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III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada 1 Agustus 2014 sampai dengan 6 Februari 

2015 diLaboratorium Kimia Anorganik FMIPA Universitas Lampung (Unila).  

Pengambilan biomasacocodust di 22A Hadimulyo Metro, Lampung. Pengolahan 

BiomasaCocodust dilakukan di Laboratorium Biomass Unila dan di Laboratorium 

Kimia Analitik FMIPA UGM analisis menggunakan SSAmerk Perkin Elmer seri 

3110 dan IRmerk Scimitar 2000 series, dan analisis morfologi 

menggunakanSEM-EDS merk JEOL-JSM-6510LV di Laboratorium MIPA ITB. 

 

 

3.2 Alat dan Bahan 

 

Peralatan yang digunakan pada penelitian ini antara lain: gelas kimia, gelas ukur, 

gelas plastik, pipet tetes, spatula, corong, neraca analitis, pengaduk magnetik, 

batang pengaduk, oven, pH indikator universal, SSA, labu erlenmeyer, shakker, 

cutter fritsch, siever fritsch,dan kertas saring Whatman No.42. 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah TEOS merck, etanol p.a 

merck, etanol teknis merck, akuades, HCl merck, NH3merck, Pb(NO3)2merck, 

Cd(NO3)2merck, asam asetat merck, buffer asetat pH 5-6, dan biomassa cocodust. 
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3.3 Prosedur Penelitian 

 

3.3.1 Aktivasi Biomasa Cocodust 

 

Kelapa dilepaskan dari sabutnya, kemudian debu sabut kelapa(cocodust) 

dikumpulkan yang diperoleh dari sabut kelapa.  Cocodust dibuat menjadi 

homogen dengan ukuran yang sama.  Cocodust dipotong-potong menggunakan 

cutter fritsch dan diayak menggunakan siever fritsch dengan ukuran 150-200 µm. 

Cocodust dalam ukuran 150-200 µm, dicuci menggunakan aquabidest 3 kali. 

Kemudian diletakkan di oven pada suhu 100
º
Cselama 24 jam (Mehrasbi et al.,, 

2009). 

 

3.3.2 Sintesis 

 

3.3.2.1 Silika Gel dari TEOS 

 

Sebanyak 5 mL TEOS dicampurkan dengan 2,5 mL akuades ke dalam gelas 

plastik. Kemudian ditambahkan dengan beberapa tetes HCl 1 M hingga pH 2 

sambil diaduk dengan menggunakan pengaduk magnet selama 30 menit. 

Selanjutnya ditambahkan lagi beberapa tetes NH3 1 M hingga pH 5 sampai larutan 

terbentuk gel. Silika gel yang terbentuk disaring dengan kertas saring Whatman 

No. 42, laludidiamkan selama 24 jam. Kemudian dibilas dengan menggunakan 

akuades dan etanol (60:40) hingga pH ≈ 7, lalu dioven pada suhu 40°C selama 2-3 

Jam. Setelah dioven, gel kemudian digerus hingga halus. 
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3.3.2.2 ImobilisasiCocodust Silika  

 

Sebanyak 5 mL TEOS dicampurkan 2,5 mL akuades ke dalam gelas plastik, lalu 

diaduk selama 30 menit dengan pengaduk magnet dan ditambahkan HCl 1 M 

hingga pH  2 (Larutan A). Di tempat lain, sebanyak 0,05 g biomassa cocodust  

dan etanol sebanyak 5 mL dicampur ke dalam gelas plastik dan diaduk dengan 

pengaduk magnet selama 30 menit (Larutan B). Larutan A  yang telah homogen 

kemudian dicampur dengan Larutan B, disertai dengan  pengadukkan sampai 

larutan tersebut menjadi gel. Gel yang terbentuk disaring dengan kertas saring 

Whatman No. 42, lalu didiamkan selama 24 jam. Gel kemudian dibilas dengan 

menggunakan akuades dan etanol (60:40) hingga pH ≈7. Selanjutnya dikeringkan 

di dalam oven pada suhu 40°C selama 2-3 jam dan digerus hingga halus. Prosedur 

ini dilakukan dengan massa cocodust yang berbeda, yaitu 0,05;0,10; 0,15; dan 

0,20 g untuk mencari massa cocodust optimum. 

 

3.3.3 Karakterisasi Adsorben 

 
Biomassa cocodustdan adsorben dikarakterisasi menggunakan Spektrofotometer 

IR dan SEM-EDS untuk mengetahui gugus-gugus fungsional utama yang 

terkandung dalam cocodust dan adsorben serta morfologi permukaannya. 

 
3.3.4 Uji Adsorpsi 

 
3.3.4.1 Penentuan Konsentrasi Cocodust modifikasi Optimum 

 
 

Biomass cocodust modifikasi sebanyak 0,05; 0,10; 0,15; dan 0,20 gram masing-

masingdimasukkan ke dalam labu erlenmeyer dan ditambahkan 20 mL 

larutanCd(II) dengan konsentrasi ion Cd(II)100 mg L
-1

 lalu diaduk 
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denganpengaduk selama 1 jam kemudian disentrifugasi selama beberapa menit. 

Filtratyang diperoleh kemudian dianalisis dengan SSA. Prosedur ini diterapkan 

padalarutan Pb(II) konsentrasi 100 mg L
-1

. 

 
3.3.4.2 Penentuan pH Optimum 
 
 
 
Biomass cocodust optimum (prosedur a) dimasukkan ke dalam 5 labuerlenmeyer. 

Kemudian sebanyak 20 mL larutanCd(II) dengan konsentrasiion Cd(II)100 mg L
-1

 

dengan pH berbeda, yaitu 2; 4; 6; 8; dan 10 ditambahkan masing-masing ke dalam 

labu erlenmeyer kemudian diadukdengan pengaduk selama 1 jam lalu 

disentrifugasi selama beberapa menit. Filtratyang diperoleh kemudian dianalisis 

dengan SSA. Prosedur ini diterapkan denganlarutan Cd(II)dengan konsentrasi 100 

mg L
-1

. 

 
3.3.4.3 Penentuan Waktu Optimum 

 
 
 
Dosis biomass cocodust modifikasi (prosedur a) dimasukkan ke dalam 6 

labuerlenmeyer yang berbeda kemudian ditambahkan 20 mL Cd(II) 

dengankonsentrasi ion Cd(II)100 mg L
-1

 dan kondisi pH masing-masing labu 

erlenmeyerdibuat optimum (prosedur b). Waktu pengadukan dibuat bervariasi, 

yaitu 0, 15,30, 45, 60, dan 90 menit (Buhanidkk., 2010). Setelah diaduk, 

larutandisentrifugasi selama beberapa menit. Filtrat yang diperoleh kemudian 

dianalisisdengan SSA. Prosedur ini diterapkan dengan larutan 

Pb(II)dengankonsentrasi 100 mg L
-1

. 
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3.3.4.4 Penentuan Konsentrasi Logam Optimum 
 

 
Biomassa cocodustoptimum (prosedur a) dalam labu erlenmeyerditambahkan 

dengan larutan Cd(II) sebanyak 20 mL dengan konsentrasi ion Cd(II)yang 

berbeda, yaitu 0, 5, 15, 30,50, dan 100 mg L
-1

. Masing-masing labu erlenmeyer 

diaduk dengan waktu pengadukan(prosedur c) dan pH optimum (prosedur b). 

Setelah pengadukan, larutandisentrifugasi selama beberapa menit. Filtrat yang 

diperoleh kemudian dianalisisdengan SSA. Prosedur ini diterapkan dengan larutan 

Pb(II)dengan konsentrasi masing-masing 0, 5, 15, 30, 50, dan 100 mg L
-1

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


