
 

 

 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 

Keberadaan logam berat di sistem perairan dan distribusinya, diatur oleh 

kesetimbangan dinamik dan interaksi fisika-kimia. Logam berat dalam perairan 

antara lain adalah Hg, Pb, Cu, dan Cd (Ronaldo et al., 2013). Salah satu logam 

berat yang berbahaya dibanding dengan logam berat yang lain adalah kadmium, 

karena bersifat mobil (Erni and Regina, 2011) dan selain itu keberadaan tembaga 

dapat mengakibatkan berbagai masalah kesehatan karena bersifat toksik yaitu 

dapat terakumulasi di sistem syaraf otak, jaringan kulit, hati, pankreas, dan 

mitokondria (Ronaldo et al., 2013). 

Akumulasi logam berat dalam ekosistem dapat diakibatkan oleh aktivitas 

penambangan logam, produksi peralatan listrik, penerapan berbagai industri  

kimia dan pembuangan limbah kota. Dalam dekade terakhir keberadaan logam 

berat  di ekosistem air semakin meningkat (Amir et al., 2008) 

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk menurunkan konsentrasi logam 

berat.  Beberapa metode yang sering digunakan untuk mengurangi konsentrasi ion 

logam berat antara lain metode presipitasi, koagulasi, kompleksasi, ekstraksi 

pelarut, pemisahan membran, pertukaran ion, dan adsorpsi. Dari beberapa metode 
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yang telah disebutkan, metode adsorpsi merupakan metode yang paling banyak 

digunakan dalam menyerap ion logam dalam larutan (Buhani et al., 2010). 

Metode adsorpsi memiliki kelebihan dari metode yang lain karena prosesnya lebih 

sederhana, biayanya relatif murah, dan ramah lingkungan (Gupta and 

Bhattacharyya, 2006) serta tidak adanya efek samping zat beracun (Blais et al., 

2000). Proses adsorpsi diharapkan dapat mengambil ion-ion logam berat dari 

larutan.  

Metode adsorpsi pada umumnya berdasarkan interaksi logam dengan gugus 

fungsional yang ada pada permukaan adsorben melalui interaksi pembentukan 

kompleks dan biasanya terjadi pada permukaan padatan yang kaya akan gugus 

fungsional seperti: -OH, -NH, -SH, dan  –COOH (Stum and Morgan, 1996). 

Adapun keberhasilan proses adsorpsi ion logam sangat ditentukan oleh jenis 

adsorben yang digunakan (Quintanilla et al., 2008) misalnya dengan 

memanfaatkan material biologi sebagai biosorben seperti biomass alga. Beberapa 

jenis alga telah mendapat perhatian terutama pada kemampuannya yang cukup 

tinggi untuk mengadsorpsi ion-ion logam kemungkinan pengambilan kembali 

yang relatif mudah terhadap ion-ion logam yang terikat pada biomassa dan 

kemungkinan penggunaan kembali biomassa sebagai biosorben yang dapat 

digunakan untuk pengolahan limbah cair (Buhani et al., 2006).  

Akan tetapi ada beberapa kelemahan biomassa alga, antara lain : berat jenis yang 

rendah, mudah rusak karena dekomposisi oleh mikroorganisme lain dan juga 

secara teknik sulit digunakan dalam kolom untuk aplikasinya sebagai adsorben 

(Buhani et al., 2006).  
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Salah satu contoh adsorben yang dapat digunakan dengan baik dalam penanganan 

logam berat adalah eksopolisakarida (Amir et al., 2008). 

Eksopolisakarida berperan dalam biosorpsi (Chen et al., 1995; Emtiazi et al., 

2004). Eksopolisakarida dapat mengadsorpsi logam berat karena eksopolisakarida 

bermuatan negatif (Chen et al., 1995). Eksopolisakarida bersifat mobil karena 

umumnya tersusun atas bahan organik seperti monosakarida dan disakarida 

(Likhosherstov et al., 1991). 

Penerapan eksopolisakarida sebagai biosorben logam berat telah dilakukan dan 

hasil penelitian menunjukkan bahwa eksopolisakarida merupakan media yang 

baik untuk menyerap ion logam dan memiliki kapasitas adsorpsi yang tinggi 

untuk pengolahan air limbah yang mengandung ion timbal, nikel, dan seng (Amir 

et al., 2008). Akan tetapi, eksopolisakarida memiliki sifat larut dalam air (Erni 

and Regina, 2011). Oleh sebab itu, dilakukan immobilisasi eksopolisakarida 

dengan matriks silika gel melalui proses sol-gel yang bertujuan untuk 

menghomogenkan larutan namun tidak merusak strukturnya sehingga proses 

immobilisasi eksopolisakarida pada matriks silika diharapkan dapat 

mempertahankan keaktifan gugus-gugus fungsi yang terdapat pada 

eksopolisakarida dan meningkatkan kapasitas adsorpsi ion-ion logam, terutama 

pada logam berat (Liu et al., 2010). 

Silika gel merupakan salah satu matriks pendukung  yang paling sering digunakan 

dalam proses adsorpsi. Hal ini disebabkan oleh mudahnya silika diproduksi dan 

sifat permukaan (struktur geometri pori dan sifat kimia pada permukaan) dan 
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dapat dengan mudah dimodifikasi (Fahmiati et al., 2004). Selain itu silika gel 

memiliki gugus silanol (≡Si-OH) dan siloksan (≡Si-O-Si≡) (Santos et al,. 2001).  

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka dilakukan penelitian dengan menggunakan 

hibrida eksopolisakarida silika dari Sprirulina sp. sebagai penyerap logam berat 

Cd(II) dan Pb(II).  Modifikasi eksopolisakarida dari mikroalga Spirulina sp. 

dengan matriks silika gel akan mempertahankan keaktifan gugus-gugus fungsi 

yang terdapat pada eksopolisakarida sehingga lebih efektif dalam mengadsorpsi 

ion-ion logam, terutama seperti logam-logam berat Pb(II) dan Cd(II). Hibrida 

eksopolisakarida silika dikarakterisasi dengan Spektrofotometer IR untuk 

mengetahui gugus-gugus fungsionalnya dan untuk mengetahui morfologi 

permukaan digunakan alat Scanning Electron Microscope (SEM) sedangkan 

kadar logam berat yang terserap dianalisis dengan Inductively Coupled Plasma-

Atomic Emission Spectrometry (ICP-AES). 

 

B. Tujuan Penelitian 

 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan: 

1. Mensintesis dan mengkarakterisasi hibrida eksopolisakarida silika dari 

Sprirulina sp. 

2. Membandingkan kapasitas adsorpsi ion Pb(II) dan Cd(II) oleh hibrida 

eksopolisakarida silika dari Spirulina sp. 
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C. Manfaat Penelitian 
 

 

Adapun manfaat penelitian ini adalah memberikan informasi tentang kemampuan 

hibrida eksopolisakarida silika untuk menghasilkan adsorben dengan kapasitas 

dan efektivitas adsorpsi yang lebih besar dalam mengadsorpsi logam berat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


