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ABSTRACT

OPTIMIZATION OF THE ADSORPSTION METHOD USING RICE
HUSK SILICA TO ANALYSIS THE COMPOUND OF POLYCYCLIC

AROMATIC HYDROCARBON (PAH)

By

Lulu Nur Rachmi

The production of silica using rice husk as the main material in this research has
been done. The silica that produced was characterized using Scanning Electron
Microscopy (SEM/EDS) to determine the surface morphology, Particel Size
Analizer (PSA) to determine the distribution of particle size, and Fourier
Transform Infra Red (FTIR) to indentify the functional group. The adsorption test
was conducted for determination of optimum mass of adsorbent, the time of
optimum contact, the optimum pH, the determination of initial concentration, the
adsorption kinetics, and the adsorption isotherm of phenantherene. The result of
mass of adsorbent optimum was obtained on 3 mg, the time of optimum contact
was obtained on 120 minutes, the optimum pH was obtained on pH 3, and the
initial concentration phenantrene was obtained on 15 mg L-1. The adsorption
kinetics data of phenanthrene on silica matchs with the model of pseudo second
order with the correlation coefficient (r2) is 0,9997. The adsorption isotherm of
phenanthrene on silica follows the Freundlich isotherms with the correlation
coefficient (r2) is 0,975 suggesting the type of the physical adsorption.

Keywords: rice husk, silica, adsorption, Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH),
phenanthrene.



ABSTRAK

OPTIMASI METODE ADSORPSI MENGGUNAKAN SILIKA SEKAM
PADI UNTUK ANALISA SENYAWA POLISIKLIK AROMATIK

HIDROKARBON (PAH)

Oleh

Lulu Nur Rachmi

Pada penelitian ini telah dilakukan pembuatan silika dengan bahan utama sekam
padI. Silika yang dihasilkan dikarakterisasi dengan menggunakan Scanning
Electron Microscopy (SEM/EDS) untuk mengetahui morfologi permukaan,
Particel Size Analizer (PSA) untuk mengetahui distribusi ukuran partikel, dan
Fourier Transform Infra Red (FTIR) untuk mengidentifikasi gugus fungsional.
Uji adsorpsi yang dilakukan meliputi penentuan massa optimum adsorben, waktu kontak
optimum, pH optimum, penentuan konsentrasi awal, kinetika adsorpsi, dan isoterm
adsorpsi phenantren. Hasil massa optimum adsorben diperoleh pada berat 3 mg, waktu
kontak optimum diperoleh pada waktu 120 menit, pH optimum diperoleh pada pH 3, dan
konsentrasi awal phenantren diperoleh pada 15 mg L-1. Data kinetika adsorpsi phenantren
pada silika mengikuti model kinetika pseudo orde dua dengan koefesien korelasi (r2)
sebesar 0,9997. Isoterm adsorpsi phenantren pada silika mengikuti model isoterm
Freundlich dengan koefisien korelasi (r2) 0,975 yang termasuk dalam jenis adsorpsi
secara fisika.

Kata kunci : sekam padi, silika, adsorpsi, Polisiklik Aromatik Hidrokarbon
(PAH), phenantren.
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I.  PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

Seiring dengan semakin majunya perkembangan di bidang industri, berbagai

aktivitas pembangunan industri telah memberikan peningkatan ekonomi

yang berarti bagi masyarakat dan tata pemerintahan.  Namun industri

mempunyai pengaruh besar terhadap lingkungan karena dapat menghasilkan

limbah produksi baik limbah cair (liquid wastes), padat (solid wastes),

maupun gas (gaseous wastes) yang mencemari lingkungan (Setyaningsih,

2008). Sebagian besar limbah industri kimia mengandung beberapa racun

dan senyawa kimia yang sangat berbahaya apabila terkontaminasi pada

manusia, salah satunya yaitu senyawa Polisiklik Aromatik Hidrokarbon

(PAH).

Polisiklik Aromatik Hidrokarbon (PAH) merupakan hidrokarbon yang

mengandung lebih dari satu cincin aromatik dalam satu molekul (Wardhana,

2001). PAH terdiri dari 2 atau lebih rantai karbon siklik yang memiliki

stabilitas yang tinggi di lingkungan, mempunyai sifat hidrophobik yang

tinggi dan struktur kimia yang stabil, sifatnya tidak mudah larut dan dapat

dengan cepat terserap. Distribusi dan keberadaan PAH sebagai kontaminan

organik pada ekosistem perairan sangat perlu diperhatikan karena
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mempunyai efek mutagenik dan karsinogenik (Arias et al., 2009). Senyawa

PAH yang mengendap ke dasar perairan sangat beracun bagi organisme

perairan.  Banyak hasil penelitian menunjukkan bahwa PAH yang berasal

dari kegiatan manusia dapat menyebabkan kanker dan efek mutagenik pada

organisme (Cavalieri dan Rogan, 1998).

Dampak dari senyawa PAH sangat merugikan dalam segala aspek. Oleh karena

itu perlu dilakukan usaha untuk mengurangi konsentrasi senyawa PAH untuk

mencegah terjadinya pencemaran lingkungan makin meluas, salah satu caranya

yaitu dengan menggunakan metode adsorpsi. Adsorpsi adalah kemampuan

menempel suatu zat pada permukaan, sedangkan kemampuan suatu zat untuk

melepaskan diri dari permukaan disebut dengan desorpsi. Adsorpsi menyangkut

akumulasi atau pemutusan substansi adsorbat pada adsorben dan pada hal ini

dapat terjadi pada antar muka dua fasa.  Fasa yang menyerap disebut adsorben dan

fasa yang terserap disebut adsorbat (Oscik, 1982). Metode adsorpsi ini memiliki

kelebihan dari metode yang lain karena prosesnya lebih sederhana, biayanya

relatif murah, ramah lingkungan (Gupta and Bhattacharyya, 2006) dan tidak

adanya efek samping zat beracun (Blais et al., 2000). Faktor-faktor yang

mempengaruhi proses adsorpsi yaitu luas permukaan adsorben, ukuran molekul

adsorbat, konsentrasi adsorbat, suhu, pH, dan waktu pengadukan (Saepudin,

2009).

Beberapa peneliti seperti Apriliani (2010) menggunakan massa adsorben sebesar

0,5 gr dalam penelitian pemanfaatan arang ampas tebu sebagai adsorben yang

dilakukannya untuk adsorpsi ion logam. Proses aktivasi adsorben dilakukan



3

selama 1 jam sesuai dengan penelitian Darmayanti dkk, (2012) serta Adinata

(2013) yang menjelaskan dalam penelitiannya bahwa adsorben harus dinetralkan

terlebih dahulu setelah proses aktivasi. Barlianti (2009) melakukan penelitian

tentang fungsionalisasi komposit oksida besi pada silika untuk proses penyisihan

PAH dalam air dan uji kinerjanya.  Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa

proses fungsionalisasi pada adsorben yang terbuat dari komposit oksida besi pada

silika berhasil membentuk ikatan Si-O-Si dan Fe-O-Si yang berperan dalam

penyisihan phenantren dalam air dan membentuk luas permukaan yang cukup

besar, yaitu 116,43 m2/g.  Luas permukaan tersebut memberikan kapasitas

adsorpsi maksimum terhadap phenantren sebesar 11,53 mg phenantrene/g

adsorben.

Ada beberapa bahan yang dapat dijadikan sebagai adsorben untuk proses adsorpsi.

Salah satunya yaitu silika. Silika memiliki kemampuan penyerapan yang tinggi,

sehingga sangat baik digunakan sebagai adsorben, luas permukaan yang besar,

serta secara luas dapat digunakan sebagai filter, bidang farmasi, katalis, dan

analisis kromatografi. Silika diproduksi secara industri menggunakan natrium

silikat sebagai sumber silikanya (Liou dan Yang, 2010).

Salah satu bahan pembuatan silika yaitu sekam padi. Sekam padi merupakan

hasil samping saat proses penggilingan padi dan menghasilkan limbah yang cukup

banyak, yakni sebesar 20% dari berat gabah (Somaatmadja, 1980). Selama ini

pemanfaatan sekam padi belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh karakteristik

sekam padi yaitu bersifat kasar, bernilai gizi rendah, memiliki kerapatan yang

rendah, dan kandungan abu yang cukup tinggi (Houston, 1972). Metode yang
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sudah umum digunakan untuk mendapatkan silika dari sekam padi adalah metode

sol-gel yang pada dasarnya terdiri dari dua tahap, yakni ekstraksi silika dengan

larutan alkalis dan penetralan sol silika dengan asam untuk mengubah silika dari

sol menjadi gel (Daifullah et al., 2002).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini akan dilakukan

pemanfaatan silika dari sekam padi untuk adsorpsi senyawa PAH. Karakterisasi

silika dianalisis menggunakan Scanning Electron Microscopy (SEM/EDS),

Particle Size Analyzer (PSA), Fourier Transform Infra-Red (FTIR) dan Uji

adsorpsi senyawa PAH menggunakan Spektro UV-VIS.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mempelajari karakteristik silika dari sekam padi.

2. Mempelajari tentang kemampuan adsorpsi silika sekam padi terhadap senyawa

PAH.

3.  Mengetahui kondisi massa adsorben, waktu, pH, dan konsentrasi optimal

dalam proses adsorpsi senyawa PAH (phenantren) oleh silika sekam padi.

4.  Mengetahui laju dan kapasitas adsorpsi phenantren pada silika sekam

padi.

C.  Manfaat Penelitian

1.  Membuka peluang untuk mendapatkan nilai tambah dari sekam padi.
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2.  Membuka peluang untuk penanganan senyawa PAH yang lebih murah

dan efektif.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Sekam Padi

Menurut Biro Pusat Statistik (2011), Indonesia memiliki sawah seluas 12,84 juta

hektar yang menghasilkan padi sebanyak 65,75 juta ton. Limbah sekam padi yang

dihasilkan sebanyak 8,2 sampai 10,9 ton. Potensi limbah yang besar ini hanya

sedikit yang baru dioptimalkan. Secara tradisional, sekam padi biasanya hanya

digunakan sebagai bahan bakar konvensional (Danarto dkk, 2010).

Sekam padi merupakan bagian pelindung terluar dari padi (Oryza sativa). Dari

proses penggilingan dihasilkan sekam sebanyak 20-30%, dedak 8-12%. dan beras

giling 52% bobot awal gabah. Pada proses penggilingan padi, sekam akan

terpisah dari butiran beras dan menjadi bahan sisa atau limbah penggilingan.

Karena bersifat abrasif, nilai nutrisi rendah, bulk density rendah, serta kandungan

abu yang tinggi membuat penggunaan sekam padi terbatas. Diperlukan tempat

penyimpanan sekam padi yang luas sehingga biasanya sekam padi dibakar untuk

mengurangi volumenya. Jika hasil pembakaran sekam padi ini tidak digunakan,

akan menimbulkan masalah lingkungan (Hsu dan Luh, 1980). Sekam padi terdiri

dari unsur organik seperti selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Selain itu, sekam

padi juga mengandung unsur anorganik, berupa abu dengan kandungan utamanya

adalah silika 94-96%.  Selain itu, juga terdapat komponen lain seperti Kalium,
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Kalsium, Besi, Fosfat, dan Magnesium (Hsu dan Luh, 1980). Komposisi

anorganik dari abu sekam padi berbeda, tergantung dari kondisi geografis, tipe

padi, dan tipe pupuk yang digunakan (Shukla, 2011).

Ditinjau data komposisi kimiawi, sekam mengandung beberapa unsur kimia

penting seperti dapat dilihat di bawah.

Komposisi sekam padi menurut Sharma et al. (1984) :

• Senyawa-senyawa organik : 73,87%

• Al2O3 : 1,23%

• Fe2O3 : 1,28%

• CaO : 1,24%

• MgO : 0,21%

• SiO2 : 22,12%

• MnO2 : 0,074%

Karena kandungan silikanya yang tinggi, sekam padi merupakan salah satu

sumber silika nabati yang berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku

pembuatan silika.

B. Silika

1. Definisi Silika

Silikon dioksida atau silika adalah salah satu senyawaan kimia yang paling

umum. Silika murni terdapat dalam dua bentuk yaitu kuarsa dan kristobalit.

Silikon selalu terikat secara tetrahedral kepada empat atom oksigen, namun
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ikatan-ikatannya mempunyai sifat yang cukup ionik. Dalam kristobalit, atom-

atom silikon ditempatkan seperti halnya atom-atom karbon dalam intan dengan

atom-atom oksigen berada di tengah dari setiap pasangan. Dalam kuarsa terdapat

heliks sehingga terbentuk kristal enansiomorf. Kuarsa dan kristobalit dapat

saling dipertukarkan apabila dipanaskan. Proses ini lambat karena dibutuhkan

pemutusan dan pembentukan kembali ikatan- ikatan dan energi pengaktifannya

tinggi. Silika relatif tidak reaktif terhadap Cl2, H2, asam-asam dan sebagian

besar logam pada suhu 250C atau pada suhu yang lebih tinggi, tetapi dapat

diserang oleh F2, HF aqua, hidroksida alkali dan leburan-leburan karbonat

(Cotton, 1989).

Bentuk-bentuk silika merupakan beberapa struktur kristal yang penting bukan

saja karena silika merupakan zat yang melimpah dan berguna, tetapi karena

strukturnya (SiO4) adalah unit yang mendasar dalam kebanyakan mineral.

Kristal silika memiliki dua ciri utama yaitu:

1. Setiap atom silikon berada pada pusat suatu tetrahedron yang terdiri dari

empat atom oksigen.

2. Setiap atom oksigen berada ditengah-tengah antara dua atom silikon

(Keenan, 1992).

2. Sifat Fisika dan Sifat Kimia Silika

a. Sifat Fisika

Nama IUPAC : Silikon dioksida

Nama lain : Kuarsa, Silika, Silikat oksida, Silikon (IV) oksida
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Rumus molekul : SiO2

Massa molar : 60,08 g mol-1

Penampilan : Kristal Transparan

Kepadatan : 2,648g cm-3

Titik lebur : 1600-1725 ° C

Titik didih : 2230 ° C

(Masramdhani, 2011).

b. Sifat Kimia

Mineral silika mempunyai berbagai sifat kimia antara lain sebagai berikut :

1. Reaksi Asam

Silika relatif tidak reaktif terhadap asam kecuali terhadap asam hidrofluorida dan

asam phospat.

SiO2(s) + 4HF(aq) SiF4(aq) + 2H2O(l) (Vogel, 1985:376)

Dalam asam berlebih reaksinya adalah:

SiO2 + 6HF H2[SiF6](aq) + 2H2O(l) (Vogel, 1985:376)

2. Reaksi Basa

Silika dapat bereaksi dengan basa, terutama dengan basa kuat, seperti dengan

hidroksida alkali.

SiO2(s) + 2NaOH(aq) Na2SiO3 + H2O (Vogel, 1985:374)

Secara  komersial, silika dibuat dengan mencampur larutan natrium silikat

dengan suatu asam mineral. Reaksi ini menghasilkan suatu dispersi pekat yang

akhirnya memisahkan partikel dari silika terhidrat, yang dikenal sebagai silika
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hidrosol atau asam silikat yang kemudian dikeringkan pada suhu 110°C agar

terbentuk silika gel.  Reaksi yang terjadi :

Na2SiO3(aq) + 2HCl(aq) H2SiO3(l) + 2NaCl(aq)

H2SiO3(s) SiO2.H2O(s)

(R. Bakri, dkk 2008).

3. Pemanfaatan Silika

SiO2 (silika) material yang berdaya guna tinggi, aplikasinya sangat luas baik

dalam kegiatan industri maupun kehidupan sehari-hari. Salah satunya sebagai

silika gel yaitu untuk mengurangi kelembaban udara. Silika biasanya

dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dengan berbagai ukuran tergantung

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

beton,tekstil, kertas, kosmetik, elektronik, pasta gigi, dan lain-lain. Untuk

proses penghalusan atau memperkecil ukuran dari pasir silika umumnya

digunakan metode milling dan ball mill untuk menghancurkan ukuran pasir

silika yang besar-besar menjadi ukuran yang lebih halus (Im, 2011).

Silika juga sering digunakan sebagai adsorben (Amrulloh, 2014), media filter ,

dan komponen katalisator. Silika merupakan bahan baku utama pada glass

industry, keramik, untuk produksi larutan silikat, silikon dan alloy

(Agung, 2013).

C. Silika Gel

Silika gel merupakan suatu bentuk dari silika yang dihasilkan melalui
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penggumpalan sol natrium silikat (NaSiO2). Sol mirip agar – agar ini dapat

didehidrasi sehingga berubah menjadi padatan atau butiran mirip kaca yang

bersifat tidak elastis. Sifat ini menjadikan silika gel dimanfaatkan sebagai zat

penyerap, pengering, dan penopang katalis. Garam–garam kobalt dapat

diadsorpsi oleh gel ini. Silika gel mencegah terbentuknya kelembaban yang

berlebihan sebelum terjadi (Punkels, 2008). Dalam proses adsorpsi silika gel

merupakan salah satu yang paling sering digunakan sebagai adsorben. Hal ini

disebabkan oleh mudahnya silika diproduksi dan sifat permukaan (struktur

geometri pori dan sifat kimia pada permukaan) dan dapat dengan mudah

dimodifikasi (Fahmiati dkk., 2004)

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).

Suka dkk. (2008) berhasil mengkarakterisasi sekam padi Provinsi Lampung

dengan metode ekstraksi.  Mula-mula sekam padi dipreparasi, sekam padi

direndam dalam air panas selama 2 jam dan dicuci berulang-ulang dengan air

panas untuk menghilangkan pengotor organiknya.  Kemudian, sekam padi yang

telah bersih direndam ke dalam KOH 5% selama 60 menit.  Filtrat yang

diperoleh diasamkan dengan HCl hingga pH mencapai 7,0.  Produk yang

dihasilkan dikarakterisasi dengan FTIR, muncul puncak Si-OH dan Si-O-Si
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yang menunjukkan adanya gugus fungsi siloksan, yang mengindikasikan bahwa

silika sekam padi merupakan silika reaktif.  Sifat reaktif silika ini juga

didukung hasil karakterisasi menggunakan XRD, yang menunjukkan bahwa

silika adalah amorf dengan fase kristobalit.  Karakterisasi dengan EDS

menunjukkan unsur-unsur yang terkandung, meliputi O, Na, Mg, Al, Si, K, dan

Ca.  Hasil yang didapatkan, sekam padi yang diekstraksi memiliki kadar silika

40,8% dengan kemurnian sekitar 95,53%.

D. Polisiklik Aromatik Hidrokarbon (PAH)

PAH adalah senyawa organik yang tersebar luas di alam, bentuknya terdiri dari

beberapa rantai siklik aromatik dan bersifat hidrofobik. Senyawa PAH

mengandung dua atau lebih cincin benzen, berasal dari pirolisis, pembakaran

yang tidak sempurna (pembakaran hutan, buangan motor, gunung api). PAH

merupakan kontaminan yang sering dijumpai di laut (NRC, 2003), dijumpai

dalam sedimen pantai dan muara dengan dan konsentrasi yang relatif tinggi

dibandingkan dengan masukan antropogenik. Umumnya kadar PAH yang

tinggi dijumpai dalam sedimen laut yang dekat dengan pantai. Dalam

penelitian Hung et al., (2011) di Laut Cina Timur melaporkan tingginya kadar

PAH pada stasiun- stasiun yang berada dekat pantai. Senyawa PAH yang

mengendap ke dasar perairan sangat beracun bagi organisme perairan. Senyawa

PAH dapat terakumulasi dalam tubuh hewan tingkat rendah hingga mencapai

kadar yang tinggi karena sukar dicerna dalam tubuhnya (Uthe, 1991).
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Hidrokarbon merupakan salah satu komponen bahan organik yang sangat

potensial menurunkan kualitas perairan khusunya di laut. Secara umum

keberadaan hidrokarbon di suatu perairan dapat berasal dari buangan di daratan,

buangan lepas pantai yang tidak disengaja, deposit atmosfer, aliran sungai,

buangan kapal dan lalu lintas kapal. Kontaminan hidrokarbon dalam perairan

secara perlahan akan mengendap dan terakumulasi dalam sedimen. Namun

tingginya konsentrasi hidrokarbon dalam sedimen tidak sepenuhnya

dipengaruhi oleh kontaminasi minyak, melainkan dipengaruhi oleh sumber

alami (Mille et al., 2006).

E. Sumber PAH

Sumber senyawa PAH dapat berasal dari proses pirolisis, pembakaran yang tidak

sempurna dan proses pembakaran yang menggunakan suhu tinggi pada

pengolahan minyak bumi (Neff, 1979). Keberadaan PAH di alam dapat berasal

dari dua sumber, yakni sumber alami dan sumber antropogenik. Sumber alami

meliputi kebakaran hutan dan padang rumput, rembesan minyak bumi, gunung

berapi, tumbuhan yang berklorofil, jamur dan bakteri, sedangkan sumber

antropogenik meliputi minyak bumi, pembangkit tenaga listrik, insenerasi,

pemanas rumah, batubara, karbon hitam, aspal dan mesin-mesin pembakaran

(Lah, 2011).

Karakteristik senyawa PAH yang mempunyai dua atau tiga cincin benzena yang

berasal dari proses pemanasan dalam suhu rendah dari bahan organik seperti

pembentukan batubara, biasanya teralkilasi. Sebaliknya pembakaran dalam
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suhu tinggi akan menghasilkan senyawa PAH dengan 4, 5 atau 6 cincin benzena

dan sedikit yang teralkilasi. Menurut Maher dkk, (1979) dan Baek dkk, (1991)

kepekatan tertinggi PAH diperoleh dalam sedimen laut yang dekat dengan

daerah perkotaan. Hal ini karena PAH cenderung berkumpul dalam sedimen

perairan yang dekat dengan daerah perkotaan.

Senyawa PAH mudah mengendap ke dasar perairan, dan sangat beracun bagi

organisme perairan. PAH yang terlarut dalam air pada kadar antara 0,1 hingga

0,5 mg/L sudah dapat menyebabkan keracunan terhadap semua larva biota

perairan. PAH yang berasal dari proses alami umumnya lebih rendah

konsentrasinya dari sumber antropogenik (Culotta dkk., 2006).  Menurut Neff

(1979) pembakaran sangat mempengaruhi jenis dan jumlah PAH yang dihasilkan.

Senyawa PAH secara alami berasal dari bahan mineral dan senyawa yang

disentisis oleh mikroorganisme seperti bakteri, fungi, dan alga (Nemr dkk.,

2006). Zakaria dan Mahat (2006) menyatakan bahwa jenis PAH yang berada di

suatu lingkungan berasal dari bahan bakar minyak yang digunakan oleh mesin

sebagai alat transportasi. Beberapa senyawa PAH diantaranya terdapat pada

Tabel 1.

Tabel 1. Beberapa senyawa PAH dan strukturnya.

No Senyawa PAH Struktur

1. Phenantren
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2. Antrasena

3. Fluorantena

4. Pyrena

5. Metil Phenantren

6. Benz(a)antrasena

7. Metil Pyrena
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8. crysena

9. Metil Crysena

10. Benzo(b)fluorantena

11. Benzo(e)pyrena

12. Benzo(a)pyrena
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13. Perylena

14. Indeno(1,2,3-cd)pyrena

15. benzo(ghi)perylena

16. Coronen

F. Sifat PAH

Senyawa PAH yang mengendap ke dasar perairan sangat beracun bagi organisme

perairan. Banyak hasil penelitian menunjukkan bahwa PAH yang berasal dari
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kegiatan manusia dapat menyebabkan kanker dan efek mutagenik pada

organisme. Senyawa PAH dapat terakumulasi dalam tubuh hewan tingkat rendah

hingga mencapai kadar yang tinggi, karena sukar dicerna dalam tubuhnya

(Achyani, 2011).

Gas PAH yang solid terkait dengan banyak variabel yang berbeda seperti tekanan

uap cair, suhu lingkungan dan ukuran, komposisi kimia dan luas permukaan.

Kestabilan karakter PAH, akan menentukan jalan dimana mereka dipancarkan ke

atmosfer. Dalam kondisi anaerobik, beberapa PAH juga dapat berasal dari

precursor biogenik. PAH dapat tersebar luas melalui lingkungan di udara, di

dalam air serta  menumpuk di tanah dan sedimen. Karena karakter

hidrofobiknya, PAH dalam matriks lingkungan cepat terikat dengan partikel

sedimen. Akibatnya, tanah dan sedimen menjadi tempat utama untuk sebagian

besar kontaminan organik hidrofobik seperti PAH.

Diperkirakan bahwa lebih dari 90% total PAH berada di permukaan tanah,

tempat dimana mereka menumpuk. PAH dipertahankan dalam matriks tanah

dalam waktu yang lama setelah adsorbsi bahan organik pada tanah. Namun,

tanah dan sedimen yang terkontaminasi dengan PAH sering mengandung polutan

lain dengan jumlah tinggi seperti logam berat, yang sering berasal dari sumber

yang sama dengan PAH (Orecchio, 2009).

G. Adsorpsi

Adsorpsi adalah kemampuan menempel suatu zat pada permukaan, sedangkan

kemampuan suatu zat untuk melepaskan diri dari permukaan disebut dengan
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desorpsi. 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. Adsorpsi menyangkut akumulasi

atau pemutusan substansi adsorbat pada adsorben dan pada hal ini dapat terjadi

pada antar muka dua fasa.  Fasa yang menyerap disebut adsorben dan fasa yang

terserap disebut adsorbat (Oscik, 1982).

Jika interaksi antara adsorbat dan permukaan merupakan interaksi Van der

Walls maka yang terjadi adalah adsorpsi secara fisik. Interaksi Van der Walls

mempunyai jarak jauh, tetapi lemah, dan energi yang dilepaskan jika partikel

terfisisorpsi mempunyai orde besaran yang sama dengan entalpi kondensasi.

Entalpi fisisorpsi dapat diukur dengan mencatat kenaikan temperatur sampel

dengan kapasitas kalor yang diketahui, dan nilai khasnya berada sekitar kurang

dari 20 kJ mol-1 jadi tidak cukup untuk menghasilkan pemutusan ikatan, sehingga

molekul yang terfisisorpsi tetap mempertahankan identitasnya (Atkins, 1999).

Jika molekul teradsorpsi bereaksi secara kimia dengan permukaan,

fenomenanya disebut dengan kimisorpsi. Dalam kimisorpsi, partikel melekat

pada permukaan dengan membentuk ikatan kimia (biasanya ikatan kovalen).

Entalpi kimisorpsi jauh lebih besar dari pada untuk fisisorpsi, dan nilai khasnya

adalah lebih dari 20 kJ mol-1 (Atkins, 1999). Adsorpsi ini terjadi ketika

terbentuknya ikatan kimia antara substansi terlarut dalam larutan dengan molekul

dalam media. Adsorpsi kimia terjadi diawali dengan adsorpsi fisik, yaitu partikel-

partikel adsorbat mendekat ke permukaan adsorben melalui gaya Van der Waals

atau melalui ikatan hidrogen.  Kemudian diikuti oleh adsorpsi kimia yang terjadi
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setelah adsorpsi fisika.  Dalam adsorpsi kimia partikel melekat pada permukaan

dengan membentuk ikatan kimia (biasanya ikatan kovalen), dan cenderung

mencari tempat yang memaksimumkan bilangan koordinasi dengan substrat

(Atkins, 1999).

1. Kinetika adsorpsi

Kinetika kimia adalah tentang kecepatan (laju) reaksi dan bagaimana proses

reaksi berlangsung. Kinetika adsorpsi tergantung pada luas permukaan partikel.

Urutan reaksi mendefinisikan ketergantungan laju reaksi pada konsentrasi spesies

yang bereaksi. Laju reaksi bergantung pada konsentrasi reaktan, tekanan,

temperatur dan pengaruh katalis (Oxtoby, 1990). Kinetika reaksi adsorpsi juga

tergantung pada gugus fungsional dan konsentrasi.  Tingginya tingkat substitusi

gugus fungsional pada polimer inert dapat meningkatkan laju reaksi keseluruhan

(Allen et.al., 2004). Kinetika reaksi didasarkan pada analisis kinetika terutama

pseudo orde pertama atau mekanisme pseudo pertama bertingkat. Untuk meneliti

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

logam digunakan persamaan sistem pseudo orde pertama oleh Lagergren dan

sistem pseudo orde kedua (Buhani et.al., 2010).

Menurut Soeprijanto et.al., (2006), untuk konstanta laju kinetika pseudo orde satu:

)(1 te
t qqk

dt

dq
 (1)

Dengan qe adalah jumlah ion logam divalen yang teradsorpsi (mg/g) pada waktu

keseimbangan, qt adalah jumlah ion logam divalen yang teradsorpsi pada waktu t
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(menit), k1 adalah konstanta kecepatan adsorpsi (jam-1). Persamaan dapat

diintegrasi dengan memakai kondisi-kondisi batas qt = 0 pada t = 0 dan qt = qt

pada t = t, persamaannya menjadi:

tkqqq ete 1ln)ln(  (2)

Dengan menggunakan regreasi linear dan mengalurkan ln(qe – qt ) terhadap t

diperoleh konstanta k1.  Untuk konstanta kecepatan reaksi orde kedua proses

kemisorpsi:

2
2 )( te

t qqk
dt

dq
 (3)

Setelah integrasi dan penggunaan kondisi-kondisi batas qt=0 pada t =0 dan qt=qt

pada t=t, persamaan linier dapat diperoleh sebagai berikut :

eet q

t

qkq

t


2
2

1
(4)

Dengan k2 konstanta keseimbangan order kedua kemisorpsi (g/mg.jam).  Model

kinetika order kedua dapat disusun untuk mendapatkan bentuk linear :

eet q

t

qkq

t


2
2

1
(5)

2. Kapasitas Adsorpsi

Model kesetimbangan adsorpsi yang sering digunakan untuk menentukan

kesetimbangan adsorpsi adalah isotermal Langmuir dan Freundlich.

a. Isoterm Adsorpsi Langmuir

Teori Langmuir menjelaskan bahwa terdapat sejumlah tertentu situs aktif yang
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sebanding dengan luas permukaan pada permukaan adsorben.  Setiap situs aktif

hanya satu molekul yang dapat diadsorpsi (Oscik, 1982).

Menurut Husin and Rosnelly (2005), 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.

Model adsorpsi isoterm Langmuir dapat ditulis dalam persamaan:

= + (6)

Dimana C adalah konsentrasi kesetimbangan (mg L-1), m adalah jumlah logam

yang teradsorpsi per gram adsorben pada konsentrasi C (mmol g-1), b adalah

jumlah ion logam yang teradsorpsi saat keadaan jenuh (kapasitas adsorpsi)

(mg g-1) dan K adalah konstanta kesetimbangan adsorpsi (L mol-1).

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, ∆G0, dapat dihitung menggunakan

persamaan:

(7) (7)

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

adalah tetapan kesetimbangan adsorpsi yang diperoleh dari persamaan Langmuir

= −∆ =
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dan energi total adsorpsi adalah sama dengan energi bebas Gibbs. ∆G sistem

negatif artinya adsorpsi beralangsung spontan (Oscik, 1982).

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 berkaitan dengan ciri-ciri dari adsorpsi secara fisika dimana adsorpsi

dapat terjadi pada banyak lapisan (multilayer) (Husin dan Rosnelly, 2005).

Bentuk persamaan Freundlich adalah sebagai berikut:

= (8)

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 freundlich (L/mol)

Persamaan di atas dapat diubah kedalam bentuk linier dengan mengambil bentuk

logaritmanya:

= + (9)

Sehingga dapat dibuat Gafik seperti pada Gambar 1:
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Gambar 1. 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 zat teradsorpsi dapat digunakan  persamaan

berikut:

q = (Co-Ca)V/W                                                                   (10)

Dimana Q menyatakan jumlah logam teradsorpsi (mg/g), Co dan Ca menyatakan

konsentrasi awal dan kesetimbangan dari ion logam (mg/L), W adalah massa

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

Menurut Benefield (1982) dalam Asep Saepudin (2009), faktor-faktor

yang mempengaruhi proses adsorpsi, antara lain:
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1. Luas permukaan adsorben

Semakin luas permukaan adsorben maka semakin banyak adsorbat yang

teradsorpsi sebab semakin banyak pula situs-situs aktif yang tersedia pada

adsorben untuk kontak dengan adsorbat. Luas permukaan sebanding dengan

jumlah situs aktif adsorben.

2. Ukuran molekul adsorbat

Molekul yang besar akan lebih mudah teradsorpsi daripada molekul yang

kecil. Tetapi, pada difusi pori molekul-molekul yang besar akan mengalami

kesulitan untuk teradsorpsi akibat konfigurasi molekul yang tidak mendukung.

Sehingga adanya batas ukuran molekul adsorpsi tertentu pada setiap adsorpsi.

3. Konsentrasi adsorbat

Konsentrasi adsorbat yang tinggi akan menghasilkan daya dorong (driving

force) yang tinggi bagi molekul adsorbat untuk masuk ke dalam situs aktif

adsorben.

4. Suhu

Karena adsorpsi merupakan proses kinetika maka pengaturan suhu akan

mempengaruhi kecepatan proses adsorpsi.

5. pH

pH mempengaruhi terjadinya ionisasi ion hidrogen dan ion ini sangat kuat

teradsorpsi. Asam organik lebih mudah teradsorpsi pada pH rendah sedangkan
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basa organik terjadi pada pH tinggi.

6. Waktu pengadukan

Waktu pengadukan yang relatif lama akan memberikan waktu kontak yang

lebih lama terhadap adsorben untuk berinteraksi dengan adsorbat.

Isoterm adsorpsi merupakan fungsi konsentrasi adsorbat yang terjerap

pada adsorben terhadap konsentrasi adsorbat. Tipe isoterm adsorpsi dapat

digunakan untuk mempelajari mekanisme adsorpsi. Adsorpsi fase cair-padat pada

umumnya mengikuti tipe isoterm Freundlich dan Langmuir (Atkins, 1999).

H. Karakterisasi

Karakterisasi merupakan uji analisis yang dilakukan terhadap suatu bahan sampel

baik dengan tujuan untuk mengetahui senyawa pembentuk bahan maupun untuk

megetahui sifat fisis bahan yang dihasilkan. Pada pembuatan nanosilika sekam

padi, pengamatan strukturnya dianalisis menggunakan metode (XRD) X-Ray

Diffraction, mikrostrukturnya dianalisis menggunakan (SEM/EDS) Scanning

Electron Microscopy dan Particle Size Analyzer (PSA), gugus fungsinya

dianalisis menggunakan (FTIR) Fourier Transform Infra-Red dan Uji Adsorpsi

senyawa PAH menggunakan Spektro UV-VIS.

1. Scanning Electron Microscopy SEM/EDS)

SEM (Scanning Electron Microscopy) yang dilengkapi dengan sistem EDS

(Energy Dispersive Spectrometry) merupakan bagian dari seperangkat alat

instrumen yang digunakan untuk mempelajari mikrostruktur permukaan secara
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langsung dari bahan atau sampel padat seperti keramik, logam dan komposit,

yang diamati secara tiga dimensi. SEM memiliki resolusi (daya pisah) sekitar

0,5 nm dan ketajaman gambar yang hingga 50.000 kali, selain itu cara analisis

SEM tidak merusak bahan. Kemampuan daya pisah ini disebabkan karena SEM

menggunakan elektron sebagai sumber radiasinya. Daya pisah setiap instrumen

optik dibatasi oleh difraksi sehingga besarnya berbanding lurus dengan panjang

gelombang yang dipakai untuk menyinari benda yang diselidiki (Beiser, 1987).

Pada prinsipnya SEM secara umum terdiri dari beberapa komponen yaitu kolom

elektron, ruang sampel, sistem pompa vakum, kontrol elektronik dan sistem

pencitraan bayangan. Diagram skematik dari SEM dapat ditunjukan pada

Gambar 2.

Gambar 2. Skematik Alat SEM.
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Berdasarkan Gambar 3 di atas, dapat diterangkan bahwa SEM adalah alat

instrumen terdiri dari sumber elektron yang ditembakkan (electron Gun), tiga

lensa elektrostatik dan kumparan scan elektromagnetik yang terletak diantara

lensa kedua dan ketiga serta tabung foto multiplier untuk mendeteksi cahaya

pada layar scanner ke TV. SEM menggunakan elektron sebagai pengganti

cahaya untuk menghasilkan bayangan. Berkas elektron dihasilkan dengan

meanaskan filamen melalui tegangan tinggi, kemudian dikumpulkan melalui

lensa kondensor elektromagnetik dan difokuskan oleh lensa objektif. Ketika arus

dialirkan pada filamen maka terjadi perbedaan potensial antara kutub katoda dan

anoda yang akhirnya akan menghasilkan elektron. Elektron yang dihasilkan

selanjutnya akan melewati celah pelindung pada anoda dan lensa magnetik dan

lensa objektif. Berkas elektron tersebut dipercepat oleh medan listrik dan

menumbuk sampel atau specimen pada stage melalui scanning coil menghasilkan

elektron sekunder (secondary elektron), elektron hambur balik (backscattered

elektron) yang dipantulkan dari sampel kemudian dideteksi dan dikuatkan oleh

tabung multiplier yang kemudian ditransmisikan ke scanner ke TV, sehingga

bentuk dan ukuran sampel terlihat dalam bentuk sinaran (imaging beam). Faktor

yang menetukan penampilan dan resolusi adalah arus dan berkas pemercepat

(Sampson, 1996).

Dalam SEM, kumparan scan (scanning coil) yang berarus listrik dipakai untuk

menimbulkan medan magnetik yang berlaku sebagai lensa untuk memfokuskan

berkas elektron pada benda yang diselidiki dan alat ini menghasilkan bayangan

yang diperbesar pada layar pendar (fluensen) atau alat fotografik. Untuk
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menghindari penghamburan bayangan yang dihasilkan dipakai lapisan yang tipis

dan seluruh sistem divakumkan (Beiser, 1987).

2. Particle Size Analyzer (PSA)

Ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk mengetahui ukuran partikel yaitu :

metode ayakan (Sieve analyses), Laser Diffraction (LAS), metode sedimentasi,

Electronical Zone Sensing (EZS), analisa gambar (mikrografi), metode

kromatografi, dan ukuran aerosol submikron dan perhitungan. Dengan seiring

berkembangnya ilmu pengetahuan yang lebih mengarah ke era nanoteknologi,

para peneliti mulai menggunakan Laser Ablation Spectroscopy (LAS). Metode

ini dinilai lebih akurat bila dibandingkan dengan metode analisa gambar maupun

metode ayakan, terutama untuk sampel-sampel dalam orde nanometer (Lusi,

2011).

Skema kerja dan instrumen PSA dapat dilihat pada Gambar 3 dan 4.

Gambar 3. Skema kerja PSA
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Gambar 4. Instrumen PSA

3. Fourier Transform Infra-Red (FTIR)

Fourier Transform Infra-Red (FTIR) Spectroscopy merupakan alat yang

dipergunakan untuk menganalisis secara kuantitatif maupun kualitatif untuk

kuantitatif adalah berdasarkan gugus fungsi yang ada dengan menggunakan

standar. Pada umumnya sampel yang dianalisis dapat berupa padatan, caran dan

gas, masing-masing mempergunakan sel yang berbeda-beda (Stevens, 2001).

Beberapa spektrum sampel yang dapat dianalisis menggunakan FTIR adalah

organik, aromatik, alifatik dan karbonil. Spektrofotometri Fourier Transform

Infra Red (FTIR) merupakan perkembangan baru dari spektro-fotometri infra

merah. Pada prinsipnya FTIR/IR digunakan untuk menentukan gugus-gugus

fungisional yang ada pada suatu senyawa, sehingga dapat digunakan untuk

menentukan suatu senyawa yang belum diketahui identitasnya

FTIR merupakan teknik pengukuran untuk mengumpulkan spektra infra merah,

yang merupakan pengganti dari pencatatan jumlah energi yang diserap

menyebabkan kenaikan dalam amplitude getaran atom-atom yang terikat sehingga

molekul berada dalam keadaan vibrasi tereksitasi. Spektrum infrared telah

banyak digunakan pada penelitian dan industri sebagai teknik yang mudah untuk
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pengukuran, uji kualitas dan pengukuran dinamik sebuah sampel. Memiliki

instrumen yang kecil dan dapat didistribusikan. Dengan kecanggihan teknologi

komputer untuk pengolahan data yang dihasilkan, sampel dalam bentuk larutan

sekarang dapat diukur dengan akurat. Alat ini akan secara otomatis menjelaskan

subtansi pada hasil data yang diperoleh (Fesenden, 1999).

Kawasan spektrum inframerah yang terpenting ialah yang terletak diantara 4000

dan 660 cm-1. Jalur serapan dalam spektrum terjadi akibat perubahan tenaga

yang timbul akibat getaran molekul jenis peregangan dan pembengkokan (cacat

bentuk) ikatana. Kedudukan atom dalam molekul boleh dianggap sebagai

kedudukan keseimbangan minimal, dan ikatan antara atom boleh diandaikan

sebagai beranalog dengan spring apabila dikenakan peregangan dan

pembengkokan.

Beberapa penelitian yang menggunakan FTIR (Fourier Transform Infra Red)

telah dilakukan, diantaranya mengamati gugus fungisional pada silika yang

diperoleh dari sekam padi. Hasil yang diperoleh menunjukan bahwa puncak

utama yang berkaitan dengan gugus fungsi pada silika adalah pada bilangan

gelombang 3444,6 cm-1 yang merupakan gugus –OH (gugus hidroksil) yang

menunjukkan adanya gugus hidroksil dari molekul air yang terhidrasi

(Daifullah, 2004). Selain itu puncak bilangan gelombang 1095,5 cm-1

menunjukkan adanya gugus fungsi Si-O-Si (Adam, 2006).  Adanya gugus fungsi

Si-O-Si diperkuat dengan adanya puncak bilangan gelombang 470,6 cm-1yaitu

ikatan Si-O (Lin, 2001).
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Skema alat Spektroskopi FTIR dan instrument Spektroskopi FTIR dapat dilihat

pada Gambar 5 dan Gambar 6 di bawah ini :

Gambar 5. Skema alat FTIR

Gambar 6. Instrumen FTIR



33

4.  Spektro UV-VIS

Spektrofotometri sesuai dengan namanya adalah alat yang terdiri dari

spektrometer dan fotometer. Spektrofotometer menghasilkan sinar dari spectrum

dengan panjang gelombang tertentu dan fotometer adalah alat pengukur intensitas

cahaya yang ditransmisikan atau diabsorbsi. Jadi spektrofotometer digunakan

untuk mengukur energy relatif jika energy tersebut ditransmisikan, direfleksikan

atau diemisikan sebagai fungsi panjang gelombang. Kelebihan spektrofotometer

dengan fotometer adalah panjang gelombang dari sinar putih dapat lebih di deteksi

dan cara ini diperoleh dengan alat pengurai seperti prisma, grating atau celah

optis. Pada fotometer filter dari berbagai warna yang mempunyai spesifikasi

melewatkan trayek pada panjang gelombang tertentu (Gandjar, 2007).

Spektrofotometer UV-Vis untuk penentuan konsentrasi didasarkan pada hukum

Lambert-Beer.  Lambert menyelidiki mengenai hubungan antara adsorpsi radiasi

dengan panjang gelombang melalui medium yang dapat menyerap cahaya.  Bila

suatu sinar radiasi monokromatik melewati suatu medium dengan ketebalan

tertentu, diketahui bahwa tiap lapisan menyerap radiasi yang dipancarkan dengan

jumlah bagian yang sama.  Dari hukum Lambert dan Beer dapat dilihat adanya

hubungan antara absorbansi dengan konsentrasi, atau dikenal dengan hukum

Lambert-Beer, dimana secara matematis persamaannya dapat ditulis sebagai

berikut:

A = Ɛ . b . c (11)

Keterangan:
A = Absorbansi larutan
Ɛ = koefisien ekstingsi molar (serapan molar) (cm-1 M-1)
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b = tebal medium (larutan) (cm)
c = konsentrasi larutan (M)

Spektrum elektromagnetik dibagi dalam beberapa daerah cahaya. Suatu daerah

akan diabsorbsi oleh atom atau molekul dan panjang gelombang cahaya yang

diabsorbsi dapat menunjukan struktur senyawa yang diteliti. Spektrum

elektromagnetik meliputi suatu daerah panjang gelombang yang luas dari sinar

gamma gelombang pendek berenergi tinggi sampai pada panjang gelombang

mikro (Marzuki, 2012).

Spektrum absorbsi dalam daerah daerah ultra ungu dan sinar tampak

umumnya terdiri dari satu atau beberapa pita absorbsi yang lebar, semua molekul

dapat menyerap radiasi dalam daerah UV-tampak. Oleh karena itu mereka

mengandung electron, baik yang dipakai bersama atau tidak, yang dapat dieksitasi

ke tingkat yang lebih tinggi. Panjang gelombang pada waktu absorbsi terjadi

tergantung pada bagaimana erat elektron terikat di dalam molekul. Elektron

dalam satu ikatan kovalen tunggal erat ikatannya dan radiasi dengan energy

tinggi, atau panjang gelombang pendek, diperlukan eksitasinya (Wunas, 2011).

Keuntungan utama metode spektrofotometri adalah bahwa metode ini

memberikan cara sederhana untuk menetapkan kuantitas zat yang sangat kecil.

Selain itu, hasil yang diperoleh cukup akurat, dimana angka yang terbaca

langsung dicatat oleh detector dan tercetak dalam bentuk angka digital ataupun

grafik yang sudah diregresikan (Yahya, 2013).





III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2017 sampai Agustus 2017 di

Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi (LTSIT) Universitas

Lampung. Karakterisasi adsorben menggunakan Scanning Electron Microscopy

(SEM-EDS), Fourier Transform Infra Red (FTIR), dan Particle Size Analyzer

(PSA) merk Beckman Coulter LS 13 320. Uji adsorpsi senyawa PAH

(phenantren) menggunakan Spektro UV-VIS dilakukan di Laboratorium Terpadu

dan Sentra InovasiTeknologi (LTSIT) Universitas Lampung.

B. Alat dan Bahan

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lemari asam, neraca analitik,

oven, hot plate, gelas kimia1000 ml, gelas kimia 500 ml, labu ukur 1000 ml, gelas

ukur 100 ml, erlenmeyer 400 ml, batang pengaduk, corong gelas, pipet tetes,

pengayak, cawan porselen, mortar dan alu, kertas saring biasa, planetary ball mill,

shaker, Scanning Electron Microscope (SEM-EDS), Fourier Transform Infra Red

(FTIR), Particle Size Analyzer (PSA) dan Spektro UV-VIS.

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sekam padi, air panas,

akuades, NaOH 1,5 %, HNO3 1M, asap cair, phenantren, dan metanol.
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C. Prosedur Penelitian

1. Preparasi Sekam Padi

Langkah awal dalam penelitian ini adalah preparasi sampel sekam padi.

Sebanyak 1 kg sekam padi yang telah diambil dari tempat penggilingan padi

diayak terlebih dahulu. Kemudian, direndam dengan air panas selama 2 jam

untuk mengekstrak bahan organik larut air yang merupakan bahan pengotor dalam

proses ekstraksi silika.  Sekam padi lalu disaring dan dicuci lagi secara berulang

dengan cara disiram dengan air panas untuk menghilangkan pengotor bahan

organik larut air yang masih diperkirakan menempel pada permukaan sekam padi.

Setelah itu, sekam padi yang telah bebas dari pengotor dikeringkan dan

selanjutnya sekam padi siap digunakan untuk ekstraksi silika.

2. Ekstraksi Silika dengan Metode Sol-Gel

Metode ekstraksi silika dalam penelitian ini mengikuti metode ekstraksi yang

telah digunakan sebelumnya oleh Simanjuntak et al., 2016.  Sebanyak 50 gram

sekam padi yang telah bebas dari pengotor direndam dalam 500 ml larutan NaOH

dengan konsentrasi 1,5 % kemudian dipanaskan hingga mendidih selama 30

menit. Setelah itu didiamkan pada suhu kamar selama 12 jam. Selanjutnya,

sampel disaring dan filtrat yang mengandung silika terlarut ditampung.  Untuk

mengegelkan silika, filtrat kemudian ditambahkan asap cair secara perlahan

hingga pH 7. Gel silika kemudian didiamkan selama 24 jam pada suhu kamar.

Selanjutnya, gel silika disaring dan dicuci dengan akuades panas hingga air cucian

berwarna bening.  Silika yang diperoleh kemudian dikeringkan dalam oven pada
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suhu 110 0C selama 8 jam, selanjutnya dihaluskan. Silika di saring dengan

saringan 200 mesh.

3. Karakterisasi Adsorben

a. Karakterisasi dengan Scanning Electron Microscopy (SEM/EDS)

Pada penelitian ini karakterisasi dengan SEM dilakukan untuk mengetahui

morfologi permukaan adsorben dan ukuran partikel.  Adapun langkah-langkah

dalam uji SEM ini adalah sebagai berikut :

1. Sampel yang akan dianalisis disiapkan dan direkatkan pada specimen

holder (Dolite, double sticy tape).

2. Sampel yang telah dipasang pada holder kemudian dibersihkan dengan

hand blower.

3. Sampel dimasukkan ke dalam mesin coating untuk diberi lapisan tipis yang

berupa Au.

4. Sampel dimasukkan ke dalam specimen chamber.

5. Pengamatan dan pengambilan gambar pada layer SEM dengan mengatur

pembesaran yang diinginkan.

6. Penentuan spot untuk analisis pada layer SEM.

7. Pemotretan gambar SEM.

b.  Karakterisasi dengan Particel Size Analizer (PSA)

Analisis menggunakan PSA merk Beckman Coulter LS 13 320 dilakukan untuk

mengetahui distribusi ukuran partikel silika.  Langkah-langkah kerja alat adalah

sebagai berikut :
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1. Pilih icon “measurement” dari Data Acquisition pada panel fungsi.

2. Klik “Start”.

3. Untuk menampilkan grafik, klik nama grafik yang diinginkan.

4. Setelah pengukuran selesai, data grafik ditransfer ke file dengan klik SOP.

c. Karakterisasi dengan Fourier Transform Infra Red (FTIR)

Karakterisasi dengan FTIR dilakukan untuk mengidentifikasi gugus fungsional

senyawa menggunakan sinar radiasi infra merah. Langkah-langkah yang

dilakukan untuk menggunakan FTIR adalah sebagai berikut :

1. Sedikit sampel padat (kira-kira 1-2 mg), ditambahkan bubuk KBr murni

(kira-kira 200 mg) dan diaduk hingga rata.  Campuran ini kemudian

ditempatkan dalam cetakan dan ditekan dengan menggunakan alat tekanan

mekanik.  Tekanan ini dipertahankan beberapa menit, kemudian sampel

(pelet KBr yang terbentuk) diambil dan kemudian ditempatkan dalam

tempat sampel pada alat spektroskopi inframerah untuk dianalisis.

2. Alat FTIR di “ON” kan, serta alat komputer juga di “ON” kan.

3. Komputer diklik ganda shortcut, ditunggu beberapa saat sampai keluar

“dialog box”, diklik ok.  Menu pada layar diklik “FTIR 2000” pada menu

instrumen, diklik “BK6 Start” untuk memulai pengukuran.

4. Spektra pada layar ditunggu sampai menghilang, ditempatkan sampel siap

ukur pada tempat sampel dalam inferometer, diisi dialog box dengan

identitas sampel, dklik “sampel start”, ditunggu spektra yang diperoleh.

Spektra yang diperoleh muncul di layar, diklik peak tabel pada menu
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“calc” untuk memunculkan harga bilangan gelombang, treshold dan norse

level ditentukan untuk mengatur pemunculan harga bilangan gelombang.

4. Uji Aktivitas Adsorpsi Silika Terhadap Phenantren

a. Pembuatan Larutan Induk Phenantren 25 mg L-1

Sebanyak 12,5 mg serbuk phenantren dimasukkan ke dalam labu takar 500 mL,

kemudian ditambahkan pelarut metanol-akuabides (1:1) hingga tanda tera.

Campuran dihomogenkan.

b. Penentuan Panjang Gelombang Maksimum Phenantren

Sebanyak 1 ml larutan phenantren 10 ppm dimasukkan dalam labu takar 10 ml.

Selanjutnya, ditambahkan aquades hingga tanda tera dan dihomogenkan.  Larutan

phenantren 10 ppm kemudian diukur nilai absorbannsinya dengan UV-Vis pada

daerah panjang gelombang 200-500 nm.

c. Penentuan Massa Optimum Adsorben

Larutan phenantren dengan konsentrasi 10 ppm dimasukkan ke dalam 5 labu

elenmeyer masing-masing 20 mL, kemudian ditambahkan adsorben dengan

variasi 1, 2, 3, 4, dan 5 mg. Selanjutnya, larutan tersebut di shaker menggunakan

teknik batch dengan waktu 60 menit dengan kecepatan 150 rpm. Setelah selesai,

adsorben dan larutan dipisahkan dengan cara sentrifugasi.  Filtrat yang diperoleh

digunakan untuk menentukan adsorben optimum dan diukur absorbansinya

dengan spektrofotometer UV-Vis pada panjang Gelombang 250 nm.
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d. Penentuan Waktu Kontak Optimum

Larutan phenantren dengan konsentrasi 10 ppm dimasukkan ke dalam 5 labu

erlenmeyer masing-masing 20 mL, kemudian ditambahkan dengan adsorben

optimum. Selanjutnya, larutan tersebut di shaker menggunakan teknik batch

dengan variasi waktu 30, 60, 90, 120 dan 150 menit dengan kecepatan 150 rpm.

Setelah selesai, adsorben dan larutan dipisahkan menggunakan sentrifugasi.

Filtrat yang diperoleh digunakan untuk menentukan waktu optimum dan di ukur

absorbansinya dengan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 250

nm.

e. Penentuan pH Optimum

Larutan phenantren dengan konsentrasi 10 ppm dimasukkan ke dalam 6 labu

erlenmeyer masing-masing 20 mL, lalu ditambahkan dengan adsorben optimum.

Kemudian masing-masing labu erlenmeyer dibuat pH yang berbeda dengan

menggunakan larutan Buffer, pH yang digunakan yaitu 3, 4, 5, 6, 7, dan 9.

Selanjutnya larutan tersebut di shaker menggunakan teknik batch dengan waktu

kontak optimum. Setelah selesai, adsorben dan larutan dipisahkan menggunakan

sentrifugasi.  Filtrat yang diperoleh digunakan untuk menentukan pH optimum

dan diukur absorbansinya dengan spektrofotometer UV-Vis pada panjang

gelombang 250 nm.

f. Penentuan Konsentrasi Awal Phenantren

Sebanyak 20 mL larutan phenantren dengan variasi konsentasi 1, 5, 10, dan 15

ppm pada pH optimum masing - masing dimasukkan ke dalam labu elenmeyer.
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Selanjutnya, masing-masing erlenmeyer yang sudah berisi larutan ditambahkan

adsorben optimum. Selanjutnya larutan tersebut di shaker menggunakan teknik

batch pada waktu optimum dengan kecepatan 150 rpm. Setelah selesai, adsorben

dan larutan dipisahkan menggunakan sentrifugasi.  Filtrat yang diperoleh

digunakan untuk menentukan konsentrasi awal phenantren dan di ukur

absorbansinya dengan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 250

nm.



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diperoleh kesimpulan

bahwa:

1.  Karakterisasi silika sekam padi dengan SEM-EDS mengindikasikan adanya

ukuran butir yang cukup beragam dengan distribusi yang tidak merata pada

permukaan.  Karakterisasi dengan PSA mengindikasikan bahwa silika terdiri

dari dua kelompok partikel yaitu 0,006-3,44 µm dan 5,01-13,4 µm, sedangkan

karakterisasi dengan FTIR menunjukkan adanya beberapa gugus fungsi dalam

sampel baik yang dimiliki oleh silika atau gugus fungsi dari pengotor.

2. Silika sekam padi mampu mengadsorpsi senyawa PAH (Phenantren).

3. Uji Adsorpsi phenantren dengan silika sekam padi menunjukkan bahwa

kondisi optimum adalah berat adsorben 3 mg, waktu adsorpsi 120 menit, pH

larutan 3, dan konsentrasi awal 15 ppm.

4. Kinetika adsorpsi phenantren oleh silika mengikuti model kinetika pseudo orde

dua dengan nilai konstanta laju 6,32 x 10-5 g mmol-1 menit-1.dan isoterm

adsorpsi phenantren oleh silika mengikuti model isoterm Freundlich yang

merupakan ciri-ciri dari adsorpsi secara fisika.
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B. Saran

Beberapa hal yang disarankan pada penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan analisis silika dengan menggunakan instrumen lain seperti XRD

agar melengkapi hasil penelitian sebelumnya.

2. Perlu dilakukan modifikasi silika dengan menggunakan senyawa lain untuk

mendapatkan hasil adsorpsi yang lebih besar.

3. Perlu dilakukan pengujian lebih lanjut terhadap adsorpsi senyawa PAH jenis

lain oleh silika sehingga dapat diaplikasikan di lingkungan.
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