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BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A.   Alga Merah Porphyridium sp. 

 

1.   Habitat  

Secara umum habitat alga adalah lingkungan perairan, baik air tawar maupun laut. 

Pada habitat air tawar biasanya alga melimpah di kolam, sungai, danau atau 

waduk. Alga hidup dengan cara melayang, mengapung atau pada dasar perairan 

yang dangkal. Namun ada juga yang habitatnya pada lingkungan daratan. Alga 

yang habitatnya di daratan biasanya ditemukan pada tanah yang lembab, batang 

kayu, bahkan batu (Vashishta et al,,  2004).  Habitat asli dari Porphyridium 

diduga berasal dari laut karena dapat hidup dengan baik pada media cair maupun 

media padat air laut.
 
(Borowitzka, 1988) 

 

 

2.   Deskripsi dan Klasifikasi Porphyridium sp 

 

 

Porphyridium sp adalah mikroalga merah bersel satu yang termasuk kelas 

Rhodophyceae, hidup bebas atau berkoloni yang terikat dalam Mucilago. Senyawa 

mucilago dieksresikan secara konstan oleh sel membentuk sebuah kapsul yang 

mengelilingi sel. Mucilago merupakan polisakarida sulfat yang bersifat larut 

dalam air. 
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Klasifikasi Porphyridium sp menurut Vonshak (1988) adalah sebagai berikut : 

Kingdom         : Protista 

Filum               : Rhodophyta  

Kelas               : Bangiophycidae  

Ordo                : Porphyridiales  

Famili              : Porphyridiaceae  

Genus              : Porphyridium  

Species            : Porphyridium sp      

 

Gambar 1. Porphyridium sp (Lud, 2012)) 

 

Pemberian nama alga merah untuk Porphyridium sp didasarkan atas kelebihan 

dan dominasi dari pigmen merah r(red)-fikoeritrin dan r(red) -fikosianin yang 

dimilikinya. Jenis klorofil yang dimilikinya adalah klorofil a sedangkan klorofil b 

tidak ada dan diganti dengan klorofil d. Pigmen merah menutupi warna dari 

pigmen fotosintesis lainnya. Pigmen r-fikoeritrin, r-fikosianin, dan allofikosianin 

terkandung dalam fikobillin dari alga merah. Fikobillin berperan penting dalam 

fotosintesis sebagai pigmen penerima cahaya terutama pada fotosistem II (PSII) 

dalam phycobilliso
 
(Arylza, 2005) 
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Sel Porphyridium sp berbentuk bulat dengan diameter 4 - 9 μm. Struktur selnya 

terdiri dari sebuah nukleus (inti), kloroplas, badan golgi, mitokondria, pati dan 

vesikel. Setiap sel memiliki kloroplas dengan pirenoid di tengahnya. 

Porphyridium dapat hidup di berbagai habitat alam seperti air laut, air tawar, 

maupun pada permukaan tanah yang lembab dan membentuk lapisan kemerah-

merahan yang sangat menarik.  

 

Struktur sel Porphyridium sp merupakan tipe struktur sel eukariotik. Setiap sel 

dikelilingi oleh dinding sel yang terdiri dari dua lapisan. Lapisan bagian luar 

terdiri dari bahan pectic dan lapisan bagian dalam terbuat dari cellulosic 

microfibrils. Biomassa kering sel Porphyridium mengandung protein 28-39 

karbohidrat 40-5, lipid 9-14% (Spolaore, 2006) 

 

 

3.   Biomassa Porphyridium sp sebagai adsorben Logam 

Berdasarkan beberapa penelitian, diketahui bahwa berbagai spesies alga dari 

habitat perairan baik mikroalga maupun makroalga dalam keadaan hidup, 

biomassa mati, maupun biomassa terimmobilisasi memiliki kemampuan 

mengadsorpsi ion logam.  Hal ini menunjukkan bahwa alga memiliki 

kemungkinan untuk dijadikan bioadsorben (material biologi yang mampu 

menyerap logam berat) dalam pengolahan air dari limbah industri.   

 

Keuntungan menggunakan biomassa alga yang sudah mati sebagai adsorben 

adalah biomassa alga memiliki kemampuan yang baik dalam mengadsorpsi logam 
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berat. Hal ini disebabkan karena biomassa alga memiliki gugus aktif yang dapat 

berperan sebagai ligan untuk mengikat ion logam (Putra, 2006).  

Biomassa alga menyerap ion logam melalui interaksi pembentukan kompleks 

antara ion logam dengan gugus fungsi seperti –COOH penyusun utama 

polisakarida dan gugus peptida (-CO, -NH2, dan –CONH2) sebagai penyusun 

pektin dan protein yang berperan sebagai donor pasangan elektron terhadap ion 

logam (Deng et al., 2007;  Gupta and Rastogi 2008;  Buhani et al., 2008) 

 

B.   Silika sebagai Matriks Pendukung 

Silika merupakan alah satu adsorben yang paling sering digunakan dalam proses 

adsorpsi karena mudah dproduksi dan sifat permukaan (struktur geometri dan sifat 

kimia pada permukaan)nya mudah dimodifikasi, bersifat sangat inert, hidrofilik, 

dan biaya sintesis rendah.  Selain itu silika gel memiliki kestabilan termal dan 

mekanik yang cukup tinggi, relatif tidak mengembang dalam pelarut organik jika 

dibandingkan dengan padatan polimer organik.  

 

Gambar 2. Skema permukaan silika-gel (Anonim, 2012) 

 

Silika gel merupakan salah satu bahan yang banyak digunakan sebagai matriks 

anorganik karena memiliki gugus silanol (Si-OH) seperti tampak pada gambar di 
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atas yang dapat berinteraksi dalam bentuk sederhana atau kompleks. (Filha et al., 

2006;  Qu et a.l, 2006).  Adanya gugus -OH memberi peluang secara luas untuk 

memodifikasi gugus tersebut menjadi gugus lain yang lebih aktif. (Alcantra et al., 

2007;  Jiang et al., 2006).  

 

Kelemahan penggunaan silika gel sebagai adsorben adalah rendahnya efektivitas 

adsorpsi silika terhadap ion logam, disebabkan oleh rendahnya kemampuan 

oksigen (silanol dan siloksan) sebagai donor pasangan elektron, merupakan 

konsekuensi oksigen yang terikat langsung pada atom Si dalam struktur silika 

(dimugkinkannya terjadi ikatan rangkap parsial antara O dan Si melalui ikatan πd-

p) yang berakibat lemahnya ikatan ion logam pada permukaan silika (Buhani et 

al., 2010) 

 

Salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan silika gel dalam mengadsorpsi 

ion logam adalah dengan mengikatkan senyawa organik yang mengandung gugus 

aktif (fungsional) pada silika gel. Proses semacam itu disebut immobilisasi gugus 

fungsional. Silika gel yang terimmobilisasi gugus fungsional telah banyak 

digunakan di berbagi bidang seperti kromatografi (pertukaran ion, pasangan ion 

dan afinitas), biosensor, biokatalis dan reaktor enzim. (Price et al., 2000).  

Modifikasi permukaan melalui immobilisasi gugus fungsional memberikan 

peluang untuk mengatur sifat permukaan adsorben. 

 

Permukaan silika gel dapat dimodifikasi melalui dua proses yaitu: 

1) organofungsionalisasi jika agen pemodifikasi berupa senyawa organik 
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2) anorganofungsionalisasi jika agen pemodifikasi berupa senyawa 

organologam atau oksida logam 

Immobilisasi silika gel dengan menggunakan biomassa alga merah tergolong ke 

dalam proses modifikasi organofungsionalisasi. Modifikasi silika gel secara kimia 

atau organofungsionalisasi dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur 

heterogen dan jalur homogen.  

 

Jalur heterogen (tidak langsung) terjadi melalui pengikatan langsung agen silan 

dengan gugus silanol pada silica gel kemudian diikuti dengan immobilisasi gugus 

aktif.  Teknik modifikasi permukaan silika gel secara langsung dengan 

mengembangkan reaksi antara gugus silanol dengan reagen silan yang berfungsi 

sebagai prekursor untuk immobilisasi molekul organik dan bersama-sama dengan 

gugus aktif lain yang diimmobilisasikan disebut sebagai jalur homogen 

(langsung).  Pada umumnya, reagen silan bereaksi dengan permukaan gugus 

silanol dalam satu langkah sehingga memungkinkan pengikatan gugus fungsional 

terminal yang diinginkan pada permukaan (Jal et al., 2004) 

 

Apabila dibandingkan dengan jalur heterogen, immobilisasi melalui jalur 

homogen lebih sederhana dan cepat karena reaksi pengikatan berlangsung 

bersamaan dengan proses terbentuknya padatan. Selain itu senyawa aktif yang 

terikat pada permukaan silika lebih banyak, dan dari segi waktu preparasi lebih 

sederhana. Dengan demikian memberikan peluang untuk mendapatkan adsorben 

yang efektif dalam mengadsorpsi ion logam. (Alcantra et al., 2007) 
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C.   Teknik Sol Gel 

Peningkatan kapasitas dan selektivitas adsorpsi biomassa alga terhadap logam 

berat serta untuk meningkatkan stabilitasnya baik secara fisik maupun kimia dapat 

dilakukan dengan cara mengimmobilisasinya menggunakan matriks pendukung 

seperti silika dan silika-magnetit (Buhani, 2003;  Buhani et al., 2006).  Salah satu 

teknik yang digunakan dalam immobilisasi biomassa porphyridium sp dengan 

matriks silika dan silika-magnetit adalah teknik sol-gel. 

 

Proses sol-gel didefinisikan sebagai pembentukan jaringan oksida denngan reaksi 

polikondensasi yang progresif dari molekul prekursor pada medium air (Schubert 

and Husing 2000).  Proses sol-gel digunakan dalam berbagai aplikasi, antara lain 

untuk mendesain material hibrida organik-anorganik dengan ukuran nanometer, 

meski material yang dibuat tersusun oleh berbagai komponen dengan nilai indeks 

refraksi yang berbeda (Bhatia and Brinker, 1998).  Proses sol-gel ini merupakan 

proses yang sesuai untuk immobilisasi berbagai molekul organik, organologam, 

dan biomolekul dalam matriks anorganik.  

 

Proses sol-gel merupakan salah satu cara yang digunakan untuk memodifikasi 

permukaan silika gel melalui jalur homogen.  Prekursor yang digunakan dalam 

teknik ini adalah tetraetil ortosilikat (TEOS).  Beberapa keunggulan teknik sol-gel 

yang antara lain, homogen, memiliki kemurnian tinggi, dapat dipreparasi pada 

temperatur rendah, bercampur dengan baik pada sistem multi-komponen, ukuran, 

bentuk dan sifat partikel dapat dikontrol, dan dapat dibuat material hibrida-

organik serta dapat digunakan untuk meningkatkan selektivitas dalam 
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kromatografi. (Kumar et al., 2008).  Dengan proses sol-gel diharapkan dapat 

memiliki kestabilan mekanik yang baik.  

 

D.   Teknik Pelapisan Silika-magnetit (silica-coated magnetit) 

Untuk meningkatkan adsorpsivitas biomass alga porphyridium sp.yang efektif dan 

ramah lingkungan, modifikasi dengan pelapisan partikel magnetit (Fe3O4) dapat 

menjadi pilihan.  Teknik pelapisan silika dengan partikel magnetit merupakan 

teknik yang ramah lingkungan karena tidak mengandung produk kontaminan 

seperti padatan tersuspensi, selain itu dapat mempercepat proses pemisahan logam 

dari larutan.  Hal ini disebabkan oleh adsorben yang memiliki sifat magnet. (Xin 

et al., 2012;  Chang and Chen, 2005).  Dengan menggunakan teknik tersebut, 

maka akan diperoleh adsorben yang memiliki kapasitas dan selektivitas besar 

terhadap ion logam serta dapat memisahkan logam target dengan cepat 

(Badruddoza et al., 2013;  Donia et al., 2012;  Ren et al., 2008). 

 

E.    ADSORPSI 

1.   Pengertian Adsorpsi 

Adsorpsi merupakan peristiwa penyerapan suatu zat pada permukaan zat lain.  Zat 

yang diserap disebut fase terserap (adsorbat), sedangkan zat yang menyerap 

disebut adsorben. Kecuali zat padat, adsorben dapat pula zat cair. Karena itu 

adsorpsi dapat terjadi antara : zat padat dan zat cair, zat padat dan gas, zat cair dan 

zat cair atau gas dan zat cair. 
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Menurut Sukardjo (1990) bahwa molekul-molekul pada permukaan zat padat atau 

zat cair, mempunyai gaya tarik ke arah dalam, karena tidak ada gaya-gaya yang 

mengimbangi. Adanya gaya-gaya ini menyebabkan zat padat dan zat cair, 

mempunyai gaya adsorpsi. Adsorpsi berbeda dengan absorpsi. Pada absorpsi zat 

yang diserap masuk ke dalam adsorben sedang pada adsorpsi, zat yang diserap 

hanya pada permukaan. 

2.   Jenis adsorpsi                                                                                       

Physisorption (adsorpsi fisika) 

Terjadi karena gaya Van der Walls dimana ketika gaya tarik molekul antara 

larutan dan permukaan media lebih besar daripada gaya tarik substansi terlarut 

dan larutan, maka substansi terlarut akan diadsorpsi oleh permukaan media. 

Physisorption ini memiliki gaya tarik Van der Walls yang kekuatannya relatif 

kecil. Molekul terikat sangat lemah dan energi yang dilepaskan pada adsorpsi 

fisika relatif rendah sekitar 20 kJ/mol. 

Chemisorption (adsorpsi kimia) 

Chemisorption terjadi ketika terbentuknya ikatan kimia antara substansi terlarut 

dalam larutan dengan molekul dalam media. Chemisorption terjadi diawali 

dengan adsorpsi fisik, yaitu partikel-partikel adsorbat mendekat ke permukaan 

adsorben melalui gaya Van der Walls atau melalui ikatan hidrogen. Dalam 

adsorpsi kimia partikel melekat pada permukaan dengan membentuk ikatan kimia 

(biasanya ikatan kovalen), dan cenderung mencari tempat yang memaksimumkan 

bilangan koordinasi dengan substrat (Atkin, 1999). 
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Tabel 1. Perbedaan adsorpsi fisika dan kimia  

NO 
Adsorpsi fisika 

(Fisisorpsi) 

 

Adsorpsi kimia 

(Kemosorpsi) 
 

1 
Molekul terikat pada adsorben oleh 

gaya Van der Walls 
Molekul terikat pada adsorben oleh ikatan 

kimia 

2 
Mempunyai entalpi reaksi  -4 

sampai -40 kJ/mol 
Mempunyai entalpi reaksi -40 sampai 

800kJ/mol 

3 
Dapat membentuk lapisan 

multilayer 
Membentuk lapisan monolayer 

4 
Adsorpsi hanya terjadi pada suhu 

dibawah titik didih adsorbat 
Adsorpsi dapat terjadi pada suhu tinggi 

5 
Jumlah adsorpsi pada permukaan 

merupakan fungsi adsorbat 

Jumlah adsorpsi pada permukaan 

merupakan karakteristik adsorben dan 

adsorbat 

6 
Tidak melibatkan energi aktivasi 

tertentu 
Melibatkan energi aktivasi tertentu 

7 Bersifat tidak spesifik Bersifat sangat spesifik 

 

3.   Faktor-faktor yang mempengaruhi Adsorpsi 

Faktor-faktor yang mempengaruhi adsorpsi adalah sebagai berikut : 

a. Sifat Logam dan Ligan 

Sifat ion logam yaitu:  (1) ukuran ion logam, makin kecil ukuran ion logam 

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

makin tinggi polarisabilitas ion logam maka kompleks yang terbentuk juga 

semakin stabil, (3) energi ionisasi, kestabilan kompleks akan makin stabil 

jika logam memiliki energi ionisasi tinggi.   
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Sifat  ligan adalah:  (1) kebasaan, makin kuat sifat basa Lewis suatu ligan 

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

dipol, semakin tinggi polarisabilitas suatu ligan, maka semakin stabil 

kompleks yang terbentuk, (3) faktor sterik, tingginya rintangan sterik pada 

ligan akan menurunkan stabilitas kompleks.  (Huheey et al., 1993) 

Sifat logam dan ligan tersebut ditampilkan pada  tabel berikut ini :  

 

Tabel 2. Sifat kimia beberapa ion logam divalen. 

Unsur 
Nomor 

Atom 

Konfigurasi 

Elektron 

Jumlah 

elektron 

tidak 

berpasangan 

(n) 

Jari-jari 

Ion (Ao) 

Momen 

Magnet 

    √       

Ni 

Cu 

Zn 

Cd 

Pb 

28 

29 

30 

48 

82 

[Ar] 3d
8
 4s

2
 

[Ar] 3d
9
 4s

2
 

[Ar] 3d
10

 4s
2
 

[Kr] 4d
10

 5s
2
 

[Xe] 4s
2
 5d

10
 

6s
2
 6p

2
 

2 

1 

0 

0 

2 

0,83 

0,87 

0,88 

1,09 

1,32 

2,83 

1,73 

0 

0 

2,83 

Sumber: (Martell and Hancock, 1996) 

 
 

Tabel 3. Sifat logam- ligan menurut konsep Asam Basa Keras Lunak atau   

              Hard and Soft Acid Base (HSAB) 

 

Logam, Ion, Molekul Ligan 

Keras  

H
+
, Na

+
, K

+
, Mg

2+
, Ca

2+
, VO

2+
, 

Al
3+

, Mn
2+

, Cr
3+

, Ga
3+

, Fe
3+

, 

Tl
3+

, Tl
3+

, Ln
3+

, MoO
3+

, SO2, 

CO2  

Keras  

Ligan oksigen dalam H2O, CO3
2-

, 

NO3
-
, PO4

3-
, (RO)2PO3

-
, CH3COO

-
  

OH
-
, RO

-
, R2O dan eter mahkota  

Ligan nitrogen dalam: NH3, N2H4, 

RNH2, Cl
-
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Intermediat  

Fe
2+

, Ni
2+

, Zn
2+

, Co
2+

, Cu
2+

, 

Pb
2+

, Sn
2+

, Ru
2+

, Au
3+

, SO2
, 

NO
+
 

Intermediat  

Br
-
, SO3

2-
, ligan nitrogen dalam NO2

-
, 

N3
-
, N2 , Anilin  

Lunak  

Cu
+
, Pt

2+
, Pt

4+
, Au

+
, Pb

2+
, Tl

+
, 

Hg
2+

, Ag
+
, Cd

2+
,Hg2

2+
, Pd

2+
  

Lunak  

Ligan sulfur dalam RSH, RS
-
, R2S  

R3P, RNC, CN
-
, CO, H

-
, I

-
, S2O3

2-
,  

Sumber : (Pearson, 1998)  

 

b. Waktu Kontak 

Pada awal reaksi, peristiwa adsorpsi lebih dominan dibanding desorpsi, 

sehingga adsorpsi berlangsung cepat.  Pada waktu tertentu peristiwa 

adsorpsi cenderung berlangsung lambat, namun sebaliknya laju desorpsi 

cenderung meningkat.  Waktu saat laju adsorpsi sama dengan laju desorpsi 

disebut sebagai keadaan setimbang.  Waktu yang dibutuhkan untuk 

mencapai keadaan setimbang pada proses adsorpsi berbeda-beda, hal ini 

dipengaruhi oleh jenis interaksi yang terjadi antara adsorben dengan 

adsorbat.  Secara umum waktu tercapainya keadaan setimbang adsorpsi 

secara fisika (fisosorpsi) lebih cepat dibandingkan adsorpsi dengan 

mekanisme kimia (Castellans, 1982).    

c. pH Sistem  

Pengaruh pH sistem pada proses adsorpsi adalah, pada pH rendah 

permukaan ligan cenderung terprotonasi sehingga kation logam akan 

berkompetisi dengan H
+
 untuk berikatan dengan ligan pada permukaan.  

pH tinggi memungkinkan jumlah ion OH
-  

bertambah besar dan ligan 

permukaan cenderung terprotonasi akibatnya pada saat yang sama terjadi 
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kompetisi antara ligan permukaan dengan ion OH
- 
 untuk berikatan dengan 

kation logam (Stum and Morgan, 1996) 

d. Temperatur 

Temperatur merupakan efek yang sangat vital karena dapat mempengaruhi 

kecepatan dalam proses adsorpsi logam.  Proses adsorpsi menggunakan 

biomassa alga spirulina sp terhadap ion logam Cu secara cepat terjadi pada 

temperatur 20
o 
C dan keadaan setimbang terjadi pada suhu 20-60

o
 C, dan 

adsorpsi secara optimum terjadi pada temperature 37
o
 C (Al-Homaidan et 

al., 2013) 

Peristiwa adsorpsi tergolong reaksi eksoterm, sehingga pada umumnya 

tingkat adsorpsi meningkat seiring dengan naiknya suhu (Reynold, 1982) 

e. Konsentrasi 

Peningkatan konsentrasi diharapkan juga dapat meningkatkan adsorpsi 

logam selama gugus fungsional yang tersedia juga banyak (Karaca, 2008) 

proses adsorpsi ion logam terhadap adsorben dapat digunakan persamaan 

berikut: 

Q  =  (C0 - Ce) . V/W       (1) 

D  =  Q/C        (2) 

%A  =  (C0 - Ce)/C0  x  100      (3) 

  

 Di mana Q adalah jumlah ion logam yang teradsorpsi (mg.g
-1

). 
  Co dan Ce 

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

),  
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W adalah massa adsorben (g), V adalah volume larutan ion logam (L), %A  

menyatakan persentase zat teradsorpsi, D adalah rasio distribusi (mL.g
-1

) 

(Buhani
 
et  al., 2009).  

 

4.  Parameter Adsorpsi 

Kinetika kimia mencakup suatu pembahasan tentang kecepatan (laju) reaksi dan 

bagaimana proses reaksi berlangsung.  Definisi tentang laju reaksi adalah suatu 

perubahan konsentrasi pereaksi maupun produk dalam satuan waktu (Keenan and 

Kleinfelter, 1984).  Orde reaksi merupakan bagian dari persamaan laju reaksi.  

Orde reaksi tehadap satu komponenmerupakan pangkat dari konsentrasi 

komponen itu, dalam persamaan laju reaksi (Atkins, 1990) 

 

Analisa kinetika adsorpsi didasarkan pada mekanisme kinetika reaksi terutama 

psueudo orde pertama atau pseudo pertama bertingkat.  Untuk meneliti 

mekanisme adsorpsi, konstanta kecepatan reaksi adsorpsi kimia untuk ion-ion 

logam, digunakan persamaan sistem pseudo orde pertama dan kedua oleh 

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

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

pH 6  (Zhang et al., !998). 

 

qt   =  qe (1 – e
k

1
t
)              (4) 

 

log (qe – qt)  =  log qe – 
  

     
 t                                                                     (5) 

 

 

qt  =  qe
2
k2t               (6) 

         1-qe
2
k2t  
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1  =       1      +   t                (7) 

qr     qe
2
k2t        qt 

 

Dengan qe adalah jumlah ion logam divalen yang teradsorpsi (mg g
- 1

) pada waktu 

kesetimbangan, qt adalah jumlah ion logam yang teradsorpsi pada waktu t (menit), 

k1 dan k2 adalah konstanta kecepatan adsorpsi orde 1 dan 2 (menit
-1

). 

 

5.   Isoterm Adsorpsi 

Hubungan antara banyaknya zat yang teradsorsi persatuan luas atau per satuan 

berat adsorben, dengan konsentrasi zat terlarut pada temperatur tertentu disebut 

isoterm adsorpsi.  Model persamaan yang umumnya digunakan untuk 

menentukan kesetimbangan adsorpsi adalah isoterm Langmuir dan Freundlich. 

a. Isotherm Langmuir 

Menurut Oscik (1982), teori Langmuir menjelaskan bahwa pada 

permukaan adsorben terdapat sejumlah tertentu situs aktif yang sebanding 

dengan luas permukaan. Pada setiap situs aktif, hanya satu molekul yang 

dapat diadsorpsi.  Ikatan yang terjadi antara zat yang teradsorpsi dengan 

adsorben dapat terjadi secara fisika atau kimia.  Ikatan yang terbentuk 

harus kuat unutk mencegah perpindahan molekul yang telah teradsorpsi 

sepanjang permukaan adsorben. 

Model isotherm adsorpsi Langmuir dapat dinyatakan degan persamaan : 

 
 

 
    

 

  
   

 

 
                                                                                   (8) 

 

C merupakan konsentrasi adsorbat dalam larutan, c/m adalah konsentrasi 

adsorbat yang terjerat per gram adsorben, b adalah kapasita adsorpsi, dan  
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K adalah tetapan kesetimbangan adsorpsi.  Dengan kurva linear antara 

hubungan c/m terhadap 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
o
, dapat dihitung menggunakan persamaan: 

 

 Eads  =  - ∆G
o
  =  RT ln K             (9) 

 

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

adalah tetapan kesetimbangan adsorpsi yang diperoleh dari persamaan 

Langmuir dan energi total adsorpsi adalah sama dengan energi bebas 

Gibbs.  Jika ∆G sistem bernilai negative, artinya adsorpsi berlangsung 

spontan  (Oscik, 1982). 

 

Kurva isotherm adsorpsi Langmuir disajikan pada gambar berikut:  

 

Gambar 3. Kurva isotherm adsorpsi Langmuir (Oscik and Cooper, 1994) 
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b.  Isoterm adsorpsi Freundlich 

Model isotherm Freundlich menjelaskan bahwa proses adsorpsi pada 

bagian permukaan bersifat heterogen, yaitu tidak semua permukaan 

adsorben memiliki kemampuan adsorpsi, sehingga terbentuk banyak 

lapisan pada permukaan adsorben (multilayer).  Hal tersebut merupakan 

ciri dari adsorpsi fisika di mana adsorpsi terjadi pada banyak lapisan 

(Husin and Rosnelly, 2005), dengan asumsi : 

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

teradsorpsi pada permukaan padatan 

ii) Mekanisme adsorpsi yang terjadi secara fisika tanpa adanya adsorpsi 

kimia 

iii) Permukaan padatan bersifat heterogen (Noll et al, 1992) 

 

Bentuk persamaan Freundlich adalah sebagai berikut : 

qe   =   Kf  C
1/n

                                                                        (10) 

Dimana:  

Qe  =  banyaknya zat yang terserap per satuan berat adsorben (mol/L) 

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

n     =  kapasitas adsorpsi maksimum (mol/g) 

Kf    =  kontanta Freundlich 

  

Persamaan di atas dapat diubah ke dalam bentuk linier dengan mengambil 

bentuk logaritmanya: 

 Log Qe  =  log Kf   +  
 

  
 log Ce                               (11) 
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Nilai Kf dan n dapat dicari dengan membuat kurva log Qe terhadap log Ce. 

Kf  diperoleh dari kemitingan garis lurusnya, sedangkan 1/n merupakan 

harga slop.  Bila n diketahui Kf dapat dicari, semakin besar Kf maka daya 

adsorpsi semakin baik.  Jika Kf diketahui, maka energi adsorpsi dapat 

dihitung (Rousseau, 1987) 

 

F.   Karakterisasi Material 

1.   Spektrofotometer Infrared (IR) 

Spektrofotometer IR adalah spektrofotometer yang menggunakan sinar IR dekat, 

yakni sinar yang berada pada jangkauan panjang gelombang 2,5 – 25 μm 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 IR suatu molekul adalah hasil transisi antara tingkat energi vibrasi dan 

osilasi.  Bila molekul menyerap radiasi IR, energi yang diserap akan 

menyebabkan kenaikan amplitude getaran atom-atom yang terikat sehingga 

molekul-molekul tersebut 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 adsorpsi 

oleh suatu tipe ikatan, tergantung pada macam vibrasi dari ikatan tersebut.  Oleh 

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

gelombang yang berbeda.  Dengan demikian spektrofotometer IR dapat digunakan 
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untuk mengidentifikasi adanya gugus fungsi dalam suatu molekul (Supratman, 

2010).  

 

Daerah serapan spektrum IR dari berbagai jenis gugus fungsi ditampilakan pada 

tabel 2 berikut ini: 

Tabel 2. Serapan Khas Beberapa Gugus fungsi   

Gugus Jenis Senyawa Daerah Serapan (cm
-1

) 

C-H alkana 2850-2960, 1350-1470 

C-H alkena 3020-3080, 675-870 

C-H aromatik 3000-3100, 675-870 

C-H alkuna 3300 

C=C Alkena 1640-1680 

C=C aromatik (cincin) 1500-1600 

C-O 
alkohol, eter, asam 

karboksilat, ester 
1080-1300 

C=O 
aldehida, keton, asam 

karboksilat, ester 
1690-1760 

O-H alkohol, fenol (monomer) 3610-3640 

O-H alkohol, fenol (ikatan H) 2000-3600 (lebar) 

O-H asam karboksilat 3000-3600 (lebar) 

N-H amina 3310-3500 

C-N Amina 1180-1360 

-NO2 Nitro 1515-1560, 1345-1385 

C-H alkana 2850-2960, 1350-1470 

Si – O – Si Silika 1087,85 

Fe – O – Fe Magnetit 586,36 

 

 

 

(Sumber : Sudjadi, 1983 

http://id.wikipedia.org/wiki/Alkana
http://id.wikipedia.org/wiki/Alkena
http://id.wikipedia.org/wiki/Aromatik
http://id.wikipedia.org/wiki/Alkuna
http://id.wikipedia.org/wiki/Alkohol
http://id.wikipedia.org/wiki/Eter
http://id.wikipedia.org/wiki/Asam_karboksilat
http://id.wikipedia.org/wiki/Asam_karboksilat
http://id.wikipedia.org/wiki/Ester
http://id.wikipedia.org/wiki/Aldehida
http://id.wikipedia.org/wiki/Keton
http://id.wikipedia.org/wiki/Fenol
http://id.wikipedia.org/wiki/Amina
http://id.wikipedia.org/wiki/Alkana
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2.   Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) 

Metode analisis SSA didasarkan pada penyerapan energi radiasi pada panjang 

gelombang tertentu oleh atom-atom netral pada keadaan dasarnya (ground state) 

dalam bentuk gas.  Penyerapan anergi radiasi dengan panjang gelombang (λ) 

tertentu mengakibatnya terjadinya transisi elektronik dari tingkat energi dasar 

yang merupakan konfigurasi electron yang paling stabil ke tingkat energi yang 

lebih tinggi (excited state). 

SSA merupakan salah satu metode analisis logam yang sangat selektif dan 

sensitive, karena setiap atom memiliki garis resonansi yang spesifik.  SSA 

digunakan untuk menentukan kadar unsure-unsur logam dan semi logam yang 

konsentrasinya reletif rendah dalam sebuah sampel.  Kebanyakan analisis SSA 

menggunakan nyala untuk atomisasi unsure yang dianalisis.  Intensitas radiasi 

yang diserap sebanding dengan jumlah atom yang ada. 

Pada prinsipnya metode analisii SSA mempunyai dua aspek, yaitu aspek kualitatif 

yang ditunjukkan oleh adanya serapan atom yang spesifik dengan panjang 

gelombang tertentu dan aspek kuantitatif didasarkan pada hukum Lambert-Beer 

yang menyatakan bahwa banyaknya sinar yang diserap sebanding dengan 

banyaknya atom yang ada dalam nyala atomisasi.  Pengamatan banyaknya sinar 

yang diserap ini dilakukan dengan membandingkan intensitas radiasi sebelum 

diserap dengan intensitas radiasi setelah diserap oleh atom-atom pada tingkat 

energi dasar. 

Suatu sampel pertama-tama harus dilarutkan (destruksi) yang bertujuan untuk 

membuat unsur logam menjadi ion logam yang bebas. Kemudian larutan sampel 
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dimasukkan ke dalam nyala dalam bentuk aerosol yang selanjutnya akan 

membentuk atom-atomnya. Pada suhu nyala udara-asetilen (2300 
o
C), atom dari 

sejumlah banyak unsur berada dalam keadaan dasar. Sumber emisi sinar yang 

digunakan adalah lampu katoda berongga yang mempunyai garis spektra yang 

tajam. 

Lima komponen dasar instrument SSA adalah sebagai berikut: 

a. Sumber sinar, berfungsi untuk mengemisikan spektrum spesifik untuk 

analit yang diukur; 

b. Sel sampel, sebagai wadah analit yang akan diukur dengan emisi dari 

sumber sinar; 

c. Monokromator, untuk memonokromatiskan cahaya dari nyala pembakar; 

d. Detector, biasanya digunakan photomultiplier tube yang berfungsi untuk 

mengubah energy sinar menjadi energy listrik; 

e. Rekorder, merupakan system pembacaan data dari instrumen elektronik 

(Skoog et al., 2000). 

3.   Difraksi Sinar-X (XRD) 

Metode difraksi sinar-x adalah metode analisis yang didasarkan pada difraksi 

radiasi elektromagnetik yang berupa sinar-x oleh suatu kristal.  Sinar-x merupakan 

radiasi gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang yang 

pendek yaitu 0,5-2,5Å.  

Sinar-x dihasilkan dengan cara menembakkan suatu berkas elektron berenergi 

tinggi ke suatu target dan menunjukkan gejala difraksi jika jatuh pada benda yang 
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jarak antar bidangnya kira-kira sama dengan panjang gelombangnya pada suatu 

bidang dengan sudut  (Culity, 1967).  

Kegunaan analisis XRD diantaranya adalah:  

a) Analisis kualitatif dan penetapan semi-kuantitatif. 

b)  Menentukan struktur kristal (bentuk dan ukuran sel satuan kristal, 

pengindeksan bidang kristal, dan kedudukan atom dalam kristal.  

c) Untuk analisis kimia (identifikasi zat yang belum diketahui, penentuan 

kemurniaan senyawa, dan deteksi senyawa baru).   

Analisis difraksi sinar-x didasarkan pada susunan sistematik atom-atom atau ion-

ion di dalam bidang kristal yang dapat tersusun sedemikian rupa sehingga 

membentuk kisi kristal dengan jarak antar bidang (d) yang khas.  

Setiap spesies mineral mempunyai susunan atom yang berbeda-beda sehingga 

membentuk bidang kristal yang dapat memantulkan sinar-X dalam pola difraksi 

yang karakteristik. Pola difraksi inilah yang kemudian digunakan untuk 

mengidentifikasi suatu senyawa. 

Pola difraksi yang dihasilkan dapat memberikan keterangan tentang mikro-

struktur padatan kristal seperti informasi tentang kemurnian fasa, indeks pola-pola 

difraksi, dan perubahan kisi kristal serta menggambarkan hubungan antara 

intensitas dengan sudut 2 θ dimana posisi sudut difraksi menggambarkan jenis 

kristal dan intensitas dapat mewakili konsentrasi kristal maupun tingkat 

kekristalan suatu bahan.  Pola difraksi sinar-x juga dapat membedakan bentuk 
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suatu padatan apakah amorph atau kristalin, seperti yang ditampilkan pada gambar 

berikut: 

 

Gambar 3. Pola difraksi sinar X untuk padatan semi kristalin (Jenkins and 

Snyder, 1996) 

  

Gambar 4.  Pola difraksi sinar –X untuk padatan kristalin (Jenkins and 

Snyder,    1996) 

 

Salah satu contoh aplikasi difraksi sinar-X adalah modifikasi silika dengan 

mensintesis ester dan amino  pada polimer silika gel (Qu et al. 2006) yang 

ditampilkan pada gambar berikut: 
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Gambar 6.  Pola difraksi sinar-X : SiO2 dan SiO2 -G0SiO -G4.0. 1:SiO2 ; 2:SiO2 - 

G0; 3:SiO -G0.5;  4:SiO2 -G1.0; 5:SiO2 -G1.5; 6:SiO2 -G2.0; 7:SiO2 – 

G2.5;8:SiO2-G3.0; 9:SiO2 -G3.5;  10:SiO2 -G4.0  

 

Dari pola difraksi sinar-X menunjukkan hasil modifikasi bersifat amorph dan 

secara umum puncak-puncak difraksi SiO2 dan SiO2-G0- SiO2-G4.0 disekitar 24
o
. 

Puncak lebar pada sudut 2 θ antara 15-35
o
 merupakan puncak yang karakteristik 

dari senyawa amorph.  Dalam senyawa amorph penyusunan atom terjadi secara 

acak atau dengan derajat keteraturan rendah. Puncak lebar pada sudut 22
o
 

merupakan sifat amorph dari silika (Kalaphaty,1998).  
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