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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Organoklorin merupakan polutan organik yang dapat bertahan lama di 

alam. Organoklorin tidak reaktif, stabil, serta larut dalam lemak (Soemirat, 

2005). Senyawa organoklorin adalah salah satu jenis dari endocrine-disrupting 

chemicals (EDCs) yang merupakan golongan senyawa kimia yang dalam dosis 

tertentu dapat mengganggu kelangsungan proses metabolisme pada tubuh 

makhluk hidup. Gangguan ini dapat terjadi karena senyawa organoklorin mampu 

meniru aktivitas biologis hormon alami secara spesifik yang menempati reseptor 

dari hormon hingga menimbulkan dampak berbahaya seperti kanker, tumor, 

cacat lahir, dan gangguan perkembangan lainnya (Chang et al., 2009). 

Dikloro difenil trikloroetana (DDT) adalah insektisida sintesis 

organoklorin yang paling umum dikenal oleh masyarakat. DDT memiliki sifat 

sangat berbahaya dan mempunyai daya tahan yang lama jika terikat pada 

ekosistem serta jaringan organisme. Pengetahuan masyarakat yang minim 

tentang konsep ini mengakibatkan tingginya jumlah residu pada bahan konsumsi 

manusia. Penggunaannya saat ini telah dilarang berdasarkan Surat Keputusan 

Menteri Pertanian Nomor 473/Kpts/TP.270/6/96 tentang Penghentian 

Pendaftaran dan Izin Pestisida. Penggunaan DDT sejauh ini masih menimbulkan 

dampak negatif berupa adanya residu pada beberapa produk pertanian yang 

dapat mengabsorbsi senyawa hidrokarbon terklorinasi (Indraningsih dan 

Widiastuti, 1998). 
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Insektisida DDT sebagian besar digunakan di negara berkembang, seperti 

Indonesia yang terletak pada iklim tropis. Senyawa DDT dapat dianggap sebagai 

kontaminan global karena perpindahan residu DDT melalui udara dan air 

bergantung pada jenis iklim. Kontaminasi DDT telah banyak dilaporkan dalam 

air tanah dan air permukaan. Hal ini menyebabkan banyak dilakukan penelitian 

mengenai kandungan residu DDT di beberapa tempat di Indonesia (Nugraha, 

2007) 

Penanganan kontaminan DDT sudah sejak lama dilakukan, diantaranya 

melalui remediasi, bioremediasi, dan adsorpsi. Remediasi dilakukan dengan 

membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Bioremediasi dilakukan dengan 

menggunakan mikroorganisme dalam proses pembersihan pencemar tanah oleh 

DDT, sedangkan proses adsorpsi digunakan untuk menghilangkan kontaminan 

menggunakan adsorben. Selain ketiga metode ini, penghilangan senyawa DDT 

dalam kandungan air juga dapat dilakukan dengan metode pemisahan membran, 

degradasi fotokatalitik, perlakuan biologis, serta proses lainnya (Wang et al., 

2009). Penyerapan dalam proses adsorpsi adalah metode yang paling unggul dan 

banyak digunakan dengan biaya rendah, proses mudah, serta efek samping yang 

hampir tidak ada (Xu et al., 2012). 

Penggunaan adsorben yang sesuai sangat penting untuk menghasilkan 

penyerapan yang efisien. Adsorben dari bahan karbon seperti karbon aktif, 

carbon nanotubes, karbon berpori, dan grafena sering dipilih dan dijadikan 

bahan penyerap karena stabilitas kimia yang baik, besar luas permukaan yang 

spesifik, distribusi ukuran pori yang besar, dan kelayakannya dalam produksi 

yang besar (Xu et al., 2012). Oleh karena itu, pemilihan adsorben dengan jenis 
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karbon baru sangat penting untuk mendapatkan kapasitas adsorpsi yang tinggi, 

laju adsorpsi yang cepat, dan reaktivitas pada permukaan pori yang spesifik. 

Beberapa penelitian sebelumnya telah menggunakan grafena sebagai 

adsorben bahan karbon jenis baru dalam menyerap ion logam berat (Deng et al., 

2010) dan zat pewarna (Ramesha et al., 2011) pada larutan air. Deng et al (2010) 

menggunakan grafena untuk mengadsorpsi logam Pb (II) dan Cd (II) dari air 

dengan kapasitas adsorpsi masing-masing ion logam sebesar 406,6 mg/g pada 

pH 5,1 dan 73,42 mg/g pada pH 6,2. Ramesha et al (2011) menyebutkan bahwa 

grafena memiliki luas permukaan yang besar sehingga dapat digunakan sebagai 

adsorben yang sangat baik untuk pewarna anionik seperti metilen biru dan 

rhodamin B. 

Sejak penemuannya pada tahun 2004, grafena dan grafena oksida 

digunakan dalam pengembangan bahan nanomaterial untuk aplikasi tertentu 

karena luas permukaannya yang besar, memiliki sifat elektronik yang baik, 

pembawa muatan yang baik, serta konduktivitas termal yang bagus. Karena 

sifat-sifat ini, aplikasi material grafena telah banyak digunakan dalam berbagai 

bidang sebagai superkapasitor (Stoller et al., 2008), sensor (Ang et al., 2008), 

solar panel (Wang et al., 2008), dan juga sebagai adsorben (Li et al., 2011). 

Grafena memiliki kemampuan adsorpsi yang selektif terhadap senyawa-senyawa 

aromatik dengan cincin benzena bila dibandingkan dengan bahan karbon lainnya 

(Cai et al., 2011). Selain itu, penggunaan grafena saat ini difokuskan untuk sel 

bahan bakar, perangkat sel surya, transistor, dan baterai isi ulang (Sung, 2011). 

Berbagai metode sintesis grafena telah dikembangkan diantaranya adalah 

dengan metode Chemical Vapour Deposition (CVD) lapisan grafena, 
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penumbuhan epitaksial lapisan grafena, dan sintesis grafena dengan reduksi 

grafit oksida. Sintesis grafena dengan metode reduksi grafit oksida dapat 

dilakukan dengan menggunakan proses hidrotermal. Proses hidrotermal 

memiliki beberapa kelebihan, yaitu pengontrolan bentuk dan ukuran serbuk serta 

tingkat homogenitas tinggi (Ha et al., 2008). 

Beberapa peneliti telah memperkenalkan metode-metode reduksi gafit 

oksida diantaranya adalah Stankovich (2007) yang menggunakan senyawa 

hidrazin hidrat, Shin et al (2008) yang menggunakan larutan 150 mM NaBH4, 

dan Merino et al (2010) yang menggunakan Vitamin C. Penggunaan senyawa 

N2H4 dan NaBH4 dianggap berbahaya karena senyawa ini memiliki sifat beracun 

sehingga dikembangkan penelitian lebih lanjut untuk memilih agen pereduksi 

yang lain. Zn dipilih sebagai agen pereduksi dalam sintesis grafena karena 

memiliki banyak keunggulan yaitu tidak berbahaya, tidak beracun, dan dapat 

bereaksi dalam kondisi asam maupun basa. Dalam penelitian ini akan dilakukan 

sintesis grafena dengan proses hidrotermal menggunakan pereduksi Zn dan 

aplikasinya sebagai adsorben senyawa organoklorin DDT. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana sintesis dan 

karakterisasi grafena dengan metode reduksi grafit oksida menggunakan 

pereduksi Zn? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sintesis dan karakterisasi 

grafena dengan metode grafit oksida menggunakan pereduksi Zn. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan informasi mengenai 

sintesis dan karakteristik grafena dengan metode reduksi grafit oksida 

menggunakan pereduksi Zn dan penggunaannya sebagai adsorben senyawa 

organoklorin. 


