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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang dan Masalah 

 

Di Indonesia banyak industri yang memiliki hasil samping seperti logam berat. 

Limbahindustri penghasil logam berat seperti produksi batere, paduan logam, 

pertambangan, pembuatan keramik merupakan penghasil logam berat seperti 

timbal, kadmium, dan raksa.  Logam-logam itu tergolong logam berbahaya 

(Kadirvelu and Namasivayam, 2002). 

 

Logam berat tidak dapat diuraikan di lingkungan tetapi dapat terakumulasi pada 

jaringan tubuh manusia yang dapat menyebabkan gangguan fisikologi secara 

signifikan seperti kerusakan pada sistem gugup dan komposisi darah, produksi 

energi dan kerusakan tidak seimbang pada alat vital tubuh (Wahi et al., 2009). 

 

Beberapa teknik yang dapat digunakan untuk memisahkan logam berat dari 

limbah industri, antara lain menggunakan aruslistrik, penguapan, reaksi redoks, 

pemisahan menggunakan membran cair, pertukaran ion, pengendapan secara 

kimia, dan adsorpsi (Parketal., 2007). Dari beberapa metode tersebut, metode 

adsorpsi merupakan salah satu teknik yang murah dan prosesnya relatif sederhana 

(Gupta and Rastogi, 2008).Oleh karena itu banyak industri berinvestasi dalam 

penelitian untuk  memperoleh adsorben yang murah serta memiliki kelimpahan 
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yang tinggi dan kapasitas adsorpsi besar, sehingga efektif untuk menurunkan 

kadar logam berat dalam air yang telah terpolusi logam berat. 

 

Adsorpsi adalah fenomena fisik yang terjadi saat molekul-molekul gas atau cair 

dikontakkan dengan suatu permukaan padatan.Variasi adsorben seperti silika gel, 

alumina, resin polimer sintetik, dan material yang berisi karbon dapat digunakan 

sebagai metode adsorpsi (Gupta et al., 2006). 

 

Penelitian mengenai aktivasi cocodust sebagai adorben juga telah banyak 

dilakukan.Fatemeh et al., (2013) telah menggunakan cocodust sebagai 

pengadsorpsi logam Ni
2+

 dan Zn
2+

.  Pada penelitian ini cocodust dimodifikasi 

menggunakan pelarut asam dan dinetralkan dengan basa. Essient et al. (2011) 

menggunakan cocodust sebagai pengadsorpsi logam Cd(II).  Kadirvelu and 

Namasivayam (2002) menggunakan cocodust sebagai adsorben logam 

Cd(II).Cocodust adalah spons gambut seperti residu dari pengolahan kelapa 

gambut, terdiri dari serat pendek sekitar 2-13% dari total gabus seperti partikel 

mulai dari ukuran butiran debu halus. Cocodust sangat mudah menyerap cairan 

dan gas, karena madu sisir seperti struktur jaringan mesocarp yang memberikan 

luas permukaan yang tinggi per satuan volume. Cocodust atau serbuk sabut kelapa 

merupakan bahan lignoselulosa, memiliki kombinasi selulosa dan hemiselulosa 

seperti: lignin dan pektin yang bertindak sebagai pengikat.  Hal yang paling 

penting dari cocodust dari pada gambut adalah kemudahan pembasahan, tidak 

seperti gambut yang menjadi semakin sulit untuk membasahkan kalau mengering 

atau cenderung menjadi hidrofobik di alam (Essientet al., 2011). 
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Keberadaan polihidroksi pada lignin dan selulosa ini dapat dimanfaatkan sebagai 

adsorben berupa senyawa penukar ion.Lignin merupakan senyawa yang mudah 

didegradasi oleh jamur seperti deuteromycetes,basidiomycetes,dan 

ascomycetes(Hataka, 2001). Oleh karena itu, untuk meningkatkan kestabilan 

biomasacocodust sebagai adsorben sehingga tidak mudah terdegradasi, maka 

dilakukan immobilisasi dengan matriks pendukung seperti silika gel. Pemilihan 

silika gel sebagai pendukung matriks karena sifat silika gel yang mudah 

diproduksi, memiliki gugus fungsi seperti silanol (-OH) dan siloksan (Si-O-Si) 

yang dapat dimodifikasi (Fahmiati et al., 2006). 

 

Pada penelitian ini akan dilakukan modifikasi biomasacocodustdengan silika 

sebagai matriks pendukung dari prekursor tetraetilortosilika (TEOS).  Hasil 

immobilisasi biomassa cocodust diharapkan memiliki kapasitas yang besar 

terhadap ion Cd(II) dan Pb(II) serta stabil secara kimia. Oleh karena itu adsorben 

hasil immobilisasi akan dikarakterisasi meliputi identifikasi gugus fungsi dan 

morfologi permukaan.  Lebih lanjut adsorben tersebut akan diuji kemampuan 

adsorpsinya melalui serangkaian proses adsorpsi meliputi kajian pH interaksi, 

waktu optimum, pengaruh konsentrasi ion Cd(II) dan Pb(II) untuk menentukan 

laju dan kapasitas adsorpsi. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

 

1. Mensintesis dan mengkarakterisasi biomassa cocodustyang 

diimobilisasisilika. 
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2. Mempelajari kemampuan adsorpsi biomassa cocodustmobilisasi dalam 

menyerap ion Cd(II) dan Pb(II) dalam larutan. 

3. Mempelajari pengaruh interaksi pH, waktu kontak, dan konsentrasiion 

Cd(II) dan Pb(II)yang teradsorpsi pada biomasa cocodust imobilisasi silika 

gel. 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

 

Manfaat dari penelitian ini adalahmemberikan informasi tentang pemanfaatan 

cocodustyang dimodifikasi silika sebagai adsorbenion Cd(II) dan Pb(II). 


