
 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Mikroalga Spirulina sp. 

 

 

Mikroalga merupakan mikroorganisme yang hidup di daerah perairan. 

Mikroorganisme ini memiliki bentuk dan ukuran yang beranekaragam, ada yang 

mikroskopis, bersel satu, berbentuk benang/pita atau berbentuk lembaran. 

Berdasarkan pigmen (zat warna) yang dikandung, alga dikelompokkan atas empat 

kelas, yaitu: Rhodophyceae (alga merah), Phaeophyceae (alga coklat), 

Chlorophyceae (alga hijau), dan Cyanophyceae (alga biru). Spirulina sp. 

merupakan salah satu jenis alga biru Cyanophyceae (alga biru). Bentuknya berupa 

filamen (spiral beraturan) yang merupakan rantai berwarna hijau kebiruan. 

Filamen mikroalga Spirulina sp ini merupakan rangkaian sel yang disebut dengan 

trichome. Umumnya bentul sel mikroalga Spirulina sp. ini berbentuk silindris 

(Hernianti and Pratiwi, 1987). Mikroalga Spirulina sp. memiliki kandungan 

karbohidrat 8-14 % (Becker, 1994). 

Menurut Herniati and Pratiwi (1987) mengklasifikasikan Spirulina sp. sebagai 

berikut: 

Divisi  : Cyanophyta 

Ordo   : Oscillatoriales 

Sub Ordo : Oscillatorineae 

Famili  : Oscillariceae 
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Genus  : Spirulina 

Spesises : Spirulina sp. 

 

Gambar 1. Spirulina sp. 

Mikroalga Spirulina sp. seperti pada Gambar 1 merupakan cyanobacterial. 

Cyanobacterial dikultur menggunakan skala laboratorium tertutup dapat 

menghasilkan exopolymers berupa eksopolisakarida.  

 

B. Eksopolisakarida 

 

 

Nama eksopolisakarida (EPS) adalah nama umum untuk semua bentuk 

polisakarida bakteri yang ditemukan di luar dinding sel dan merupakan salah satu 

produk bioaktif yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Polisakarida ekstraseluler 

merupakan polimer alam yang aplikasinya sangat nyata untuk komersial. 

Biopolimer ini dapat dihasilkan oleh jenis mikroalga yang mempunyai prospek 

untuk diaplikasikan pada spektrum yang luas (Geresh et al., 2002). 

Mikroalga Spirulina sp. menghasilkan eksopolisakarida untuk melindungi sel dan 

sebagai tempat menempel mikroalga pada suatu substrat untuk memenuhi 

kebutuhan nutrisinya. Eksopolisakarida banyak dijumpai di sekeliling struktur 



 
8 

 

 

luar sel serta berhubungan erat dengan bentuk sel bakteri atau yang diekskresikan 

ke medium pertumbuhan dalam bentuk slime (Tallgren et al., 1999). 

Eksopolisakarida merupakan polimer dengan bobot molekul tinggi yang tersusun 

dari monosakarida dan disakarida (Duta et al., 2004). Struktur dan komposisi 

eksopolisakarida yang dihasilkan oleh bakteri tergantung pada faktor lingkungan 

seperti medium, sumber karbon dan nitrogen, sistem fisiologi bakteri (aerobik 

atau anaerobik), dan kondisi fermentasi (pH, suhu, dan konsentrasi oksigen). Pada 

umumnya eksopolisakarida dapat diperoleh secara optimum pada pH 7 

(Sutherland, 2001; Duta et al., 2004; Bueno and Garcia-Cruz, 2006).  

Bronick and Lal (2005) mengatakan bahwa adsorpsi eksopolisakarida tergantung 

pada konformasi dan konfigurasi molekul. Eksopolisakarida dapat ditunjukkan 

pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Eksopolisakarida 

 

Eksopolisakarida dapat mengadsorpsi logam berat karena EPS bermuatan negatif 

dan logam membentuk ligan dengan eksopolisakarida (Chen et al., 1995). Sifat 

inilah yang menyebabkan logam berat dapat diadsorpsi eksopolisakarida. 

Eksopolisakarida bersifat mobil karena umumnya tersusun atas bahan organik 
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yang larut dalam air seperti monosakarida dan disakarida serta asam-asam 

organik. Sakarida yang terkandung dalam eksopolisakarida sebagian besar 

mengandung D-galaktosa dan L-ramnosa. Asam organik yang terkandung dalam 

eksopolisakarida sebagian besar mengandung asam piruvat dan sebagian kecil 

mengandung asam manuronat dan guluronat serta alginat bakteri, seperti yang 

terdapat dalam Azotobacter beijerinckii B-1615 (Likhosherstov et al., 1991).  

 

C. Immobilisasi Eksopolisakarida 

 

Pemanfaatan eksopolisakarida terkadang memiliki beberapa kelemahan yaitu 

ukurannya yang sangat kecil, berat jenis yang rendah, strukturnya mudah rusak 

akibat degradasi oleh mikroorganisme lain dan mudah larut dalam air.  Untuk 

mengatasi kelemahan tersebut berbagai upaya dilakukan, diantaranya dengan 

mengimmobilisasi eksopolisakarida. Immobilisasi eksopolisakarida dapat 

dilakukan dengan menggunakan (1) matriks polimer seperti polietilena, glikol, 

dan akrilat, (2) oksida seperti alumina, silika, dan (3) campuran oksida seperti 

kristal aluminasilikat, asam polihetero, dan karbon (Harris and Rammelow, 1990). 

Untuk meningkatkan kestabilan eksopolisakarida sebagai adsorben, maka 

dilakukan immobilisasi dengan matriks pendukung seperti silika gel. Silika gel 

merupakan salah satu adsorben 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 dapat dengan mudah 

dimodifikasi (Fahmiati dkk., 2004). Silika gel memiliki gugus silanol dan gugus 

siloksan tanpa pemodifikasian terlebih dahulu namun dapat juga mengadsorpsi 

ion logam (Sriyanti dkk., 2001).   
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D. Silika Gel 

 

 

Silika gel merupakan silika amorf yang tersusun dari tetrahedral SiO4 yang 

tersusun secara tidak beraturan dan beragregasi membentuk kerangka tiga dimensi 

yang terbentuk karena kondensasi asam ortosilikat. Struktur satuan mineral silika 

pada dasarnya mengandung kation Si
4+

 yang terkoordinasi secara tetrahedral 

dengan anion O
2-

. Rumus kimia silika gel secara umum adalah SiO2•xH2O (Oscik, 

1982). 

Silika gel memiliki sifat permukaan yang kompleks, gugus hidroksil yang tersebar 

tak berurutan dan masing-masing gugus terhidrasi dengan satu atau beberapa 

molekul air. Meskipun gugus siloksan juga terdapat di permukaan silika gel, 

namun adsorpsi spesifik pada material ini lebih tergantung pada gugus hidroksil 

(Oscik, 1982). Kemampuan adsorpsi silika gel dipengaruhi oleh adanya situs aktif 

pada permukaannya yakni berupa gugus silanol (Si-OH) dan gugus siloksan (Si-

O-Si). Sifat adsorpsi silika gel ditentukan oleh orientasi dari ujung tempat gugus 

hidroksi yang berkombinasi (Hartono dkk., 2002). 

Silika banyak digunakan karena  merupakan padatan pendukung yang memiliki 

kelebihan yaitu stabil pada kondisi asam, inert, biaya sintesis rendah, memiliki 

karakteristik pertukaran massa yang tinggi, porositas, luas permukaan, dan 

memiliki daya tahan tinggi terhadap panas. Selain itu, silika gel memiliki situs 

aktif berupa gugus silanol (Si-OH) dan siloksan (Si-O-Si) di permukaan (Na et al., 

2006). 

Adapun kelemahan dari penggunaan silika gel adalah rendahnya efektivitas dan 

selektivitas permukaan dalam berinteraksi dengan ion logam berat sehingga silika 
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gel tidak mampu berfungsi sebagai adsorben yang efektif yang ada hanya berupa 

gugus silanol (Si-OH) dan siloksan (Si-O-Si).  Akan tetapi, kekurangan ini dapat 

diatasi dengan memodifikasi permukaan dengan menggunakan situs aktif yang 

sesuai untuk mengadsorpsi ion logam berat yang dikehendaki (Nuzula, 2004). 

 

E. Proses Sol-Gel 

 

 

Sol-gel adalah suatu suspensi koloid dari partikel silika yang digelkan ke bentuk 

padatan. Sol adalah suspensi dari partikel koloid pada suatu cairan atau molekul 

polimer (Rahaman, 1995). 

Proses sol-gel merupakan proses yang dapat digambarkan sebagai pembentukan 

suatu jaringan oksida melalui reaksi polikondensasi yang progresif dari molekul 

prekursor dalam medium cair atau merupakan proses untuk membentuk material 

melalui suatu sol, gelation dari sol dan akhirnya penghilangan pelarut.  Proses sol-

gel telah banyak dikembangkan terutama untuk pembuatan hibrida, kombinasi 

oksida anorganik (terutama silika) dengan alkoksisilan.  Proses ini didasarkan 

pada prekursor molekular yang dapat mengalami hidrolisis, kebanyakan 

merupakan alkoksida logam atau semilogam (Schubert and Husing, 2000). 

Proses sol-gel berlangsung melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Hidrolisis dan kondensasi 

2. Gelation (transisi sol-gel) 

3. Aging (pertumbuhan gel) 

4. Drying (pengeringan) 
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Melalui polimerisasi kondensasi akan terbentuk dimer, trimer, dan seterusnya 

sehingga membentuk bola-bola polimer.  Sampai pada ukuran tertentu (diameter 

sekitar 1,5 nm) dan disebut sebagai partikel silika primer. Gugus silanol 

permukaan partikel bola polimer yang berdekatan akan mengalami kondensasi 

disertai pelepasan air sampai terbentuk partikel sekunder dengan diameter sekitar 

4,5 nm. Pada tahap ini larutan sudah mulai menjadi gel ditandai dengan 

bertambahnya viskositas. Gel yang dihasillkan masih sangat lunak dan tidak kaku 

yang disebut alkogel (Farook and Ravendran, 2000). 

Tahap selanjutnya adalah proses pembentukan gel. Pada tahap ini, kondensasi 

antara bola-bola polimer terus berlangsung membentuk ikatan siloksan 

menyebabkan menurunnya jari-jari partikel sekunder dari 4,5 nm menjadi 4 nm 

dan akan teramati penyusutan alkogel yang diikuti dengan berlangsungnya 

eliminasi larutan garam (Jamarun, 2000). 

Tahap akhir pembentukan silika gel adalah xerogel yang merupakan fasa silika 

yang telah mengalami pencucian dan pemanasan. Pemanasan pada tempetarur 

110
o
C mengakibatkan dehidrasi pada hidrogel dan terbentuknya silika gel dengan 

struktur SiO2.xH2O (Enymia et al., 1998). Produk akhir yang dihasilkan berupa 

bahan amorf dan keras yang disebut silika gel kering (Kalapathy et al., 2000). 

Prekursor yang biasa digunakan dalam proses sol-gel adalah senyawa silikon 

alkoksida seperti tetrametilortosilikat (TMOS) atau TEOS (Jamarun, 2000). 

TMOS dan TEOS akan terhidrolisis dengan penambahan sejumlah tertentu air 

atau pelarut organik seperti metanol atau etanol, membentuk gugus silanol Si-OH 

sebagai intermediet. Gugus silanol ini kemudian terkondensasi membentuk gugus 
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siloksan Si-O-Si. Reaksi hidrolisis dan kondensasi ini terus berlanjut hingga 

viskositas larutan meningkat dan membentuk gel (Brinker and Scherer, 1990). 

Reaksi pada proses sol-gel dapat dilihat pada persamaan berikut: 

Hidrolisis 

≡Si-OR + H-OH  ≡Si-OH + ROH 

Polikondensasi 

  ≡Si-OH + HO-Si≡  ≡Si-O-Si≡ + H2O   

  ≡Si-OH + RO-Si≡  ≡Si-O-Si≡ + ROH 

Senyawa TEOS dapat ditunjukkan pada Gambar 3. 

  

 

 

 

 

 

Gambar 3. Struktur TEOS (Brinker and Scherer, 1990). 

Penggunaan proses sol-gel untuk sintesis beberapa bahan hibrida anorganik-

organik telah banyak dilakukan diantaranya yaitu dengan metode pembuatan 

hibrida silika terutama proses sol-gel untuk tujuan adsorpsi (Terrada et al., 1983). 
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Untuk modifikasi silika gel, melalui proses sol-gel inilah lebih sederhana dan 

cepat karena reaksi pengikatan berlangsung bersamaan dengan proses 

pembentukan padatan, sehingga diharapkan ligan yang terimmobilisasi lebih 

banyak (Sriyanti et al., 2001). Proses yang sederhana dan cepat memungkinkan 

dapat dilakukan di laboratorium dengan menggunakan alat-alat sederhana. Oleh 

karena itu, dalam penelitian ini digunakan teknik sol-gel dalam pembuatan silika 

gel maupun modifikasinya untuk mengkaji proses adsorpsi pada ion Pb(II), dan 

Cd(II) untuk meningkatkan kapasitas adsorpsi dari larutan. 

 

F. Adsorpsi  

 
 
Adsorpsi secara umum didefinisikan sebagai akumulasi sejumlah molekul, ion 

atau atom yang terjadi pada batas antara dua fasa.  Adsorpsi menyangkut 

akumulasi atau pemutusan substansi adsorbat pada adsorben dan pada hal ini 

dapat terjadi pada antar muka dua fasa. Fasa yang menyerap disebut adsorben dan 

fasa yang terserap disebut adsorbat (Alberty and Daniel, 1987). 

 

Adsorpsi merupakan proses akumulasi adsorbat pada permukaan adsorben yang 

disebabkan oleh gaya tarik antar molekul atau suatu akibat dari medan gaya pada 

permukaan padatan (adsorben) yang menarik molekul-molekul gas, uap atau 

cairan.  Gaya tarik-menarik dari suatu padatan dibedakan menjadi dua jenis gaya, 

yaitu gaya fisika dan gaya kimia yang masing-masing menghasilkan adsorpsi 

fisika (physisorption) dan adsorpsi kimia (chemisorption) (Oscik, 1982). 

 

Adsorpsi fisika adalah proses interaksi antara adsorben dengan adsorbat yang 

melibatkan gaya-gaya antar molekul seperti gaya Van der Waals, sedangkan 
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adsorpsi kimia terjadi jika interaksi adsorben dan adsorbat melibatkan 

pembentukan ikatan kimia.  Dalam proses adsorpsi melibatkan berbagai macam 

gaya yakni gaya Van der Waals, gaya elektrostatik, ikatan hidrogen serta ikatan 

kovalen (Martell and Hancock, 1996). 

Untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh ion-ion logam terlarut terutama 

yang banyak berasal dari limbah industri dengan konsentrasi yang cukup tinggi, 

perlu dilakukan upaya untuk mengurangi kerugian yang muncul dengan cara 

meminimalkan kadar ion logam terlarut dalam limbah sebelum dilepaskan ke 

lingkungan (Sinaga, 2009).  Salah satu upaya untuk menurunkan pencemaran ion 

logam berat adalah melalui metode adsorpsi (Alloway and Ayres, 1997). 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses adsorpsi 

 

 

1.1 Sifat logam dan ligan 

Sifat ion logam yakni: (1) ukuran ion logam, makin kecil ukuran ion logam maka 

kompleks yang terbentuk semakin stabil, (2) polarisabilitas ion logam, makin 

tinggi polarisabilitas ion logam maka kompleks yang terbentuk semakin stabil, 

dan (3) energi ionisasi, makin tinggi energi ionisasi suatu logam maka kompleks 

yang terbentuk semakin stabil. 

Sifat ligan yakni: (1) kebasaan, makin kuat basa Lewis suatu ligan maka semakin 

stabil kompleks yang terbentuk, (2) polarisabilitas dan momen dipol, makin tinggi 

polaritas dan polarisabilitas suatu ligan makin stabil kompleks yang terbentuk, 

dan (3) faktor sterik, tingginya rintangan sterik yang dimiliki oleh ligan akan 

menurunkan stabilitas kompleks (Huheey et al., 1993). 
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1.2 Pengaruh pH sistem 

Selain dari faktor interaksi ion logam dalam logam, pelarut, pH sistem juga 

berpengaruh dalam proses adsorpsi.  Pada kondisi pH tinggi maka silika gel akan 

bermuatan netto negatif (kondisi larutan basa), sedangkan pada pH rendah 

(kondisi larutan asam) akan bermuatan netto positif sampai netral (Spiakov, 

2006).  Pada pH rendah, permukaan ligan cenderung terprotonasi sehingga kation 

logam juga berkompetisi dengan H
+
 untuk terikat pada ligan permukaan. Pada pH 

tinggi, dimana jumlah ion OH
-
 besar menyebabkan ligan permukaan cenderung 

terdeprotonasi sehingga pada saat yang sama terjadi kompetisi antara ligan  

permukaan dengan ion OH
- 
untuk berikatan dengan kation logam (Stum and 

Morgan, 1996).  

 

2. Parameter Adsorpsi  

 

 

2.1. Kinetika Adsorpsi  

Kinetika adalah deskripsi laju reaksi. Kinetika adsorpsi tergantung pada luas 

permukaan partikel. Urutan reaksi mendefinisikan ketergantungan laju reaksi pada 

konsentrasi spesies yang bereaksi. Orde reaksi ditentukan secara empiris, tetapi 

tidak berkaitan dengan stoikiometri reaksi. Sebaliknya, kinetika diatur oleh proses 

mekanisme, yaitu dengan jumlah spesies yang bertabrakan untuk terjadinya 

reaksi. Selain itu, kinetika juga dapat digunakan untuk menentukan kecepatan 

adsorpsi yang berlangsung dan menentukan kapasitas keseimbangan yang dapat 

dimanfaatkan dalam situasi yang dinamis dan praktis. Tingkat adsorpsi 

keseluruhan dipengaruhi oleh perubahan sifat dan komponen pelarut, serta ukuran 
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partikel dan suhu. Kinetika reaksi adsorpsi juga tergantung pada gugus fungsional 

dan konsentrasi. Tingginya tingkat substitusi gugus fungsional pada polimer inert 

dapat meningkatkan laju reaksi keseluruhan (Allen et al., 2004).  

Analisis kinetika didasarkan pada kinetika reaksi terutama pseudo orde pertama 

atau mekanisme pseudo pertama bertingkat. Untuk meneliti mekanisme adsorpsi, 

konstanta kecepatan reaksi sorpsi kimia untuk ion-ion logam,digunakan 

persamaan sistem pseudo order pertama oleh Lagergren dan mekanisme pseudo 

order kedua (Buhani et al., 2010). Persamaan ini digunakan untuk menguji data 

percobaan dari konsentrasi awal, suhu dan berat ion-ion logam dalam larutan 

(Zhang et al., 2003). Model kinetika (pseudo urutan pertama dan persamaan orde 

dua) dapat digunakan dengan asumsi bahwa konsentrasi diukur sama dengan 

konsentrasi permukaan adsorben. Tingkat persamaan urutan pertama Lagergren 

adalah salah satu yang paling banyak digunakan untuk adsorpsi zat terlarut dari 

larutan cair (Liu et al., 2004).  

Untuk konstanta laju kinetika pseudo orde satu:  

 

Dengan qe adalah jumlah ion logam divalen yang teradsorpsi (mg/g) pada waktu 

keseimbangan, qt adalah jumlah ion logam divalen yang teradsorpsi pada waktu t 

(menit), k1 adalah konstanta kecepatan adsorpsi (jam-1). Integrasi persamaan ini 

dengan kondisi batas t =0 sampai t=t dan qt = qt, memberikan:  
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Dengan menggunakan regreasi linear dan mengalurkan ln(qe – qt ) terhadap t 

diperoleh konstanta k1. Untuk konstanta kecepatan reaksi pseudo orde kedua 

proses kemisorpsi:  

 

Integrasi persamaan ini dengan kondisi batas t = 0 sampai t = t dan qt = 0 sampai 

qt = qt, memberikan:  

 

Dengan k2 konstanta keseimbangan order kedua kemisorpsi (g/mg.jam). Model 

kinetika pseudo order kedua dapat disusun untuk mendapatkan bentuk linear :  

 

 (Zhang et al., 1998).  

 

2.2. Isoterm Adsorpsi  

 

 

Model kesetimbangan adsorpsi yang sering digunakan untuk menentukan 

kesetimbangan adsorpsi adalah isotermal Langmuir dan Freundlich.  

a. Isoterm Adsorpsi Langmuir  

Menurut Oscik (1982), teori Langmuir menjelaskan bahwa pada permukaan 

adsorben terdapat sejumlah tertentu situs aktif yang sebanding dengan luas 

permukaan. Setiap situs aktif hanya satu molekul yang dapat diadsorpsi. Ikatan 

antara zat yang teradsorpsi dengan adsorben dapat terjadi secara fisika atau secara 

kimia. Ikatan tersebut harus cukup kuat untuk mencegah perpindahan molekul 

yang telah teradsorpsi sepanjang permukaan adsorben.  
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Model adsorpsi isoterm Langmuir dapat dinyatakan dalam persamaan:  

 

dimana C adalah konsentrasi kesetimbangan, m adalah jumlah zat yang 

teradsorpsi per gram adsorben, b adalah kapasitas adsorpsi dan K adalah tetapan 

kesetimbangan adsorpsi. Dengan kurva linier hubungan antara C/m versus C, 

maka dapat ditentukan nilai b dari kemiringan (slope) dan K dari intersep kurva. 

Energi adsorpsi (Eads) yang didefinisikan sebagai energi yang dihasilkan apabila 

satu mol ion logam teradsorpsi dalam adsorben dan nilainya ekuivalen dengan 

nilai negatif dari perubahan energi bebas Gibbs standar, ΔG
◦
, dapat dihitung 

menggunakan persamaan:  

 

Dengan R adalah tetapan gas umum (8,314 J/mol K), T temperatur (K) dan K 

adalah tetapan kesetimbangan adsorpsi yang diperoleh dari persamaan Langmuir 

dan energi total adsorpsi adalah sama dengan energi bebas Gibbs (Oscik, 1982). 

ΔG sistem negatif artinya adsorpsi beralangsung spontan.  

Kurva isoterm adsorpsi Langmuir dapat disajikan seperti pada Gambar 4.  

 

 

Gambar 4. Kurva isoterm adsorpsi Langmuir (Oscik and Cooper, 1994). 
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b. Isoterm aAdsorpsi Freundlich  

Model isoterm Freundlich menjelaskan bahwa proses adsorpsi pada bagian 

permukaan adalah heterogen dimana tidak semua permukaan adsorben 

mempunyai daya adsorpsi. Model isoterm Freundlich menunjukkan lapisan 

adsorbat yang terbentuk pada permukaan adsorben adalah multilayer. Hal tersebut 

berkaitan dengan ciri-ciri dari adsorpsi secara fisika dimana adsorpsi dapat terjadi 

pada banyak lapisan (multilayer) (Husin and Rosnelly, 2005).  

Asumsi yang digunakan :  

1) Tidak ada asosiasi dan disosiasi molekul-molekul adsorbat setelah teradsorpsi 

pada permukaan padatan.  

2) Hanya berlangsung mekanisme adsorpsi secara fisis tanpa adanya adsorpsi 

kimia.  

3) Permukaan padat bersifat heterogen (Noll et al., 1992).  

Bentuk persamaan Freundlich adalah sebagai berikut:  

 

Dimana:  

Qe = Banyaknya zat yang terserap per satuan berat adsorben (mol/g)  

Ce = Konsentrasi adsorbat pada saat kesetimbangan (mol/L)  

 n  = Kapasitas adsorpsi maksimum (mol/g)  

Kf = Konstanta Feundlich (L/mol)  
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Persamaan di atas dapat diubah kedalam bentuk linier dengan mengambil bentuk 

logaritmanya:  

 

Sehingga kurva isoterm adsorpsinya disajikan pada Gambar 5.  

 

 

Gambar 5. Kurva isoterm adsorpsi Freundlich (Rousseau, 1987). 

 

Bentuk linear dapat digunakan untuk menentukan kelinearan data percobaan  

dengan cara mengeplotkan C/Q terhadap Ce. Konstanta Freundlich Kf dapat 

diperoleh dari kemiringan garis lurusnya dan 1/n merupakan harga slop. Bila n 

diketahui Kf dapat dicari, semakin besar harga Kf maka daya adsorpsi akan 

semakin baik dan dari harga Kf yang diperoleh, maka energi adsorpsi akan dapat 

dihitung (Rousseau, 1987). 

Selain itu, untuk menentukan jumlah logam teradsorpsi, rasio distribusi dan 

koefisien selektivitas pada proses adsorpsi ion logam terhadap adsorben alga 

Spirulina sp dapat digunakan persamaan berikut:  

Q = (Co-Ca)V/W                                     (10) 
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Dimana Q menyatakan jumlah logam teradsorpsi (mg/g), Co dan Ca menyatakan 

konsentrasi awal dan kesetimbangan dari ion logam (mmol/L), W adalah massa 

adsorben (g), V adalah volume larutan ion logam (L) (Buhani et al., 2009).  

 

G. Logam Berat 

 

 

Logam berat merupakan elemen yang berbahaya di permukaan bumi.  Logam 

berat merupakan salah satu sumber polusi lingkungan, dimana logam berat dapat 

ditransfer dalam jangkauan yang sangat jauh di lingkungan, selanjutnya 

berpotensi mengganggu kehidupan biota lingkungan dan akhirnya berpengaruh 

terhadap kesehatan manusia walaupun dalam jangka waktu yang lama dan jauh 

dari sumber polusi utamanya (Suhendrayatna, 2001). Beberapa faktor yang 

mempengaruhi aktivitas keracunan setiap jenis logam antara lain: bentuk senyawa 

dari logam tersebut, daya kelarutan dalam cairan, ukuran partikel, dan beberapa 

sifat kimia dan sifat fisikanya (Palar, 1994). 

Logam berat digolongkan menjadi dua jenis yaitu logam berat esensial dan non 

esensial.  Logam berat esensial adalah logam yang keberadaannya dalam jumlah 

tertentu sangat dibutuhkan oleh organisme hidup, namun dalam jumlah yang 

berlebihan dapat menimbulkan efek racun. Contoh logam berat ini adalah Zn, Cu, 

Fe, Co, dan Mn, sedangkan logam berat non esensial yaitu logam yang 

keberadaannya dalam tubuh belum diketahui manfaatnya atau bahkan dapat 

bersifat racun, seperti Hg, Cd, Pb, dan Cr.  Logam ini dapat menimbulkan efek 

kesehatan bagi manusia tergantung pada bagaimana logam berat tersebut terikat 

dalam tubuh.  Daya racun yang dimiliki akan bekerja sebagai penghalang kerja 
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enzim, selain itu logam berat ini akan bertidak sebagai penyebab alergi, mutagen 

atau karsinogen bagi manusia (Putra, 2006). 

Bila ditinjau dari definisi asam-basa menurut G.N. Lewis, maka interaksi antara 

ion logam dengan adsorben dapat dipandang sebagai reaksi asam Lewis dengan 

basa Lewis, yang mana ion logam berperan sebagai asam Lewis yang menjadi 

akseptor pasangan elektron dan adsorben sebagai basa Lewis yang menjadi donor 

pasangan elektron. Dengan demikian, prinsip-prinsip yang berlaku dalam interaksi 

asam-basa Lewis dapat digunakan dalam adsorpsi ion logam (Keenan and 

Kleinfelter, 1984).  

Pada penelitian ini digunakan logam kadmium (Cd), dan timbal (Pb). Adapun 

sifat kimia logam tersebut ditampilkan pada Tabel 1. 

Tabel 1.  Sifat kimia dari ion Cd(II), dan Pb(II) 

Unsur Nomor Konfigurasi Bilangan Jari-Jari Kompleks 

  Atom Elektron Oksidasi Ion (pm) Aqua 

Cd 48 [Kr] 4d
10

 5s
2
 +1, +2 109 [Cd(H2O)6]

2+
 

Pb 82 [Xe] 4f
14

 5d
10

 6s
2
 6p

2
 +2, +4 132 [Pb(H2O)6]

2+
 

Sumber: (Martell and Hancock, 1996). 

Timbal atau timah hitam adalah logam berwarna abu-abu kebiruan, dengan 

rapatan yang tinggi (11,48 g ml
-1

 pada suhu kamar). Pada tabel periodik, logam Pb 

termasuk dalam golongan IVA dan memiliki nomor atom (NA) 82 dengan massa 

atom relatif (Ar) 207,19. Keracunan timbal dapat menyebabkan gangguan pada 

system syaraf tepi sperti kram, lumpuh, dan kehilangan koordinasi seperti anemia. 

Efek keracunan timbal biasanya tampak pada konsentrasi 0,1 mg/L pada manusia. 
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Berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 51/Men LH/10/1995, 

kadar maksimal Pb adala 0,1 – 1 mg/L. 

Kadmium adalah logam putih keperakan, yang dapat ditempa dan liat. Memiliki 

nomor atom (NA) 48 dengan massa atom relative (Ar) 112,40 dengan titik lebur 

321
o
C. Kadmium merupakan logam yang mendapat perhatian utama dalam 

kesehatan manusia dan lingkungan, karena dampaknya terhadap lingkungan 

(pencemaran lingkungan) dan sifat toksiknya berbahaya bagi tubuh makluk hidup. 

Kadmium merupakan logam berat paling berbahaya setelah raksa (Hg). Sifat 

racun pada manusia bersifat akumulatif. Keracunan yang bersifat kronis 

menyebabkan tekanan darah tinggi, menghambat fungsi kerja dan fungsi enzim, 

kerusakan ginjal, kehilangan darah merah, kerapuhan pada tulang dan gangguan 

lambung. Keracunan kadmium dapat pula menyebabkan gangguan pada system 

urinaria (ginjal), system respirasi (pernapasan/paru-paru), system sirkulasi darah, 

jantung, dan kelenjar reproduksi. 

 

H. Karakterisasi Material 

 

 

1. Spektrofotometer inframerah (IR) 

Penentuan gugus fungsi suatu sampel dapat dilakukan analisis menggunakan 

spektrofotometri inframerah. Dengan spektrofotometri IR dapat diketahui gugus-

gugus fungsi dari material biomassa alga spirulina sp, eksopolisakarida dan 

hibrida eksopolisakarida silika. 

Spektrofotometeri IR adalah spektrofotometer yang memanfaatkan sinar IR dekat, 

yakni sinar yang berada pada jangkauan panjang gelombang 2,5 - 25 m atau 
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jangkauan frekuensi 400 - 4000 cm
-1

.  Sinar ini muncul akibat vibrasi atom-atom 

pada posisi kesetimbangan dalam molekul dan kombinasi vibrasi dengan rotasi 

menghasilkan spektrum vibrasi-rotasi (Khopkar, 2001). Alat Spektrofotometri 

Inframerah dapat ditunjukkan pada Gambar 6. 

 

Gambar 6. Spektrofotometri Inframerah 

Spektrum IR suatu molekul adalah hasil transisi antara tingkat energi getaran 

(vibrasi) atau osilasi (oscillation).  Bila molekul menyerap radiasi inframerah, 

energi yang diserap menyebabkan kenaikan dalam amplitudo getaran atom-atom 

yang terikat itu.  Jadi molekul ini berada pada keadaan vibrasi tereksitasi (excited 

vibrational state); energi yang diserap ini akan dibuang dalam bentuk panas bila 

molekul itu kembali ke keadaan dasar.  Panjang gelombang eksak dari absorpsi 

oleh suatu tipe ikatan, bergantung pada macam getaran dari ikatan tersebut.  Oleh 

karena itu, tipe ikatan yang berlainan menyerap radiasi inframerah pada panjang 

gelombang yang berlainan.  Dengan demikian spektrometri inframerah dapat 

digunakan untuk mengidentifikasi adanya gugus fungsi dalam suatu molekul 

(Supratman, 2010).  
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2. Spektrofotometer Scanning Electron Microscope (SEM) 

Untuk melakukan karakterisasi material yang heterogen pada permukaan bahan 

pada skala mikrometer atau bahkan submikrometer serta menentukan komposisi 

unsur sampel secara kualitatif maupun kuantitatif dapat dilakukan dengan 

menggunakan satu perangkat alat SEM.  Pada SEM dapat diamati karakteristik 

bentuk, struktur, serta distribusi pori pada permukaan bahan (Goldstein et al., 

1981). 

Prinsip kerja SEM, dengan cara mengalirkan arus pada kawat filamen tersebut dan 

perlakuan pemanasan, sehingga dihasilkan elektron. Elektron tersebut 

dikumpulkan dengan tegangan tinggi dan berkas elektron difokuskan dengan 

sederetan lensa elektromagnetik.  Ketika berkas elektron mengenai target, 

informasi dikumpulkan melalui tabung sinar katoda yang mengatur intensitasnya.  

Setiap jumlah sinar yang dihasilkan dari tabung sinar katoda dihubungkan dengan 

jumlah target, jika terkena berkas elektron berenergi tinggi dan menembus 

permukaaan target, elektron kehilangan energi, karena terjadi ionisasi atom dari 

cuplikan padatan. Elektron bebas ini tersebar keluar dari aliran sinar utama, 

sehingga tercipta lebih banyak elektron bebas, dengan demikian energinya habis 

lalu melepaskan diri dari target.  Elektron ini kemudian dialirkan ke unit 

demagnifikasi dan dideteksi oleh detektor dan selanjutnya dicatat sebagai suatu 

foto (Wagiyo dan Handayani, 1997). 

 

3. Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry (ICP-AES) 

Spektroskopi merupakan cabang ilmu yang berhubungan dengan gelombang 

elektromagnetik yang diterjemahkan ke dalam komponen-komponen panjang 
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gelombang untuk menghasilkan spectra, merupakan plot beberapa fungsi dari 

intensitas radian versus panjang gelombang atau frekuensi. Peran Spektroskopi 

yaitu untuk membedakan struktur molecular, mengindentifikasi molekul yang 

tidak diketahui, mendeteksi molekul yang sudah diketahui, dan mengukur 

konsentrasi. 

 

Ada dua macam instrument spektroskopi yang sering dipergunakan yaitu 

spektroskopi molekuler dan spektroskopi atomik. Spektroskopi molekular adalah 

teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi senyawa organik dan anorganik 

dalam spesi molekular. Spektroskopi molekuler berdasarkan atas radiasi 

ultraviolet, sinar tampak, dan infrared. Banyak digunakan untuk identifikasi dari 

banyak spesies organik, anorganik, maupun biokimia. Spektroskopi molekular 

adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi unsur organik dan 

anorganik dalam spesi atom. Spektroskopi atomik digunakan untuk penentuan 

kualitatif dan kuantitatif dari sekitar 70 elemen. Ciri khas spektroskopi atomik 

adalah bahwa dalam spektroskopi atomik, sampel harus diatomkan terlebih 

dahulu. 

Perbedaan besar lain antara spektroskopi atomik dengan spektroskopi molekuler 

terletak pada spektrumnya. Spektrum spektroskopi atomik jauh lebih tipis dari 

spektrum spektroskopi molekulel karena pada spektroskopi atomik hanya ada 

getaran elektronik dan tidak ada getaran vibrasional inductively coupled plasma  

yang termasuk ke dalam spektroskopi atomik adalah sebuah teknik analisis yang 

digunakan untuk mendeteksi jejak logam dalam sampel dan untuk mendapatkan 

karakteristik unsur-unsur yang memancarkan gelombang tertentu. inductively 

coupled plasma (ICP) merupakan instrumen yang digunakan untuk menganalisis 
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kadar unsur-unsur logam dari suatu sampel dengan menggunakan metode 

spektorfotometer emisi. 

Spektrofotometer emisi adalah metode analisis yang didasarkan pada pengukuran 

intensitas emisi pada panjang gelombang yang khas untuk setiap unsur. Bahan 

yang akan dianalisis untuk alat ICP ini harus berwujud larutan yang hornogen. 

Ada sekitar 80 unsur yang dapat dianalisis dengan menggunakan alat ini. Alat 

ICP-AES dapat ditunjukkan pada Gambar 7. 

 

Gambar 7. ICP-AES 

ICP-AES (inductively coupled plasma-atomic emission spectrometry) merupakan 

suatu teknik analisis yang digunakan untuk mendeteksi/menganalisis unsur-unsur 

yang ada dalam suatu sampel berdasarkan prinsip spektroskopi emisi atom, 

dimana elektron akan menghasilkan energi pada panjang gelombang tertentu 

pada saat ia kembali ke “ground state” nya setelah terkesitasi oleh suatu sumber 

energi (dalam hal ini plasma argon bersuhu tinggi). Sampel yang dianalisis 

sebagian besar berbentuk cairan. Skema ICP-AES dapat ditunjukkan pada 
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Gambar 8. 

 

 

 

 

           

                            

Gambar 8. Skema ICP 

Sampel yang dianalisis disedot oleh pompa peristaltik lalu ternebulisasi dalam 

spraychamber, kemudian diangkut oleh argon dalam bentuk aerosol/gas plasma 

menuju torch untuk membentuk plasma, gas plasma ini kemudian dipengaruhi 

induksi yang dihasikan RF Generator sehingga membentuk nyala plasma pada 

torch. Nyala plasma ini kemudian menjadi sumber eksitasi yang membuat sampel 

teratomisasi, terionisasi dan tereksitasi. Spectral line yang dihasilkan kemudian 

dipisahkan oleh wavelength selector, lalu dikonversikan menjadi sinar 

polikromatis pada detektor lalu diproses oleh komputer. 

ICP dapat digunakan dalam analisis kuantitatif pada cakupan berikut: 

Bahan alam seperti batu-batuan, mineral, tanah, sediment air, air, dan sel 

tumbuhan dan hewan; geokimia murni dan terapan, mineralogy, pertanian, 

kehutanan, ekologi kimia, dan ilmu lingkungan industri makanan, termasuk 

pemurnian dan distribusi air, serta analisis unsur-unsur yang belum bias 
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diidentifikasi dengan AAS seperti sulfur, boron, phosporus, titanium dan 

zirconium. 

Keuntungan menggunakan ICP adalah kemampuannya untuk mengidentifikasi 

dan menghitung semua unsur kecuali argon, ICP sesuai digunakan untuk berbagai 

konsentrasi berapapun mulai dari unsur yang sangat sedikit hingga unsur yang 

menjadi kelimpahannya besar. Limit dekteksi pada umumnya kecil untuk hampir 

semua unsur dengan rentang 1-100 g/L. Kemungkinan keuntungan terbesar 

menggunakan ICP adalah kemampuannya yang dapat menganalisis banyak unsur 

berbeda dalam sekali analisis dengan waktu yang relatif cepat. 


