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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Pencemaran logam berat terus meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas 

manusia terutama dari limbah industri.  Logam berat merupakan zat yang 

berbahaya karena dapat mengganggu kesehatan manusia, walaupun dalam jangka 

waktu yang cukup lama.  Biasanya, logam berat merupakan limbah utama yang 

dihasilkan dari berbagai macam industri seperti tekstil, plastik, pewarnaan, 

elektroplating, proses metaluragi, pertambangan, dan lain-lain (Han et al., 2006; 

Lyer et al., 2005). 

 

Logam berat dapat berpengaruh langsung maupun terakumulasi pada rantai 

makanan walaupun konsentrasinya sangat rendah.  Beberapa logam berat yang 

dapat mencemari lingkungan dan bersifat toksik adalah krom (Cr), perak (Ag), 

kadmium (Cd), timbal (Pb), seng (Zn), merkuri (Hg), tembaga (Cu), besi (Fe), 

molibdat (Mo), nikel (Ni), timah (Sn), kobalt (Co) dan unsur-unsur logam yang 

termasuk ke dalam logam ringan seperti arsen (As), alumunium (Al) dan selenium 

(Se) (Purwaningsih, 2009).  

 

Beberapa cara telah dilakukan untuk mengatasi pencemaran logam berat salah 

satunya dengan menggunakan proses adsorpsi.  Proses ini lebih menguntungkan 

karena prosesnya mudah dan murah serta tidak adanya efek samping zat beracun 
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(Blais et al., 2000).  Beberapa adsorben yang banyak digunakan dalam proses 

adsorpsi adalah alumina, karbon aktif, silika gel, dan zeolit.  Saat ini mulai 

dikembangkan penelitian menggunaan adsorben alternatif yang berasal dari alam 

karena memiliki daya adsorpsi yang baik serta lebih ekonomis.  Salah satu contoh 

adsorben tersebut adalah alga (Kriswiyanti and Danarto, 2007).  

 

Dari hasil penelitian terdahulu, telah diketahui bahwa alga dapat digunakan 

sebagai adsorben logam berat, alga mempunyai gugus fungsional karboksilat  

(-COOH) dan hidroksil (-OH), kedua gugus fungsi inilah yang berperan dalam 

proses adsorpsi logam berat (Ronaldo et al., 2013).  Nitzschia sp. merupakan 

mikroalga yang termasuk alga bersel tunggal dan berwarna biru kehijauan.  

Mikroalga ini mempunyai kecepatan pertumbuhan yang tinggi, mudah 

dibudidayakan, dan memiliki kadar lipid yang cukup tinggi (Chisti, 2007).  

Namun alga ini belum banyak digunakan sebagai adsorben logam berat, sehingga 

dalam penelitian ini akan dipelajari kemampuan adsorpsinya. 

  

Kemampuan adsorpsi biomassa alga dalam menyerap ion-ion logam masih sangat 

terbatas oleh beberapa kelemahan seperti ukurannya yang sangat kecil, berat 

jenisnya yang rendah dan mudah rusak karena terdegradasi oleh mikroorganisme 

lain.  Untuk mengatasi kelemahan tersebut, maka dilakukan immobilisasi pada 

biomassa alga untuk menghasilkan material yang stabil (Harris and 

Ramelow,1990).  Salah satu material yang sering digunakan sebagai matriks 

untuk imobilisasi biomassa alga adalah silika gel.  Imobilisasi biomassa alga 

dengan silika gel dapat mempertahankan dan meningkatkan keefektifan gugus 

fungsi, kualitas fisik dan kimia dari biomassa alga sehingga efektif dan selektif 
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dalam menyerap ion logam berat.  Lebih lanjut untuk meningkatkan efektifitas 

adsorpsi material biomassa alga-silika dalam menyerap logam berat maka 

dilakukan peningkatan laju adsorpsi dengan cara memodifikasi biomassa alga 

melalui teknik pelapisan silika dengan partikel Fe3O4 (magnetit). 

  

Teknik pelapisan silika dengan pelapisan partikel magnetit merupakan teknik 

yang ramah lingkungan karena tidak mengandung kontaminasi seperti padatan 

tersuspensi, selain itu akan mempercepat proses pemisahan logam dari larutan 

karena adsorben bersifat magnet (Lin et al., 2011; Chang and Chen, 2005; Hu et 

al., 2004) dengan menggunakan teknik tersebut, maka akan diperoleh adsorben 

yang memiliki kapasitas dan selektivitas besar terhadap ion logam target serta 

dapat memisahkan logam target dengan cepat (Peng et al., 2010). 

 

Pada penelitian ini telah dipelajari faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan 

adsropsi ion-ion logam berat oleh biomassa alga Nitzschia sp. yang diimobilisasi 

dengan pelapisan silika magnet yaitu derajat keasaman (pH), dan konsentrasi ion 

logam berat.  Adsorben hibrida alga silika (HAS) dan hibrida alga silika-magnetit 

(HAS-M) dikarakterisasi menggunakan spektrofotometer inframerah (IR) untuk 

mengidentifikasi gugus-gugus fungsi, X-ray difraction (XRD) untuk menentukan 

tingkat kekristalan dari material tersebut dan menggunakan scanning electron 

microscope (SEM) untuk menganalisis morfologi permukaan adsorben, serta 

energy dispersive X-ray (EDX) spectroscopy untuk analisis komposisi unsur.  

Analisis kadar ion logam Cd(II), Cu(II), dan Pb(II) yang teradsorpsi dilakukan 

menggunakan alat spektrofotometer serapan atom (SSA). 
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B. Tujuan Penelitian 

 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian 

ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Mempelajari cara sintesis dan karakterisasi HAS dan HAS-M dari biomassa 

alga Nitzschia sp. 

2. Menentukan pH optimum dan kapasitas adsorpsi ion Cd(II), Cu(II), dan Pb(II) 

pada material HAS dan HAS-M.  

 

C. Manfaat Penelitian 

 

 

Adapun manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan informasi tentang 

karakteristik biomassa yang dilapisi magnet sehingga dapat digunakan untuk 

mengadsorpsi ion logam berat Cd(II), Cu(II), dan Pb(II). 


