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BAB   I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A.  Latar Belakang 

 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini menunjukkan 

kecenderungan yang mengarah pada green science, yaitu penguasaan ilmu 

pengetahuan yang membantu pelestarian lingkungan hidup dan pemanfaatan 

sumber daya ramah lingkungan.  Salah satu kajian green science yang menarik 

adalah penggunaan biomassa yang dapat diaplikasikan untuk berbagai keperluan 

seperti biofuel  dan sebagai penyerap ion logam berat (Koko, 2008) 

 

Berbagai penelitian yang  telah dilakukan terhadap  biomassa alga, menunjukkan 

hasil yang cukup efektif sebagai penyerap  logam berat seperti Pb, Cu, Ni, Hg, 

Ag, Cr, Zn, dan Cd
 
dalam perairan yang tercemar karena logam-logam berat ini 

tidak dapat didegradasi secara biologi maupun kimia di lingkungan dan sistem 

perairan (Quintanilla et al., 2008) 

 

Di dalam perairan, logam-logam pencemar tersebut akan terakumulasi dalam 

tubuh ikan atau  terserap oleh tanaman yang pada akhirnya akan terakumulasi 

dalam  tubuh manusia sebagai konsumen ikan dan sayuran.  Logam-logam berat 

yang terakumulasi dalam tubuh manusia akan menimbulkan berbagai macam 
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gangguan kesehatan seperti, nyeri tulang sebagai akibat masuknya logam Cd yang 

menggantikan Ca dalam tulang.  Di dalam tubuh, Cr(VI) menyebabkan kerusakan 

liver dan bersifat karsinogenik, Hg (merkuri) bersifat  racun dan merusak syaraf, 

Pb juga dapat menyebabkan kerusakan ginjal dan otak (Manahan, 2000) 

 

Beberapa metode yang dikembangkan untuk mengurangi kadar logam berat dalam 

limbah adalah pengendapan secara kimia, koagulasi, kompleksasi, ekstraksi 

pelarut, pemisahan dengan membran, pertukaran ion dan adsorpsi.  Dari berbagai 

teknik tersebut adsorpsi lebih sering digunakan karena prosesnya relatif sederhana 

dengan biaya yang relatif murah (Patel and Suresh, 2008), ramah lingkungan 

(Gupta and Rastogi, 2008), dan tidak ada efek samping berupa zat beracun (Blais 

et al., 2000) 

 

Secara alami alga dapat digunakan sebagai bioindikator logam berat, karena 

dalam proses pertumbuhannya alga membutuhkan berbagai jenis logam untuk 

nutrisi alaminya.  Suatu lingkungan yang memiliki kandungan logam berat tinggi 

akan menyebabkan pertumbuhan alga terhambat sehingga dalam keadaan ini 

eksistensi logam dalam lingkungan adalah polutan bagi alga. 

 

Dalam beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, biomassa alga 

mampu menyerap ion logam berat pencemar karena gugus fungsi yang terdapat 

dalam alga mampu melakukan pengikatan terhadap ion logam.  Gugus fungsi 

tersebut terutama adalah gugus karboksil, hidroksil, sulfudril, amino, imodazol, 

sulfat, dan sulfonat yang terdapat didalam dinding sel dalam sitoplasma (Putra, 
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2006).  Alga merah porphyridium sp memiliki komponen  senyawa utama alginat 

dengan gugus fungsional karboksilat (-COOH) dan hidroksil (-OH) yang berperan 

dalam proses adsorpsi ion logam berat (Park et al., 2005)   

 

Sebagai adsorben  ion logam berat, alga merah memiliki beberapa kelemahan 

seperti ukurannya yang sangat kecil (tergolong mikroalga), berat jenisnya yang 

sangat rendah, dan mudah terdegradasi oleh mikroorganisme lain.  Selain itu 

biomassa alga mudah larut dalam asam dan tidak dapat digunakan secara langsung 

dalam kolom karena sifatnya yang sangat  lunak dan halus.  

 

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 karena 

silika mudah  diproduksi  dan sifat permukaan (struktur geometri pori dan sifat 

kimia pada permukaan)nya dapat dimodifikasi dengan mudah (Fahmiati et al., 

2004).  Selain itu silika gel juga memiliki gugus silanol (≡Si-OH) dan siloksan 

(≡Si-O-Si≡) (Santos et al., 2001).  

 

Silika gel juga memiliki kelemahan seperti rendahnya efektifitas adsorpsi silika 

terhadap ion logam berat yang disebabkan oleh rendahnya kemampuan oksigen 

(silanol dan siloksan) sebagai donor pasangan elektron sehingga berakibat 

lemahnya ikatan ion logam pada permukaan silika (Buhani et al., 2009). Akan 

tetapi,  kekurangan ini dapat diatasi dengan melapisi permukaan silika 

menggunakan partikel magnetit.  Nanopartikel magnetik ini dapat menghalangi 
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gaya tarik-menarik magnetik dipolar antar partikel, sehingga terbentuk partikel 

yang mudah terdispersi dalam media cair dan terlindungi dari kerusakkan pada 

suasana asam (Pankhurst, 2003).  Penggunaan sifat magnetik ini juga bermanfaat  

ketika limbah  dikembalikan ke dalam lingkungan, karena tidak menghasilkan zat 

yang menyebabkan kontaminasi (Chang and Chen, 2005; Hu et al., 2005).  

 

Bedasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, diketahui bahwa 

biomassa Porphyridium sp memiliki kapasitas adsorpsi terhadap ion logam Ca(II), 

Cu(II), dan Cd(II) masing-masing sebesar 28,63; 37,07; 76,92 mg.g
-1

 (Agung, 

2014).  Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan immobilisasi 

terhadap biomassa Porphyridium sp menggunakan matriks silika dan silika 

magnetit dengn harapan kapasitas adsorpsinya dapat meningkat terhadap ion-ion 

logam terutama logam Ca(II), Cu(II), dan Pb(II).  

 

 

B.   Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah : 

 

1. Mempelajari teknik immobilisasi biomassa alga merah pada silika gel 

bermagnet 

2. Membandingkan kemampuan adsorpsi adsorben hasil immobilisasi 

biomassa alga merah dengan matriks silika bermagnet dan tanpa 

immobilisasi terhadap ion logam Pb
+2

, Cu
+2

, dan Cd
+2

 .  
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C.    Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan informasi tentang 

teknik immobilisasi biomassa alga merah pada silika gel bermagnet dan 

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap adsorpsi ion Pb
+2

, Cu
+2

, dan Cd
+2 

oleh hasil immobilisasi biomassa alga merah porphyridium sp. serta kinetika 

dan isotherm adsorpsinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


