas  permukaan seluas 500-1500 m2, sehingga 
sangat efektif dalam menangkap partikel-partikel  yang sangat halus berukuran 
0.01-0.0000001 mm. Karbon aktif bersifat sangat aktif dan akan menyerap apa 
saja yang  kontak dengan karbon tersebut, baik di air maupun di udara. Apabila 
dibiarkan di udara terbuka, maka dengan segera akan menyerap debu halus yang 
terkandung diudara(polusi). Dalam waktu 60 jam biasanya karbon aktif tersebut 
manjadi jenuh dan tidak aktif lagi. Oleh karena itu biasanya arang aktif di kemas 
dalam kemasan yang kedap udara.  

METODE PENDEKATAN 
Waktu penelitian yaitu dilaksanakan mulai bulan Mei-Juni 2006, termasuk 

pengumpulan bahan dan observasi alat uji kandungan timbal dalam gas. Tempat 
pengujian  gas  yaitu,   dilakukan  di  Balai  Hiperkes  dan  Keselamatan  Kerja 
Yogyakarta di Jl. Ireda No.38 Yogyakarta pada tanggal 8-9 Juni 2006.  

Bahan yang digunakan. 
1.  Karbon  Aktif,  dengan  seri  1.02186.  K  23361386  dengan  Merek  dagang 

MERCK
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2.  Asam Nitrat (HNO3) 1% 
3.  Kondom 
4.  Kertas saring.  

Alat yang di gunakan 
1.  Sepeda Motor, 2 Tak Yamaha F1Z

 
tahun 1995 

2.  Thermometer 
3.  Barometer 
4.  Stop Watch 
5.  Tabung Pengumpul Contoh Gas 
6.  Botol Pencuci 
7.  Pompa pengisap 
8.  Pipa Penghubung 
9.  AAS (Atomic Absorbance Spectrophotometer) LOD 0,001 mg/m3  

Langkah Kerja 
Persiapan awal sebelum melakukan pengujian adalah: 

1.  Masukkan Asam Nitrat kedalam botol pencuci. 
2.  Memasang tabung pengumpul, botol pencuci, pompa pengisap dengan pipa- 

pipa penghubung. 
3.  Memanaskan mesin motor selama 5 menit. 
4.  Mengukur suhu knalpot dengan thermometer 
5.  Mengukur tekanan udara luar dengan barometer  

Pengujian timbal tanpa pemasangan karbon aktif (sebagai media kontrol). 
Langkah-langkah pengujiannya yaitu: 
1.  Memasang  tabung  pengumpul  pada  lubang  knalpot  dengan  kondisi  mesin 

pada putaran stasioner (idle). 
2.  Hidupkan pompa penghisap dan aktifkan stop watch. 
3.  Sambil di pertahankan posisi mesin pada putaran stasioner, lakukan pengujian 

sampai 15 menit 
4.  Setelah 15 menit, matikan pompa penghisap dan matikan mesin. 
5.  Buka botol pencuci dan tampung asam nitrat pada wadah yang disediakan.  

Pengujian timbal dengan karbon aktif. 
Sebagai persiapan, pasang karbon aktif yang telah dipasang pada tabung 

yang dibuat  pada tabung pengumpul dengan bantuan kondom, seperti gambar 
berikut:   

Tabung karbon aktif      

Kondom     

Gambar.  Karbon aktif yang terpasang pada kondom 
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Langkah kerja: 
1.  Memasang  tabung  pengumpul  pada  lubang  knalpot  dengan  kondisi  mesin 

pada putaran stasioner (idle). 
2.  Hidupkan pompa penghisap dan aktifkan stop watch. 
3.  Sambil di pertahankan posisi mesin pada putaran stasioner, lakukan pengujian 

sampai 15 menit 
4.  Setelah 15 menit, matikan pompa penghisap dan matikan mesin. 
5.  Buka botol pencuci dan tampung asam nitrat pada wadah yang disediakan.  

Pengujian kadar timbal dengan AAS (Atomic Absorbance Spectrophotometer) 
LOD 0,001 mg/m3  

Timbal   dalam   larutan   sampel   yang   dioksidasi   dengan   asam   nitrat 
(HNO3)1%, diencerkan sampai volume tertentu, dikabutkan kedalam nyala udara- 
asetelin.  Diukur serapannya pada panjang gelombang 283.3 nm. 
Kandungan timbal dapat dicari dengan rumus: 

P = 
L 

C 
P = µg Pb per m3  udara pada kondisi 0º C, 760 mm Hg 
L = µg Pb dalam contoh. 
C = Volume contoh udara (Nm3)  

Pada sampel yang tanpa penyerap timbal diperoleh 
L = 0,47619 g 

= 0,00047619 mg 
C = 0,019 m3   

Sehingga, 0,00047619 mg 
P = 

0,019 m3 

= 0,0245 mg/m3  

Pada sampel yang menggunakan penyerap karbon aktif diperoleh L = 0 (tidak 
dapat terdeteksi oleh AAS), maka P = 0.  

Pembahasan 
Karbon aktif  sebagai  absorben  sangat  efektif  dalam  menyerap  zat-zat 

beracun.  Dalam  penelitian  ini,  timbal  diserap  seluruhnya  oleh  karbon  aktif, 
sehingga menghasilkan  kandungan timbal yang 0. Dari hasil penelitian Untung 
Sukamto (1998) diperoleh kenyataan  bahwa adsorpsi karbon aktif dipengaruhi 
oleh  ukuran  butir  karbon  Waif,  luas  permukaan  dan  porositasnya.  Selain  itu 
kuantitas penyerapan masing-masing logam berbanding lurus  dengan kenaikan 
konsentrasi, meskipun prosentase logam teradsorpsinya cenderung turun. 
Kuantitas penyerapan pada pengujian yang dilakukan  dapat  dilihat pada tabel 
berikut: 
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Tabel. 2. konsentrasi berbanding lurus dengan adsorpsi. 

Konsentrasi (ppm) Adsorpsi 
0 0 
5 0,008 
10 0,022 
25 0,054 
50 0,093 

100 0,21 

 

Karbon aktif yang digunakan dalam penelitian ini merupakan karbon aktif 
dengan  bentuk serbuk dengan mesh yang sangat kecil sehingga luas permukaan 
untuk mengadsorpsi timbal sangat luas. Karena kemapuan adsorpsi karbon aktif 
sangat tergantung pada luas  permukaan karbon aktif. Jadi semakin kecil mesh 
karbon aktif maka semakin baik daya serap dari karbon aktif tersebut. 

Jika tingkat penyerapan kandungan timbal dengan AAS LOD 0,001 mg/m3 

diprosentasekan, maka  prosentasenya  adalah  100%.  Jadi  karbon  aktif dapat 
menyerap timbal dalam gas buang kendaraan bermotor dengan sangat efektif.    

KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil  penelitian  yang  dilakukan  maka  dapat  di  simpulkan 

bahwa  karbon aktif dapat mengadsorpsi kandungan timbal yang ada dalam gas 
buang kendaraan motor bensin dengan tingkat adsorbsi 100% jika menggunakan 
metode AAS (Atomic Absorbance Spectrophotometer). Jadi karbon aktif  sangat 
efektif dalam menyerap kandungan timbal (Pb).  
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