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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Biomassa Alga 

 

 

Alga merupakan mikroorganisme yang hidup di daerah perairan dan merupakan 

salah satu sumberdaya alam hayati laut yang bernilai ekonomis dan memiliki 

peranan ekologis sebagai produsen yang tinggi dalam rantai makanan dan tempat 

pemijahan biota-biota laut (Bold and Wyne, 1985).  Mikroorganisme ini memiliki 

bentuk dan ukuran yang beranekaragam, ada yang mikroskopis, bersel satu, 

berbentuk benang/pita atau berbentuk lembaran.  

 

Adapun alga yang digunakan pada penelitian ini adalah Nitzschia sp. Dalam 

ekosistem perairan, Nitzschia sp. memiliki peran yang penting yakni sebagai 

produsen primer.  Mikroalga ini banyak digunakan sebagai pakan alami bagi larva 

organisme laut seperti krustacea, bivalvia, dan ikan (Isnansetyo and Kurniastuty, 

1995).  Selain sebagai pakan alami bagi organisme laut, mikroalga Nitzschia juga 

salah satu jenis organisme penghasil lipid yang potensial untuk dikembangkan 

sebagai bahan dasar pembuatan biodiesel (Campbell, 2008).  Mikroalga ini 

mempunyai kecepatan pertumbuhan yang tinggi, mudah dibudidayakan, dan 

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

 

Klasifikasi Nitzschia sp. menurut Newel, 1977 adalah sebagai berikut : 

Phyllum : Chrysophyta 
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Kelas  : Bacillariophyceae (Diatoms) 

Ordo  : Pennales 

Sub ordo : Biraphidineaea 

Famili  : Nitzschiaceaea 

Genus  : Nitzschia 

Spesies : Nitzschia sp. 

 

 

Gambar 1. Nitzschia sp. 

 

Nitzschia sp. merupakan diatom yang termasuk alga bentik, mempunyai ciri-ciri 

antara lain bentuk sel memanjang dengan satu setae yang panjang disetiap 

ujungnya, mempunyai dinding sel yang tipis dan ukuran sel berkisar antara 10-40 

μm (Valentina et al., 2007).  Nitzschia memiliki kandungan protein 33%, lemak 

21%, dan karbohidrat (serat kasar) 28% (Isnansetyo and Kurniastuty, 1995) 

 

B. Silika Gel 

 

 

Silika gel adalah butiran seperti kaca dengan bentuk yang sangat berpori.  Silika 

gel merupakan mineral alami yang dimurnikan dan diolah menjadi salah satu 

bentuk butiran berbasis silika yang mempunyai kegunaan secara luas seperti pada 
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industri farmasi, keramik, cat, dan aplikasi khusus pada bidang kimia.  Silika gel 

adalah polimer asam silikat dengan berat molekul besar dan banyak menyerap air 

sehingga berbentuk padat kenyal.  Definisi lain dari silika gel adalah silika amorf 

yang terdiri atas globula-globula SiO4 tetrahedral yang tidak teratur dan 

beragregat membentuk kerangka tiga dimensi (Oscik, 1982). 

 

Ketidakteraturan susunan permukaan tetrahedral SiO4 pada silika gel 

menyebabkan jumlah distribusi satuan luas bukan menjadi ukuran kemampuan 

adsorpsi silika gel walaupun gugus silanol dan siloksan terdapat pada permukaan 

silika gel.  Kemampuan adsorpsi silika gel ternyata tidak sebanding dengan 

jumlah gugus silanol dan siloksan yang ada pada permukaan silika gel, namun 

bergantung pada distribusi gugus –OH per satuan luas adsorben (Oscik, 1982). 

 

Silika gel sangat mudah dibuat dengan ukuran-ukuran mesh tertentu dan berfungsi 

sebagai adsorben yang baik serta penggunaan kembali setelah disimpan dalam 

keadaan kering selama beberapa tahun (Tong and Ramelow 1994).  Pembuatan 

silika gel dilakukan melalui proses sol-gel karena berlangsung pada temperatur 

rendah.  Melalui proses ini, bahan oksida anorganik dengan sifat yang 

dikehendaki seperti kekerasan, ketahanan termal, transparansi optik, porositas, 

dapat dilakukan pada temperatur rendah (Brinker and Scherer, 1990). 

 

C. Proses Sol Gel 

 

 

Proses sol gel dapat didefinisikan sebagai proses pembentukan senyawa anorganik 

melalui reaksi kimia dalam larutan pada suhu rendah, dimana dalam proses 
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tersebut terjadi perubahan fasa dari suspensi koloid (sol) membentuk fasa cair 

kontinyu (gel).  

 

Metode sol gel merupakan metode yang sering digunakan karena beberapa 

keunggulannya, antara lain: proses berlangsung pada temperatur rendah, 

prosesnya relatif lebih mudah, bisa diaplikasikan dalam segala kondisi (versatile), 

menghasilkan produk dengan kemurnian dan kehomogenan yang tinggi.  Bisa 

dilakukan kontrol terhadap ukuran dan distribusi pori dengan mengubah rasio 

molar air/prekursor, tipe katalis atau prekursor, suhu gelasi, pengeringan, dan 

proses stabilisasi.  Selain itu, yang paling mengesankan dari proses sol-gel adalah 

biayanya relatif murah dan produk berupa xerogel silika yang dihasilkan tidak 

beracun (Zawrah et al., 2009). 

 

Tahapan-tahapan dari proses sol gel adalah sebagai berikut : 

1. Larutan kimia (membentuk gel) 

2. Aging (mendiamkan gel untuk mengubah sifat) 

3. Drying (pengeringan) 

4. Kalsinasi (mengubah sifat-sifat fisik dan kimia padatan) 

 

Beberapa keuntungan menggunakan metode sol gel yaitu : 

1. Metodenya sederhana dan mudah 

2. Homogenitasnya baik 

3. Dapat bekerja pada temperatur rendah, dan hemat energi (Widodo, 2010). 

 

Bahan dasar yang digunakan untuk membuat sol dapat berupa logam alkoksida 

pada proses sol-gel adalah TEOS.  Keunggulan dari TEOS diantaranya: mudah 



9 
 

terhidrolisis oleh air dan mudah digantikan oleh gugus OH.  Selanjutnya silanol 

(Si-OH) direaksikan antara keduanya atau direaksikan dengan gugus alkoksida 

non-hidrolisis untuk membentuk ikatan siloksan (Si-O-Si) dan mulailah terbentuk 

jaringan silika.  Sehingga TEOS baik digunakan dalam proses sol-gel.  

 
 

Gambar 2. Struktur TEOS (tetraetilortosilikat). 

 

 

Proses sol gel mengalami reaksi hidrolisis dan reaksi polikondensasi untuk 

membentuk koloid, yaitu suatu sistem yang terdiri dari partikel-partikel padat 

(ukuran partikel antara 1 nm sampai 1 μm) yang terdispersi dalam suatu pelarut 

(Widodo, 2010). Reaksi pada proses sol-gel dapat dilihat pada persamaan berikut: 

 Reaksi Hidrolisis 

≡Si-OR + H-O-H → ≡Si-OH + ROH 

 Reaksi Polikondensasi 

≡Si-OH + HO-Si → ≡Si-O-Si≡ + H2O 

≡Si-OH + RO-Si → ≡Si-O-Si≡ + ROH (Prassas, 2002). 

 

 

 



10 
 

D. Magnetit (Fe3O4) 

 

 Fe3O4 (magnetit) adalah salah satu jenis mineral bumi.  Di Indonesia, magnetit 

diperoleh dari hasil pertambangan pasir besi yang  berada di sungai atau tambang 

pasir pegunungan.  Magnetit (Fe3O4) merupakan salah satu oksida besi selain 

maghemit (γ-Fe2O3) dan hematit (α-Fe2O3) yang menunjukkan kemagnetan paling 

kuat di antara oksida-oksida besi yang lain sehingga banyak dimanfaatkan di 

berbagai bidang (Teja and Koh, 2009).  Magnetit menunjukkan manfaat yang 

semakin luas dengan sifat kemagnetan yang kuat, salah satunya adalah sebagai 

pengikat logam berat yang terkandung dalam air limbah.  

 

Nanopartikel magnetit kini banyak dikembangkan karena sifat fisik dan kimianya 

yang dimilikinya menarik yang berbeda dengan sifat material bulknya.  Perbedaan 

sifat ini dikarenakan keberadaan efek ukuran kuantum (quantum size effects) pada 

materialnya.  Sifat fisik yang unik dari nanopartikel magnetit adalah sifat 

kemagnetan yang dimilikinya.  Magnetisasi (peratom) dan anisotropi magnetit 

nanopartikel berbeda dengan sifat material bulk, serta memiliki perbedaan suhu 

Curie (Tc) dan suhu Neel (Tn).  Selain itu pada nanopartikel ditemukan sifat yang 

menarik seperti giant magnetoresistance (GMR), efek magnetokalorik yang besar, 

dan sebagainya (Gubin et al., 2005). 

 

Nanopartikel magnetit banyak diaplikasikan dalam berbagai bidang, seperti fluida 

dan gel magnetit, katalis, pigmen pewarna, dan diagnosa medik.  Beberapa sifat 

nanopartikel magnetit ini bergantung pada ukurannya.  Sebagai contoh, ketika 

ukuran suatu partikel magnetit di bawah 10 nm, akan bersifat super paramagnetit 
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pada suhu ruang, ini berarti bahwa energi termal dapat menghalangi anisotropi 

energi penghalang dari sebuah nanopartikel tunggal (Aiguo, 2008). 

 

E. Logam Berat 

 

 

Logam secara khas menggambarkan suatu unsur yang merupakan konduktor 

listrik yang baik dan mempunyai konduktivitas panas, rapatan, kemudahan 

ditempa, kekerasan dan keelektropositifan yang tinggi (Connell and Miller 1995). 

 

Secara umum, logam berat memiliki kriteria-kriteria yang sama dengan logam-

logam lain, hanya saja perbedaannya terletak pada pengaruh yang dihasilkan bila 

logam berat berikatan dan atau masuk ke dalam tubuh organisme hidup (Palar 

1994).  Logam berat didefinisikan sebagai unsur-unsur kimia dengan densitas 

lebih dari 5 g/cm
3
 dan biasanya bernomor atom 22 sampai 92 dan terletak pada 

periode 4 sampai 7 dalam sistem periodik unsur.  Logam berat biasanya 

menimbulkan efek-efek tertentu pada makhluk hidup.  Dapat dikatakan bahwa 

semua logam berat dapat menjadi racun bagi tubuh makhluk hidup 

(Suhendrayatna, 2001). 

 

Menurut Sasongko (2002), logam berat memiliki sifat-sifat di antaranya:  

1. Sulit didegradasi, sehingga mudah terakumulasi dalam lingkungan perairan 

dan keberadaannya secara alami sulit terurai atau berubah. 

2. Dapat terakumulasi dalam organisme termasuk kerang dan ikan, yang 

nantinya dapat membahayakan kesehatan manusia yang mengkonsumsinya. 

3. Mudah terakumulasi di sedimen, sehingga konsentrasinya selalu lebih tinggi 

dari konsentrasi logam dalam air. 
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Adapun logam berat yang digunakan pada penelitian ini adalah : 

1. Kadmium (Cd) 

Kadmium adalah unsur kimia dengan lambang Cd bernomor atom 48, merupakan 

logam putih keperakan yang dapat ditempa, liat, dan memiliki titik lebur 321°C.  

Kadmium merupakan logam berat yang sangat toksik setelah merkuri (Hg) 

(Connel and Miller 1995).  Kadmium dapat digunakan sebagai pigmen pada 

keramik, penyepuhan listrik, pembuatan alloy, dan baterai alkali (Susilawati, 

2009).  Kadmium berpengaruh terhadap manusia dalam jangka waktu yang 

panjang dan dapat terakumulasi pada tubuh khususnya hati dan ginjal.  Menurut 

teori, pada konsentrasi rendah berefek pada gangguan pada paru-paru, emphysema 

dan reanal turbural disease acodosis yang kronis (Susilawati, 2009). 

 

2. Tembaga (Cu) 

Tembaga (Cu) adalah salah satu unsur mineral mikro (essensial) yang memiliki 

peran dalam proses metabolisme tubuh.  Kekurangan tembaga dapat 

menyebabkan sistem enzim tidak berfungsi, sehingga sistem metabolisme dan 

fisiologi tubuh tidak bekerja secara normal dan menyebabkan gangguan dalam 

pembentukan darah.  Namun sebaliknya, bila kelebihan tembaga akan 

mengakibatkan kerusakan jaringan tubuh (Tumin et al., 2008).  Logam Cu 

merupakan salah satu logam berat yang bersifat toksik terhadap organisme air dan 

manusia pada batas konsentrasi tertentu. (Halang, 2007). 

 

Tembaga merupakan zat yang esensial bagi metabolisme hewan, tetapi kandungan 

tembaga yang berlebihan dapat menimbulkan gangguan dan penyakit pada otak, 

kulit, hati, pankreas, miokardium (Vijayaraghavan et al., 2006), gangguan pada 
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usus, kerusakan ginjal, dan anemia (Al-Rub et al.,2006).  Selain itu, tembaga juga 

dapat menyebabkan keracunan, seperti muntah, kejang, tegang, bahkan kematian 

(Paulino et al., 2006).  Logam Cu merupakan logam berat essensial, jadi 

meskipun beracun tetapi sangat dibutuhkan manusia dalam jumlah yang kecil.  

Toksisitas yang dimiliki Cu baru akan bekerja bila telah masuk ke dalam tubuh 

organisme dalam jumlah yang besar atau melebihi nilai toleransi organisme terkait 

(Palar, 1994). 

 

3. Timbal (Pb) 

Timbal sebagai logam berat merupakan unsur yang terbanyak di alam.  Istilah 

logam berat digunakan karena timbal mempunyai densitas (rapatan) yang sangat 

tinggi (11,34 g cm
-3

), jauh melebihi densitas tertinggi logam transisi pertama 

(yaitu 8,92 g cm
-3

 untuk tembaga) (Sugiyarto and Suyanti, 2010) 

 

Timbal dengan berat atom 207,21 g/mol dan berat jenis 11,34 dan nomor atom 82 

memiliki warna kelabu kebiruan dan lunak dengan titik leleh sebesar 327
o
C dan 

titik didih 1620
o
C.  Timbal dan persenyawaannya banyak digunakan dalam 

industri baterai sebagai bahan aktif dalam pengaliran arus elektron.  Timbal dapat 

terakumulasi dalam organ tubuh seperti otak, yang dapat menyebabkan keracunan 

(plumbism) atau bahkan kematian.  Timbal juga dapat mempengaruhi saluran 

gastrointestinal, ginjal, dan sistem syaraf (Siregar, 2005). 

 

Logam Pb merupakan logam berat yang terdapat secara alami di dalam kerak 

bumi.  Karena aktivitas manusia, keberadaan timbal dapat meningkat jumlahnya 

300 kali lebih banyak dibandingkan Pb alami yang terdapat pada kerak bumi.  Pb 

terkonsentrasi dalam deposit bijih logam.
  
Unsur Pb digunakan dalam bidang 
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industri modern sebagai bahan pembuatan pipa air yang tahan korosi, bahan 

pembuat cat, baterai, dan campuran bahan bakar bensin (Herman, 2006). 

 

F. Adsorpsi 

 

 

Adsorpsi adalah suatu perubahan yang terjadi pada permukaan, merupakan 

akumulasi sejumlah molekul, ion atau atom yang terjadi pada batas antara dua 

fasa (Alberty and Daniel, 1987).  Adsorben sebagai fasa menyerap, sedangkan 

fasa terserap disebut adsorbat.  Adsorpsi merupakan peristiwa terkonsentrasinya 

suatu zat pada permukaan zat lain.  Sistem adsorpsi adalah sistem yang 

memanfaatkan kemampuan zat padat untuk menyerap suatu zat dan penyerapan 

tersebut hanya berlangsung pada permukaannya saja.  Adsorpsi telah banyak 

digunakan karena kemampuannya dalam menghilangkan polutan dari suatu aliran 

cairan maupun gas (Kriswiyanti and Danarto, 2007). 

 

Biasanya partikel-partikel kecil zat penyerap dilepaskan pada adsorpsi kimia yang 

merupakan ikatan kuat antara penyerap dan zat yang diserap sehingga tidak 

mungkin terjadi proses yang bolak-balik.  Sistem adsorpsi adalah suatu sistem 

yang memanfaatkan kemampuan zat padat untuk menyerap suatu zat dan 

penyerapan tersebut hanya berlangsung pada permukaan saja.  

 

Adsorpsi terbagi atas dua tipe (Treyball, 1981), yaitu : 

1. Physical adsorption atau van der waals adsorption yaitu adsorpsi terjadi 

karena adanya gaya tarik menarik antar gaya inter molekular antara molekul-

molekul padatan dengan material yang melayang.  
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2. Chemisorption yaitu adsorpsi terjadi akibat adanya interaksi proses kimia 

antara padatan dengan material yang terserap. 

 

Dalam keadaan nyata, fenomena adsorpsi merupakan kombinasi dari adsorpsi 

kimia dan fisika.  Kecepatan adsorpsi tidak hanya tergantung pada perbedaan 

konsentrasi dan pada luas permukaan adsorben, melainkan juga pada suhu, 

tekanan (untuk gas), ukuran partikel dan porositas adsorben,  juga tergantung pada 

ukuran molekul bahan yang akan diadsorpsi dan pada viskositas campuran yang 

akan dipisahkan (Alberty and Daniels, 1992).  

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pada proses adsorpsi diantaranya yaitu: 

a. 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, (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). 

 

b. Pelarut 

Proses adsorpsi dapat ditinjau melalui sifat kepolaran baik dari adsorben, 

komponen terlarut maupun pelarutnya.  Pada adsorpsi padat cair, mekanisme 
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adsorpsi bergantung pada gaya interaksi antara molekul dari komponen larutan 

dengan lapisan permukaan adsorben dengan pori-porinya.  Pelarut dapat ikut 

teradsorpsi atau sebaliknya dapat mendorong proses adsorpsi.  Di dalam pelarut 

air umumnya zat-zat yang hidrofob dari larutan encer atau cenderung teradsorpsi 

lebih banyak pada adsorben dibanding zat hidrofil (Oscik, 1982). 

 

c. Pengaruh pH 

pH berpengaruh pada proses adsorpsi, pada 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). 

 

d. Konsentrasi adsorbat 

Pada umumnya adsorpsi akan meningkat dengan kenaikan konsentrasi adsorbat 

tetapi tidak berbanding lurus.  Adsorpsi akan konstan jika terjadi kesetimbangan 

antara konsentrasi adsorbat yang diserap dengan konsentrasi yang tersisa dalam 

larutan (Oscik, 1982). 

 

e. Temperatur 

Pada temperatur rendah adsorpsi biasanya terjadi secara eksotermis (Oscik, 1982). 

 

f. Waktu kontak dan pengocokan 

Waktu kontak yang cukup diperlukan untuk mencapai kesetimbangan adsorpsi.  

Jika fase cairan yang berisi adsorben diam, maka difusi adsorbat melalui 

permukaan adsorben akan lambat.  Oleh karena itu diperlukan pengocokan untuk 

mempercepat proses adsorpsi (Oscik, 1982). 
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1. Model Kesetimbangan Adsorpsi 

 

 

Kualitas material adsorben dipertimbangkan sesuai dengan berapa banyak 

adsorbat (logam berat) yang dapat ditarik dan yang tersisa (Yang and Volesky, 

1999).  Model kesetimbangan adsorpsi yang sering digunakan untuk menentukan 

kesetimbangan adsorpsi adalah isotermal Langmuir dan Freundlich. 

 

a. Model isoterm adsorpsi Langmuir 

Model isoterm Langmuir menggunakan pendekatan kinetika, yaitu kesetimbangan 

terjadi jika kecepatan adsorpsi sama dengan kecepatan desorpsi (Al-Duri, 1995).  

Bagian yang terpenting dalam proses adsorpsi yaitu situs yang dimiliki oleh 

adsorben yang terletak pada permukaan, akan tetapi jumlah situs-situs ini akan 

berkurang jika permukaan yang tertutup semakin bertambah (Husin dan Rosnelly, 

2005).  Persamaan isoterm adsorpsi Langmuir tersebut ditulis dalam bentuk 

persamaan linier yaitu sebagai berikut: 

                  
 

 
 

 

  
 

 

 
                                                                                  (1) 

Dengan C adalah konsentrasi kesetimbangan (mol L
-1

), m adalah jumlah logam 

yang teradsorpsi per gram adsorben pada konsentrasi C (mol g
-1

), b adalah jumlah 

ion logam yang teradsorpsi saat keadaan jenuh (kapasitas adsorpsi)(mol g
-1

) dan K 

adalah konstanta kesetimbangan adsorpsi (L mol
-1

).  Dari kurva linier hubungan 

antara C/m versus C maka dapat ditentukan nilai b dari kemiringan (slop) dan K 

dari intersep kurva (Buhani and Suharso, 2009). 

 

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

satu mol ion logam teradsorpsi dalam adsorben dan nilainya ekuivalen dengan 
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nilai negatif dari perubahan energi bebas Gibbs standar, ∆G
0
, dapat dihitung 

menggunakan persamaan: 

                                                                                            (2) 

Dengan R adalah tetapan gas umum (8,314 J mol
-1

 K
-1

), 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.   

 

Adapun grafik isoterm adsorpsi Langmuir dapat diperlihatkan pada Gambar 3. 

 

 

   
 
 
   

 

 

 

     C (mg L
-1

) 

Gambar 3. Isoterm adsorpsi Langmuir (Husin and Rosnelly, 2005) 

 

b. Model isoterm Freundlich 

Model isoterm Freundlich menggunakan asumsi bahwa adsorpsi berjalan secara 

fisika. Model isotherm Freundlich (Al-Duri, 1995) merupakan persamaan empirik 

yang dinyatakan dengan persamaan: 

                                    

 

                     (3) 

Dimana: 

Qe = Banyaknya zat yang terserap per satuan berat adsorben (mol g
-1

) 

Ce = Konsentrasi adsorbat pada saat kesetimbangan (mol L
-1

) 
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n   = Kapasitas adsorpsi maksimum (mol g
-1

) 

Kf = Konstanta freundlich (L mol
-1

) 

Persamaan di atas dapat diubah kedalam bentuk linier dengan mengambil bentuk 

logaritmanya: 

                                    
 

 
                  (4) 

Sehingga dapat dibuat Gafik sebagai berikut: 

 

Gambar 4. Model Isoterm Adsorpsi Freundlich 

 

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 biomassa 

alga, (HAS) dan  HAS-M dapat digunakan  persamaan berikut: 

Q = (Co-Ca)V/W                                                                         (5) 
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Dimana Q menyatakan jumlah logam teradsorpsi (mg g
-1

), Co dan Ca menyatakan 

konsentrasi awal dan kesetimbangan dari ion logam (mmol L
-1

), W adalah massa 

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

 

G. Karakterisasi 

 

 

1. Spektrofotometer IR 

 

Spektrofotometer IR merupakan alat untuk mendeteksi gugus fungsional, 

mengidentifikasi senyawa, dan menganalisis campuran (Day and Underwood, 

2002).  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). 

 

Spektrum inframerah 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 
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spektrometri inframerah dapat digunakan untuk mengidentifikasi adanya gugus 

fungsi dalam suatu molekul (Supratman, 2010).  

 

2. Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) 

 

Dalam proses adsorpsi, keberhasilan adsorben mengikat ion dapat dilihat 

menggunakan SSA.  SSA juga dapat digunakan untuk mengetahui kadar ion 

logam yang teradsorpsi maupun yang terdapat dalam adsorben.  Ion logam yang 

teradsorpsi dihitung secara kuantitatif berdasarkan selisih konsentrasi ion logam 

sebelum dan sesudah adsorpsi (Yuliasari, 2003).  

 

Metode analisis dengan SSA didasarkan pada penyerapan energi cahaya oleh 

atom-atom netral suatu unsur yang berada dalam keadaan gas.  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 ditingkat yang lebih 

tinggi, sedangkan energi transisi untuk masing-masing unsur adalah sangat khas.  

Metode ini sangat tepat untuk analisis zat pada konsentrasi rendah.  Teknik ini 

mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan metode spektroskopi emisi 

konvensional.  Pada metode konvensional emisi tergantung pada sumber eksitasi, 

bila eksitasi dilakukan secara termal maka akan tergantung pada temperatur 

sumber (Khopkar, 2001). 

 

3. Difraktometer Sinar-X (XRD) 

 

X-Ray Diffraction (XRD) adalah metode yang secara umum digunakan untuk 

melihat posisi suatu atom dalam molekul atau padatan.  Prinsip utama dari XRD 
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ini adalah interaksi antara sinar X dengan elektron dalam materi.  Saat sinar X 

ditembakkan ke materi, sinar tersebut akan dipantulkan ke beberapa arah oleh 

awan elektron yang ada dalam atom.  Setiap kisi kristal akan memberikan arah 

pantulan yang berbeda.  Semakin seragam suatu kristal, maka arah pantulannya 

akan semakin seragam pula.  Panjang gelombang sinar X yang digunakan dalam 

XRD adalah antara 0,6 – 1,9 Å (Dann, 2000). 

 

4. Scanning Electron Microscope (SEM) 

 

 SEM adalah salah satu jenis mikroskop elektron yang menggunakan berkas 

elektron untuk menggambar profil permukaan benda.  Prinsip kerja SEM adalah 

menembakkan permukaan benda dengan berkas elektron bernergi tinggi.  

Permukaan benda yang dikenai berkas akan memantulkan kembali berkas tersebut 

atau menghasilkan elektron sekunder ke segala arah.  Tetapi ada satu arah di mana 

berkas dipantulkan dengan intensitas tertinggi.  Detektor di dalam SEM 

mendeteksi elektron yang dipantulkan dan menentukan lokasi berkas yang 

dipantulkan dengan intensitas tertinggi.  Arah tersebut memberi informasi profil 

permukaan benda seperti seberapa landai dan ke mana arah kemiringan. 

 

Syarat agar SEM dapat menghasilkan citra yang tajam adalah permukaan benda 

harus bersifat sebagai pemantul elektron atau dapat melepaskan elektron sekunder 

ketika ditembak dengan berkas elektron.  Material yang memiliki sifat demikian 

adalah logam.  Jika permukaan logam diamati di bawah SEM maka profil 

permukaan akan tampak dengan jelas.  Sedangkan untuk material bukan logam 

maka permukaan material tersebut harus dilapisi dengan logam (Mikrajuddin and 

Khairurrijal, 2009). 


