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II. TINJAUAN PUSTAKA  

 

 

A.  Biomassa Alga 

 

 

Mikroalga merupakan suatu spesies tumbuhan berukuran renik yang termasuk 

dalam kelas alga, diameternya antara 3-30 μm, baik sel tunggal maupun koloni 

yang hidup di seluruh wilayah perairan tawar maupun laut, yang lazim disebut 

fitoplankton. Di dunia mikrobia, mikroalga termasuk eukariotik, pada umumnya 

bersifat fotosintetik dengan pigmen fotosintetik hijau (klorofil), coklat 

(fikosantin), biru kehijauan (fikobilin), dan merah (fikoeritrin). Mikroalga 

mempunyai bentuk morfologi uniseluler atau multiseluler tetapi belum ada 

pembagian tugas yang jelas pada sel-sel komponennya. Hal itulah yang 

membedakan mikroalga dari tumbuhan tingkat tinggi (Romimohtarto, 2004). 

 

Alga merupakan salah satu tumbuhan yang hidup di perairan. Tumbuhan ini 

memiliki bentuk dan ukuran yang beraneka ragam, ada yang mikroskopis, bersel 

satu, berbentuk benang/pita dan bersel banyak berbentuk lembaran, berkoloni, dan 

ada juga yang multi sel (Pratiwi, 2000). 

 

Beberapa jenis alga terdapat di lautan, antara lain alga hijau, alga coklat, dan alga 

merah. Alga merupakan salah satu tumbuhan yang berklorofil. Banyak kandungan 

yang di miliki oleh alga seperti bahan-bahan organik yakni polisakarida, hormon, 

vitamin, mineral, dan juga senyawa bioaktif, Tetraselmis sp merupakan salah satu 
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jenis alga yang termasuk spesies alga hijau. Hanya sekitar 10% dari 7000 spesies 

alga hijau (Divisi Chlorophyta) ditemukan di laut, selebihnya di air tawar 

(Burlew, 1995). 

 

Biomassa (sel mati) alga dari beberapa spesies alga efektif untuk mengikat ion 

logam dari lingkungan perairan. Hal ini disebabkan oleh biomassa alga yang 

mengandung beberapa gugus fungsi dan dapat berperan sebagai ligan terhadap ion 

logam (Buhani et al., 2006). 

 

Menurut Burlew (1995) mengklasifikasikan Tetraselmis sp sebagai berikut: 

Filum  : Chlorophyta 

Kelas  : Chlorophyceae 

Ordo  : Volvocales 

Sub ordo : Chlamidomonacea 

Genus  : Tetraselmis 

Spesies : Tetraselmis sp 

 

Secara umum, keuntungan pemanfaatan alga sebagai bioindikator dan biosorben 

adalah:  

1. Alga mempunyai kemampuan yang cukup tinggi dalam mengadsorpsi logam 

berat karena di dalam alga terdapat gugus fungsi yang dapat melakukan 

pengikatan dengan ion logam. Gugus fungsi tersebut terutama gugus karboksil, 

hidroksil, amina, sulfudril, imadazol, sulfat, dan sulfonat yang terdapat dalam 

dinding sel dalam sitoplasma. 

2. Bahan bakunya mudah didapat dan tersedia dalam jumlah banyak. 

3. Biaya operasional mencapai 60% dibanding metode lain. 
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4. Tidak perlu nutrisi tambahan. 

 

Alga dapat dijadikan alternatif adsorben yang cukup potensial dalam rangka 

meminimalisasi pencemaran air yang disebabkan oleh logam berat. Selain itu, 

berkaitan dengan adsorpsi, alga memiliki dua karakteristik yang penting, yaitu 

secara struktural, alga memiliki sejumlah situs aktif pada dinding selnya 

(polisakarida dan protein, beberapa diantaranya mengandung gugus karboksil, 

sulfat, amino) yang dapat menjadi binding sites ion-ion logam. Di samping itu, 

pada permukaan alga terdapat pori-pori yang memberikan peluang untuk 

terjadinya proses adsorpsi secara fisik (Harris and Ramelow, 1990) 

 

 

B.  Immobilisasi Biomassa Alga 

 

Pada biomassa alga ditemukan beberapa kelemahan yaitu ukurannya yang sangat 

kecil, berat jenis yang rendah, dan strukturnya mudah rusak akibat degradasi oleh 

mikroorganisme lain. Untuk mengatasi kelemahan tersebut berbagai upaya 

dilakukan, diantaranya dengan mengimmobilisasi biomassanya. Immobilisasi 

biomassa 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). 

 

Oleh sebab itu untuk meningkatkan kestabilan biomassa alga sebagai adsorben, 

maka dilakukan immobilisasi dengan matriks pendukung seperti silika gel. Silika 

gel merupakan salah satu adsorben yang paling sering digunakan dalam proses 

adsorpsi. Mudahnya pembuatan silika, sifat permukaan (struktur geometri pori 
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dan sifat kimia pada permukaan) dan dapat dengan mudah dimodifikasi (Fahmiati 

et al., 2004). Silika gel memiliki gugus silanol dan gugus siloksan tanpa 

pemodifikasian terlebih dahulu namun dapat juga mengadsorpsi ion logam 

(Sriyanti et al., 2001). Namun, silika gel diketahui memiliki kapasitas dan 

selektivitas adsorpsi yang rendah apabila diinteraksikan dengan ion logam berat 

(Nuzula, 2004; Airoldi and Ararki, 2001). 

Agar mengadsorpsi ion logam, maka dilakukan teknik pelapisan silika dengan 

magnetit (Fe3O4). Penambahan magnetit ini dapat meningkatkan stabilitas 

adsorben dengan jalan melapisi permukaan silika dengan magnetit secara in-situ. 

Lapisan permukaan silika diharapkan berfungsi sebagai perisai terhadap pengaruh 

lingkungan, sehingga magnetit lebih stabil. Pertama, karena silika yang melapisi 

permukaan nanopartikel magnetit menghalangi gaya tarik-menarik magnetit 

dipolar antar partikel, sehingga terbentuk partikel yang mudah terdispersi di dalam 

media cair dan terlindungi dari kerusakan dalam suasana asam. Kedua, terdapat 

gugus silanol dalam jumlah besar pada lapisan silika mempermudah aktivasi 

magnetit. Gugus silanol menjadi tempat berikatnya berbagai gugus fungsi seperti 

karbonil, biotin, avidin, dan molekul lainnya sehingga memudahkan aplikasi 

magnetit terutama di bidang biomedis. Selain itu, lapisan silika memberikan sifat 

inert yang berguna bagi aplikasi pada sistem biologis (Pankhurst et al., 2003; 

Deng et al., 2005).  
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C.  Silika Gel 

 

Silika merupakan salah satu senyawa yang banyak ditemukan dalam bahan galian 

yang disebut pasir kuarsa, terdiri atas kristal-kristal silika (SiO2) dan mengandung 

senyawa pengotor yang terbawa selama proses pengendapan. Silika biasanya 

dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dengan berbagai ukuran tergantung 

aplikasi yang dibutuhkan seperti dalam industri ban, karet, gelas, semen, beton, 

keramik, tekstil, kertas, kosmetik, elektronik, cat, film, pasta gigi, dan lain-lain 

(Holmes, 1964).  

 

Silika gel merupakan padatan yang ideal dan stabil pada kondisi asam, non 

swelling, memiliki karakteristik pertukaran massa yang tinggi, porositas dan luas 

permukaan serta 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 (Buhani et al., 2009) 

 

Silika amorf adalah material yang dihasilkan dari reaksi alkali-silika. Reaksi 

alkali-silika dimulai dengan pecahnya ikatan Si-O-Si dan hasilnya membentuk 

fasa amorf dan nanokristal (Boinski, 2010). Silika amorf terbentuk ketika silikon 

teroksidasi secara termal. Silika amorf terdapat dalam beberapa bentuk yang 

tersusun dari partikel-partikel kecil yang kemungkinan ikut tergabung. Biasanya 

silika amorf mempunyai kerapatan 2,21 g/cm (Harsono, 2006). 

 

Kelemahan dari silika gel antara lain rendahnya efektivitas adsorpsi silika 

terhadap ion logam, disebabkan oleh rendahnya kemampuan oksigen (silanol dan 

siloksan) sebagai donor pasangan elektron, yang berakibat lemahnya ikatan ion 
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logam pada permukaan silika. Rendahnya kemampuan oksigen (silanol dan 

siloksan) sebagai donor merupakan akibat oksigen terikat langsung pada atom Si 

dalam struktur silika. Akan tetapi, kekurangan ini dapat diatasi dengan 

memodifikasi permukaan dengan menggunakan situs aktif yang sesuai untuk 

mengadsorpsi ion logam berat yang dikehendaki (Harris and Daniel, 1978). 

 

 

D.  Proses Sol-Gel 

 

Sol-gel merupakan 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 pembentukan 

senyawa anorganik melalui reaksi kimia dalam larutan pada suhu rendah, dalam 

proses tersebut terjadi perubahan fasa dari suspensi koloid (sol) membentuk fasa 

cair kontinyu (gel) (Fahmiati et al., 2004). 

 

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) 

Polimerisasi kondensasi yang diperoleh 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 
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4,5 nm. Pada tahap ini larutan sudah mulai menjadi gel ditandai dengan 

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

yang disebut alkogel (Farook and Ravendran, 2000).  

 

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

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

TMOS dan TEOS mengalami hidrolisis 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 

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 
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Senyawa TEOS dapat ditunjukkan pada Gambar 1. 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Struktur TEOS (Brinker and Scherer, 1990). 

 

Proses sol-gel merupakan proses yang menghasilkan 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, 2002). Proses sol-gel sangat 

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 Cd(II) dan Pb(II) untuk meningkatkan kapasitas adsorpsi 

dari larutan. 
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E.  Magnetit (Fe3O4) 

 

Magnetit (Fe3O4) atau oksida besi hitam merupakan salah satu oksida besi yang 

paling kuat sifat magnetisnya yang saat ini menarik perhatian para ilmuwan dan 

rekayasawan untuk mempelajarinya secara intensif (Teja and Koh, 2008). 

Magnetit yang berukuran nano banyak dimanfaatkan pada proses-proses industri 

(misalnya sebagai tinta cetak, pigmen pada kosmetik) dan pada penanganan 

masalah-masalah lingkungan (misalnya sebagai magnetic carrier precipitation 

process untuk menghilangkan anion atau pun ion logam dari air dan air limbah). 

Nanopartikel magnetit juga dimanfaatkan dalam bidang biomedis baik secara in 

vivo (di dalam tubuh) maupun in vitro (di luar tubuh), misalnya sebagai agen 

magnetis pada aplikasi-aplikasi biomolecule separation, drug delivery system, 

hyperthermia theraphy, maupun sebagai contrast agent pada magnetic Resonance 

Imaging (Cabrera et al., 2008). 

 

Fe3O4 dapat dihasilkan dari endapan campuran FeCl2⋅4H2O dan FeCl3⋅6H2O 

dalam suasana basa (dengan kehadiran NH4Cl), reaksinya menurut Dung (2009) 

adalah sebagai berikut :  

FeCl2⋅4H2O + FeCl3⋅6H2O + 8NH4OH  Fe3O4 + 8NH4Cl + 20H2O  

Secara umum reaksinya: 2Fe
3+

 + Fe
2+

 + 8OH
-
  Fe3O4 + 4H2O 

 

Magnetit mempunyai rumus kimia Fe3O4 dan mempunyai struktur spinel dengan 

sel unit kubik yang terdiri dari 32 ion oksigen, celah-celahnya ditempati oleh ion 

Fe
2+

 dan Fe
3+

. Nanopartikel magnetit sangat intensif dikembangkan karena 

sifatnya yang menarik dalam aplikasinya di berbagai bidang, seperti fluida dan gel 

magnetit, katalis, pigmen pewarna, dan diagnosa medis. Beberapa sifat 
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nanopartikel magnetit ini bergantung pada ukurannya. Magnetit ini akan bersifat 

superparamagnetik ketika ukuran suatu partikel magnetisnya di bawah 10 nm 

pada suhu ruang, artinya bahwa energi termal dapat menghalangi anisotropi energi 

penghalang dari sebuah nanopartikel tunggal. Oleh karena itu, sintesis 

nanopartikel yang seragam dengan mengatur ukurannya menjadi salah satu kunci 

masalah dalam ruang lingkup sintesis ini (Hook and Hall, 1991). 

 

F.  Logam Berat  

 

Logam terdapat dari bumi yang biasa berupa bahan organik dan bahan anorganik. 

Diantara sekian banyak logam, ada yang keberadaannya di dalam tubuh mahluk 

hidup baik pada tanaman, hewan, dan manusia merugikan bahkan beracun. Logam 

yang dimaksud umumnya digolongkan pada logam berat. Logam berat merupakan 

pencemar lingkungan yang utama dan sebagian besar bersifat toksik meskipun 

dalam konsentrasi yang rendah. Pencemaran logam berat berlangsung sangat 

cepat sejak dimulainya revolusi industri (Nriagu, 1979).  

 

Istilah logam berat merujuk pada unsur logam yang memiliki massa jenis atau 

densitas yang tinggi dan biasanya bersifat sangat toksik meski pada konsentrasi 

sangat rendah. Namun karakteristik yang sesungguhnya membedakan logam berat 

dengan kelompok unsur lainnya adalah sifat kimianya, termasuk aktivitasnya di 

dalam tubuh manusia. Meskipun beberapa logam berat dibutuhkan oleh tubuh 

manusia sebagai mikronutrien, pada kadar lebih tinggi dapat menyebabkan efek 

biotoksik pada manusia. Logam berat meliputi tembaga (Cu), timbal (Pb), 

kadmium (Cd), seng (Zn), raksa (Hg), arsenik (As), perak (Ag), kromium (Cr), 
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besi (Fe), dan kelompok logam platina (Pt) (Darmono, 1995). Sumber utama 

pencemaran oleh logam berat disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fossil, 

pertambangan, peleburan bijih logam, limbah domestik, pupuk, pestisida, dan 

lain-lain. Umumnya, logam berat yang menyebabkan pencemaran adalah Cd, Cr, 

Cu, Hg, Pb, dan Zn (Kabata-Pendias and Pendias, 1989). 

 

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). 

 

Prinsip yang digunakan secara luas dalam reaksi asam-basa Lewis adalah prinsip 

Hard Soft Acid Base (HSAB) yang dikembangkan Pearson (1963). Prinsip ini 

didasarkan pada polarisabilitas unsur yang dikaitkan dengan kecenderungan unsur 

(asam atau basa) untuk berinteraksi dengan unsur lainnya. Ion-ion logam yang 

berukuran kecil, bermuatan positif besar, elektron terluarnya tidak mudah 

terdistorsi dan memberikan polarisabilitas kecil dikelompokkan dalam asam keras. 

Ion-ion logam yang berukuran besar, bermuatan kecil atau nol, elektron terluarnya 

mudah terdistorsi dan memberikan polarisabilitas yang besar dikelompokkan 

dalam asam lunak. Ligan-ligan dengan atom yang sangat elektronegatif dan 

berukuran kecil merupakan basa keras sedangkan ligan-ligan dengan atom yang 
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elektron terluarnya mudah terpolarisasi akibat pengaruh ion dari luar merupakan 

basa lemah. 

 

Menurut prinsip HSAB, asam keras akan berinteraksi dengan basa keras untuk 

membentuk kompleks, begitu juga asam lemah dengan basa lemah. Interaksi asam 

keras dengan basa keras merupakan interaksi ionik, sedangkan interaksi asam 

lemah dengan basa lemah, interaksinya lebih bersifat kovalen. 

 

Selain logam berat, di perairan juga terkandung logam alkali tanah. Contoh dari 

logam alkali tanah yaitu berilium (Be), magnesium (Mg), dan kalsium (Ca). 

Apabila logam alkali tanah ini masuk ke dalam tubuh dalam jumlah yang 

berlebihan maka akan menimbulkan dampak yang buruk bagi tubuh. 

Dalam penelitian ini digunakan tiga macam logam diantaranya yaitu: 

 

1. Kadmium (Cd) 

 

Kadmium merupakan suatu senyawa logam dengan lambang Cd dan nomor atom 

48, juga merupakan logam berwarna putih keperakan yang dapat ditempa, liat, 

dan mempunyai titik lebur 321
o
C (Susilawati, 2009). Kadmium (Cd) adalah 

logam berat yang termasuk dalam golongan II B dalam sistem periodik. Logam 

ini akan mudah bereaksi dengan ligan-ligan yang mengandung unsur-unsur O, S, 

dan N. Dalam tubuh logam ini bersifat toksik, karena bereaksi dengan ligan-ligan 

yang penting untuk fungsi normal tubuh (Alfian, 2005). Kadmium juga berbahaya 

karena elemen ini beresiko tinggi terhadap pembuluh darah. Kadmium 

berpengaruh terhadap manusia dalam jangka waktu panjang dan dapat 

terakumulasi pada tubuh khususnya hati dan ginjal. Menurut teori, pada 
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konsentrasi rendah berefek terhadap gangguan pada paru-paru, emphysema dan 

renal turbular disease acidosis yang kronis (Susilawati, 2009). 

 

 

2. Timbal (Pb) 

 

Timbal (Pb) merupakan suatu logam berat yang lunak berwarna kelabu kebiruan, 

titik leleh 327 ºC, dan titik didih 1.620 ºC. Pada suhu 550– 600 ºC timbal 

menguap dan bereaksi dengan oksigen dalam udara membentuk timbal oksida. 

Walaupun bersifat lentur, timbal sangat rapuh dan mengkerut pada pendinginan, 

sulit larut dalam air dingin, air panas, dan air asam. Timbal dapat larut dalam 

asam nitrit, asam asetat, dan asam sulfat pekat. Bentuk oksidasi yang paling 

umum adalah timbal (II) dan senyawa organometalik yang terpenting adalah 

timbal tetra etil (TEL: tetra ethyl lead), timbal tetra metil (TML : tetra 

methyl lead), dan timbal stearat merupakan logam yang tahan terhadap korosi 

atau karat, sehingga sering digunakan sebagai bahan coating (Saryan, 1994; Palar, 

2004; Suciani, 2007). 

 

 

G.  Adsorpsi 

 

 

Zat yang mengadsorpsi disebut adsorben sedangkan yang teradsorpsi disebut 

adsorbat. Adsorpsi yang terjadi antara adsorben dengan adsorbat dapat dibedakan 

dengan adsorpsi fisika (physisorption) dan adsorpsi kimia (chemsisorption). Jika 

adsorbat dan permukaan adsorben berinteraksi hanya dengan gaya van der waals, 

maka yang terjadi adalah adsorpsi fisika. Molekul yang teradsorpsi terikat secara 

lemah pada permukaan dan panas adsorpsi rendah sehingga naiknya temperatur 
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ditandai dengan turunnya jumlah adsorpsi. Adsorpsi kimia terjadi jika interaksi 

adsorben dan adsorbat melibatkan pembentukan ikatan kimia (Atkins, 1997). 

 

Kebanyakan adsorben termasuk bahan-bahan memiliki pori karena adsorpsi 

berlangsung terutama pada dinding-dinding pori atau pada letak-letak tertentu di 

dalam adsorben. 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). 

 

1. 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. 

 

Model adsorpsi isoterm Langmuir dapat dinyatakan dalam persamaan: 

                   
𝐶

𝑚
=

1

𝑏𝐾
+

1

𝑏
𝐶                           (1) 

 

dimana C adalah konsentrasi kesetimbangan, m adalah jumlah zat yang 

teradsorpsi per gram adsorben, b adalah kapasitas adsorpsi, dan K adalah tetapan 
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kesetimbangan adsorpsi. Dengan kurva linier hubungan antara C/m versus C, 

maka dapat ditentukan nilai b dari kemiringan (slop) 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 (∆G
0
), dapat dihitung 

menggunakan persamaan: 

             ∆𝐺𝑎𝑑𝑠 = ∆𝐺0 = 𝑅𝑇 𝐼𝑛 𝐾                   (2) 

 

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). 

∆G sistem negatif artinya adsorpsi berlangsung spontan. 

Kurva isoterm adsorpsi Langmuir dapat disajikan seperti pada Gambar 2. 

 

 
Gambar 2. Kurva isoterm adsorpsi Langmuir (Oscik and Cooper, 1994). 

 

b.  Isoterm adsorpsi 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 
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berkaitan dengan ciri-ciri dari adsorpsi secara fisika dimana adsorpsi dapat terjadi 

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

Asumsi yang digunakan : 

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

  pada permukaan padatan. 

ii) Hanya berlangsung mekanisme adsorpsi secara fisis tanpa adanya adsorpsi  

 kimia. 

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

 

Bentuk persamaan Freundlich adalah sebagai berikut: 

              𝑄𝑒 =  𝐾𝑓𝐶𝑒

1

𝑛                              (3) 

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) 

 

Persamaan di atas dapat diubah kedalam bentuk linier dengan mengambil bentuk 

logaritmanya: 

              𝑙𝑜𝑔𝑄𝑒 = 𝑙𝑜𝑔𝐾𝑓 + 
1

𝑛
𝑙𝑜𝑔𝐶𝑒                      (4) 
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Sehingga kurva isoterm adsorpsinya disajikan pada Gambar 3. 

 

 

Gambar 3. 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 

Tetraselmis sp dapat digunakan persamaan berikut: 

 

Q = (Co-Ca)V/W                          (5) 

 

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 and Suharso, 2009). 
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H.  Karakterisasi Material 

 

1. Spektrofotometer Inframerah (IR) 

 

Untuk menentukan gugus fungsi suatu sampel dapat dilakukan analisis dengan 

menggunakan metode spektrofotometri inframerah untuk dapat diketahui gugus-

gugus fungsi dari material silika, biomassa alga Tetraselmis sp, TS, dan TSM. 

Spektrofotometeri IR adalah spektrofotometer yang memanfaatkan sinar IR dekat, 

yakni sinar yang berada pada jangkauan panjang gelombang 2,5-25 m atau 

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). 

 

2. Difraktometer Sinar-X (XRD) 

 

Sinar-X terjadi bila suatu sasaran logam ditembakan oleh berkas elektron yang 

berenergi tinggi, kemudian elektron-elektron tersebut mengalami pengurangan 

kecepatan dengan cepat dan energi kinetik elektron yang menumbuk sebagian 

besar diubah menjadi panas, dan kurang dari 1 persen diubah menjadi sinar-X atau 

disebut dengan foton (Cullity, 1978). 

 

Analisis menggunakan alat difraktometer sinar-X didasarkan pada pola difraksi 

dari paduan atau senyawa yang dihasilkan oleh proses difraksi, pada ukuran 

panjang gelombang sinar-X harus tidak berbeda jauh dengan jarak antar atom di 

dalam kristal, sehingga pola berulang dari kisi kristal akan berfungsi seolah-olah 

seperti kisi difraksi untuk panjang gelombang sinar-X. Sinar-X yang didifraksikan 
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oleh setiap kristal mineral bersifat spesifik, dan bergantung bagaimana atom 

menyusun kisi kristal mineral tersebut serta bagaimana atom sejenis tersusun. 

Ketika sinar-X menumbuk sampel dan terdifraksi, maka jarak antar atom pada 

lapisan permukaan kristal dapat ditentukan berdasarkan hukum Bragg, yaitu: 

n λ = 2d = Sin θ 

n adalah bilangan bulat dan merupakan tingkat difraksi sinar-X, λ adalah panjang 

gelombang yang dihasilkan oleh katoda yang digunakan, seperti Cu Kα = 1.5414 

Å sedangkan d merupakan jarak antara batas lapisan permukaan, dan  merupakan 

sudut difraksi sinar-X terhadap permukaan kristal. 

 

3. Analisis ion logam dengan spektrofotometer serapan atom (SSA) 

 

Spektrofotometer serapan atom (SSA) ditujukkan untuk analisis kuantitatif 

terhadap unsur-unsur logam. Alat ini sering dijadikan sebagai pilihan utama dalam 

menganalisis unsur logam yang konsentrasinya sangat kecil (ppm bahkan ppb). 

Prinsip dasar pengukuran dengan SSA adalah penyerapan energi (sumber cahaya) 

oleh atom-atom dalam keadaan dasar menjadi atom-atom dalam keadaan 

tereksitasi. Penyerapan cahaya oleh atom bersifat karakteristik karena tiap atom 

hanya menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu yang energinya sesuai 

dengan energi yang diperlukan untuk transisi elektron-elektron dari atom yang 

bersangkutan di tingkat yang lebih tinggi sedangkan energi transisi untuk masing-

masing unsur adalah sangat khas. Metode ini sangat tepat untuk analisis zat cair 

pada konsentrasi rendah (Khopkar, 2001). 

 


