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  ABSTRACT 

STUDY ADSORPTION OF Cd(II) ION ON ACTIVATED CARBON FROM 

PALM OIL SHELL (Elaeis guineensis Jacq.) MODIFIED WITH 

MAGNETITE 

 

By 

 

Miranda Sari 

In this study, activated carbon from palm oil shell has been synthesized and 

characterized by physical activation (CAF) and   chemical activation (CAFK) and 

then continued with magnetite coating on CAF and CAFK to produce magnetite 

physical activated carbon (CAFM) and magnetite physical chemical activated 

carbon (CAFKM) as an adsorbent of Cd(II) ion in solution.  The physical activation 

process finished at temperature of 700 oC and chemical activation finished by using 

H3PO4 activator, also by addition FeCl3
.6H2O and FeSO4

.7H2O compound on 

magnetite coating process. The characterization of activated carbon has been 

characterized using X-Ray Diffraction (XRD) to identify the crystallinity, Scanning 

Electron Microscope-Energy Dispersive X-Ray (SEM-EDX) to determine the 

surface morphology and to identify element composition, also Brunnaeur Emmet 

Teller (BET) surface area to determine adsorption-desorption isotherm pattern and 

to determine the adsorbent surface area.  The adsorption test of activated carbon to 

Cd(II) ion aim for determine optimum adsorbent dose and pH interaction, also to 

determine kinetic model and adsorption isoterm model. Adsorption of  Cd(II) ion 

optimum at dose 100 mg at pH 6 and the optimum contact time was obtained at 120 

minutes.  PZC (Point of Zero Charge) value for CAF, CAFM, and CAFKM at pH 

7 and CAFM at pH 6.  The adsorption kinetics data of Cd(II) ion on CAF, CAK, 

CAFM, and CAFKM tend to follow the model of pseudo second order.  The 

adsorption isotherm of Cd(II) ion on CAF, CAK, CAFM, and CAFKM tend to 

follow the model of Freundlich isotherms with correlation coefficient was 0.997. 

 

Keywords: Adsorption, activated carbon, palm oil shell, magnetite coating, 

Cd(II) ion.   
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ABSTRAK 

STUDI ADSORPSI ION Cd(II) PADA KARBON AKTIF TEMPURUNG 

KELAPA SAWIT (Elaeis guineensis Jacq.) YANG DIMODIFIKASI 

DENGAN MAGNETIT 

 

Oleh 

 

Miranda Sari 

Pada penelitian ini telah dilakukan sintesis dan karakterisasi karbon aktif dari 

tempurung kelapa sawit melalui aktivasi fisika (CAF) dan aktivasi fisika kimia 

(CAFK) serta dilanjutkan dengan pelapisan magnetit pada CAF dan CAFK untuk 

menghasilkan karbon aktif fisika magnet (CAFM) dan karbon aktif fisika kimia 

magnet (CAFKM) sebagai adsorben  ion Cd(II) dalam larutan. Proses aktivasi fisika 

dilakukan pada suhu 700 oC dan aktivasi kimia dilakukan dengan menggunakan 

aktivator H3PO4, serta pelapisan magnetit dilakukan dengan penambahan senyawa 

FeCl3
.6H2O dan FeSO4

.7H2O pada karbon aktif. Karakterisasi pada karbon aktif 

dilakukan dengan menggunakan X-Ray Diffraction (XRD) untuk mengidentifikasi 

tingkat kekristalan, Scanning Electron Microscope-Energy Dispersive X-Ray 

(SEM-EDX) untuk mengetahui morfologi permukaan dan mengidentifikasi 

komposisi unsur, serta Brunnaeur Emmet Teller (BET) surface area untuk 

mengetahui pola isoterm adsorpsi-desorpsi dan mengetahui luas permukaan karbon 

aktif. Uji adsorpsi karbon aktif terhadap ion Cd(II) bertujuan untuk mengetahui 

dosis dan pH optimum, serta mengetahui model kinetika dan pola isoterm 

adsorpsinya.  Adsorpsi ion Cd(II) optimum pada dosis adsorben 100 mg pada pH 6 

dan waktu kontak 120 menit. Nilai PZC untuk CAF, CAFM, CAFKM pada pH 7 

dan CAFM pada pH 6.  Data kinetika adsorpsi ion Cd(II) pada CAF, CAFK, 

CAFM, dan CAFKM cenderung mengikuti model kinetika pseudo orde dua.  

Isoterm adsorpsi ion Cd(II) pada CAF, CAFK, CAFM, dan CAFKM cenderung 

mengikuti model isoterm Freundlich dengan nilai koefisien korelasi (R2) sebesar 

0,997. 

 

Kata kunci: Adsorpsi, karbon aktif, tempurung kelapa sawit, pelapisan magnetit, 

ion Cd(II). 
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MOTTO 

 
 
 

Karena susungguhnya sesudah kesulitan itu ada 
kemudahan. 

(Q.S: Al-Insyirah : 5) 
 
 
 

Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) 
kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang 
paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang 

beriman. 
(Q.S Ali Imran : 139) 

 
 
 

Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu 
tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu 

sangat dzalim dan mengingkari (nikmat Allah). 
(Q.S. Ibrahim : 34) 

 
 
 

Keep your heart kind, no matter how dark the world gets. 
Keep your heart beautiful, cause the world needs that. 

(Penulis) 
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1. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pencemaran lingkungan mengakibatkan berubahnya tatanan lingkungan 

karena kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan 

menjadi menurun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan 

tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.  Sebagian besar pencemaran 

lingkungan disebabkan oleh limbah industri.  Peningkatan jumlah industri 

akan diikuti oleh pertambahnya jumlah limbah, baik limbah padat, cair, 

maupun gas (Nriagu,1979).  Zat pencemar yang dihasilkan dapat berasal dari 

industri makanan, kesehatan, dan industri tekstil.  Zat pencemar yang 

dihasilkan dapat berupa logam berat seperti Pb, Cu, Cd, dan Zn  

(Suharso et al., 2010; Buhani dan Suharso, 2012; Buhani dan Suharso, 2009; 

Endah et al., 2016; Buhani et al., 2017). 

  

Di antara banyaknya zat pencemar yang dapat mencemari lingkungan, logam 

berat adalah salah satu pencemar yang sangat berbahaya dari air limbah yang 

perlu dikontrol.  Pencemaran lingkungan akibat logam berat dapat berasal 

dari aktivitas manusia dalam industri, pertambangan, dan metalurgi yang 

memberikan efek negatif pada ekosistem dan kehidupan manusia.  Hal ini 

disebabkan oleh karakteristik logam berat yang tidak dapat terdegradasi 



 
 
 

2 
 

dalam lingkungan dan dapat membahayakan berbagai spesies hidup    

(Buhani et al., 2010; Buhani et al., 2014; Buhani et al., 2015; Buhani et al., 

2017).  Selain efek beracun dan berbahaya bagi organisme yang hidup di air, 

logam berat juga dapat menumpuk di seluruh rantai makanan, dan akhirnya 

dapat mempengaruhi manusia (Martins et al., 2004; Kim et al., 2011). 

 

Kadmium adalah contoh logam berat yang banyak ditemukan dalam limbah 

industri.  Kadmium (Cd) menghasilkan efek buruk pada proses metabolisme 

manusia dan diklasifikasikan sebagai unsur yang bersifat toksik dengan 

rentang waktu 10-30 tahun dan dapat menyebabkan kerusakan pada organ 

seperti ginjal, paru-paru dan hati walaupun dalam konsentrasi yang sangat 

kecil. 

 

Beberapa metode konvensional telah dilakukan untuk menanggulangi 

masalah limbah logam berat di perairan, seperti oksidasi, koagulasi dan 

flokulasi, adsorpsi, dan pertukaran ion (Patterson, 1975).  Dari beberapa 

metode tersebut, adsorpsi merupakan salah satu metode yang paling umum 

digunakan.  Hal ini karena adsorpsi memiliki beberapa keuntungan dari 

metode lainnya diantaranya lebih sederhana, biayanya relatif murah, ramah 

lingkungan (Patel and Suresh, 2008; Gupta and Bhattacharyya, 2006), dan 

tidak adanya efek samping zat beracun (Blais et al., 2000).   

 

Adsorpsi merupakan salah satu teknik pengolahan limbah yang diharapkan 

dapat digunakan untuk mengurangi konsentrasi logam atau senyawa organik 

yang berlebihan di lingkungan perairan.  Metode adsorpsi mudah dilakukan, 

sensitif terhadap zat-zat beracun, serta dapat menghilangkan zat warna dan 
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ion logam meski dalam larutan encer.  Ada beberapa adsorben yang dapat 

digunakan dalam proses adsorpsi di antaranya adalah karbon aktif, silika gel, 

alumina, dan zeolit (Suzuki, 1990).  Di antara adsorben tersebut, yang paling 

baik digunakan dalam proses adsorpsi adalah karbon aktif. 

 

Karbon aktif (bubuk atau butiran) adalah zat yang paling banyak digunakan 

sebagai adsorben karena memiliki efektivitas adsorpsi sangat baik untuk 

senyawa organik maupun limbah logam (Gupta dan Bhattacharayya, 2006; 

Salleh et al., 2011).  Karbon aktif dipilih karena memiliki permukaan yang 

luas, kemampuan adsorpsi yang besar, mudah diaplikasikan, dan biaya yang 

diperlukan relatif murah (Bansal et al., 1988).  Namun, karbon aktif yang 

tersedia secara komersial sangat mahal dan memiliki biaya regenerasi tinggi, 

sehingga diperlukan upaya pembuatan karbon aktif dengan biaya yang lebih 

murah dari karbon aktif konvensional.  

 

Beberapa studi telah dilakukan untuk mencari kemungkinan pembuatan 

karbon aktif yang harganya lebih murah namun bisa digunakan sebagai 

pembanding dengan karbon aktif komersial khususnya dalam daya serap 

adsorpsinya.  Karbon aktif dapat dibuat dari limbah pertanian atau dari 

senyawa yang mengandung karbon.  Beberapa limbah pertanian yang dapat 

dijadikan sebagai adsorben antara lain dari tempurung kelapa, tandan kosong 

kelapa sawit (Purwanto, 2011), tempurung kelapa sawit, tempurung kenari 

(Rasmawan, 2009), serbuk kayu gergajian, limbah kayu sengon, dan limbah 

kayu jati.  Penggunaan karbon aktif dari limbah sebagai adsorben dilakukan 

dengan mempertimbangkan kebijakan menerapkan konsep zero waste yang 
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memanfaatkan limbah agro industri untuk mengurangi limbah industri lain 

seperti bahan kimia beracun (Buhani dkk, 2018). 

 

Pada penelitian ini dipilih karbon aktif dari tempurung kelapa sawit.  Hal ini 

karena tempurung kelapa sawit merupakan limbah yang selama ini masih 

belum banyak dimanfaatkan.  Selain itu, tempurung kelapa sawit 

mengandung selulosa sebesar 45% dan hemiselulosa sebesar 26% yang baik 

untuk dimanfaatkan sebagai karbon aktif dengan daya serap yang tinggi 

(Rasmawan, 2009). 

 

Dalam perkembangan penggunaan karbon aktif sebagai adsorben, banyak 

modifikasi yang telah dilakukan.  Beberapa penelitian sebelumnya telah 

menggunakan karbon aktif dari tempurung kelapa sawit dengan melakukan 

beberapa modifikasi antara lain dengan melakukan aktivasi baik secara fisika, 

kimia, dan impregnasi dengan zat-zat kimia tertentu (khuluk, 2016; 

Puspitarini, 2017).  Modifikasi lain yang telah dilakukan adalah dengan 

pelapisan magnetit.  Modifikasi ini bertujuan untuk mengurangi kendala-

kendala yang terjadi saat proses filtrasi dan membuat karbon aktif dapat 

digunakan berulang-ulang.  Modifikasi dengan magnetit ini juga bertujuan 

agar pori-pori pada permukaan karbon aktif terlapisi oleh magnet untuk 

meningkatkan kualitas karbon aktif.  Oleh karena itu, pada penelitian ini 

dilakukan modifikasi karbon aktif dari tempurung kepala sawit dengan 

magnetit sebagai adsorben ion Cd(II) dalam larutan. 
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B. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mempelajari cara modifikasi dan karakterisasi karbon aktif magnetit dari 

tempurung kelapa sawit sebagai adsorben ion Cd(II). 

2. Mengetahui pengaruh variasi dosis adsorben, pH larutan, waktu kontak 

dan variasi konsentrasi ion Cd(II) pada adsorben karbon aktif magnetit. 

3. Menentukan model kinetika dan isoterm adsorpsi ion Cd(II) terhadap 

karbon aktif magnetit. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk 

memberikan informasi dan perkembangan ilmu pengetahuan tentang 

modifikasi karbon aktif magnetit dari tempurung kelapa sawit sebagai 

adsorben untuk menanggulangi limbah logam Cd(II).  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Karbon Aktif 

Karbon aktif merupakan senyawa amorf yang dihasilkan dari bahan-bahan 

yang mengandung karbon atau arang yang diperlakukan secara khusus untuk 

mendapatkan daya adsorpsi yang tinggi.  Karbon aktif dapat mengadsorpsi 

zat dan senyawa-senyawa kimia tertentu atau sifat adsorpsinya selektif, 

tergantung pada besar atau volume pori-pori dan luas permukaan.  Daya serap 

karbon aktif sangat besar, yaitu 25-100% terhadap berat karbon aktif 

(Darmawan, 2008). 

 

Karbon aktif merupakan suatu padatan berpori yang mengandung sekitar      

85-95% karbon.  Karbon aktif dihasilkan dari bahan-bahan yang mengandung 

karbon yang dilakukan pemanasan dengan suhu tinggi.  Karbon aktif adalah 

suatu bahan padat berpori dan merupakan hasil pembakaran bahan yang 

mengandung karbon melalui proses pirolisis.  Sebagian dari pori-porinya 

masih tertutup hidrokarbon, tar, dan senyawa organik lain.  Komponennya 

terdiri dari karbon terikat (fixed carbon), abu, air, nitrogen, dan sulfur  

(Kvech et al.,1998). 
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Semua karbon aktif memiliki struktur pori, biasanya dengan sejumlah 

hidrogen dan oksigen yang terikat secara kimia.  Karbon aktif biasanya 

mengandung ± 2% mineral yang ditunjukkan oleh kadar abu atau residu 

pembakaran.  Persyaratan karbon aktif menurut SNI dapat dilihat pada    

Tabel 1. 

 

Tabel 1. Persyaratan Karbon Aktif menurut Standar Nasional Indonesia 

(SNI) No.06-3730-1995 

 

No. 
 

Uraian 
Persyaratan 

 

Butiran Serbuk    

1  Kadar zat terbang (%) Maks 15 Maks 25 

2  Kadar air (%) Maks 4,5 Maks 15 

3  Kadar abu (%) Maks 2,5 Maks 10 

4  Bagian tak mengarang 0 0 

5  Daya serap terhadap I2 (mg g-1) Min 750 Min 750 

6  Karbon aktif murni (%) Min 80 Min 60 

7  Daya serap terhadap benzene (%) Min 25 - 

8  Daya serap terhadap metilen biru   

  (mg g-1) Min 60 Min 120 

9  Bobot jenis curah (g ml-1) 0,45-0,55 0,3-0,35 

10  Lolos mesh - Min 90 

11  Jarak mesh (%) 90 - 

12  Kekerasan 80 - 

 

 

Penyelidikan dengan sinar-X menunjukkan bahwa karbon aktif berbentuk 

kristal yang sangat kecil mirip dengan struktur grafit.  Grafit terdiri dari 

sejumlah pelat yang tersusun secara paralel dan masing-masing pelat 

mempunyai sistem heksagonal dengan enam atom karbon.  Daerah kristalin 

hanya ada pada ketebalan 0,7 sampai 1,1 nm, dimana memiliki ukuran lebih 

kecil dibandingkan dengan grafit yang teramati.  Hal ini menunjukkan bahwa 

tiap-tiap kristalin biasanya hanya memiliki tiga atau empat lapis atom dengan 

20 sampai 30 karbon heksagon pada masing-masing lapisan (Kienle, 1986). 
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  Gambar 1. Struktur grafit karbon aktif (Hartanto dan Rahmawati, 2010). 

 

Hartanto dan Ratnawati (2010), melaporkan bahwa karbon aktif merupakan 

karbon amorf dari pelat-pelat datar tersusun oleh atom-atom C yang terikat 

secara kovalen dalam suatu bentuk kisi heksagonal datar dengan satu atom C 

pada setiap sudutnya seperti yang terlihat pada Gambar 1.  Menurut H  endra 

(2006) karbon aktif adalah arang dengan konfigurasi atom karbon yang 

dibebaskan dari ikatan dengan unsur lain, serta rongga atau pori dibersihkan 

dari senyawa lain atau zat pengotor.  Hal tersebut membuat permukaan dan 

pusat aktif karbon menjadi luas dan meningkatkan daya serap terhadap cairan 

maupun gas. 

 

Karbon aktif dibagi atas 2 tipe, yaitu karbon aktif sebagai pemucat dan 

sebagai penyerap uap. Karbon aktif sebagai pemucat, biasanya berbentuk 

powder yang sangat halus, diameter pori mencapai 1000 Ao, digunakan dalam 

fase cair, dan berfungsi untuk memindahkan zat-zat pengganggu yang 

menyebabkan warna dan bau yang tidak diharapkan, menghilangkan pelarut 

dari zat-zat pengganggu.  Karbon aktif sebagai pemucat ini diperoleh dari 

serbuk-serbuk gergaji, ampas pembuatan kertas atau dari bahan baku yang 
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mempunyai densitas kecil dan mempunyai st ruktur yang lemah.  Karbon 

aktif sebagai penyerap uap, biasanya berbentuk granular atau pelet yang 

sangat keras dengan diameter pori berkisar antara 10-200 Ao, tipe pori lebih 

halus, digunakan dalam fase gas, berfungsi untuk memperoleh kembali 

pelarut, katalis, pemisahan dan pemurnian gas.  Karbon aktif sebagai 

penyerap ini diperoleh dari tempurung kelapa, tulang, batu bata atau bahan 

baku yang mempunyai struktur keras (Kvech et al., 1998). 

 

Sifat adsorpsi karbon aktif sangat tergantung pada porositas permukaannya, 

namun dibidang industri, karakterisasi karbon aktif lebih difokuskan pada 

sifat adsorpsi dari struktur porinya.  Bentuk pori karbon aktif bervariasi yaitu 

berupa silinder, persegi panjang, dan bentuk lain yang tidak teratur. Gugus 

fungsi dapat terbentuk pada karbon aktif ketika dilakukan aktivasi yang 

disebabkan terjadinya interaksi radikal bebas pada permukaan karbon dengan 

atom-atom seperti oksigen dan nitrogen, yang berasal dari proses pengolahan 

ataupun atmosfer.  Gugus fungsi ini menyebabkan permukaan karbon aktif 

menjadi reaktif secara kimiawi dan mempengaruhi sifat adsorpsinya.  

Oksidasi permukaan dalam produksi karbon aktif, akan menghasilkan gugus 

hidroksil, karbonil, dan karboksilat yang memberikan sifat amfoter pada 

karbon, sehingga karbon aktif dapat bersifat sebagai asam maupun basa 

(Sudirjo, 2006). 
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Proses pembuatan karbon aktif dilakukan dengan beberapa tahapan, antara 

lain: 

a. Pemilihan Bahan Dasar 
 

Karbon aktif bisa dibuat dari berbagai macam bahan, selama bahan tersebut 

mengandung unsur karbon seperti batubara, tempurung kelapa, kayu, sekam 

padi, tulang binatang, kulit biji kopi, dan lain-lain. Pemilihan bahan dasar 

untuk dijadikan karbon aktif harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu unsur 

anorganik yang rendah, ketersediaan bahan (tidak mahal dan mudah didapat), 

memiliki daya tahan yang baik, dan mudah untuk diaktivasi (Marsh and 

Francisco, 2006). 

 

b. Dehidrasi 

 

Dehidrasi adalah proses penghilagan kadar air dalam bahan dasar yang 

bertujuan untuk menyempurnakan proses karbonisasi.  Dehidrasi dapat 

dilakukan dengan cara menjemur bahan dasar dibawah sinar matahari 

langsung atau memanaskannya dalam oven. 

 

c. Karbonisasi 
 

Karbonisasi atau pengarangan adalah suatu proses pemanasan pada suhu 

tertentu dari bahan-bahan organik dengan jumlah oksigen sangat terbatas, 

biasanya dilakukan dalam tanur.  Tujuan karbonisasi adalah untuk 

menghilangkan zat-zat yang mudah menguap (volatile matter) yang 

terkandung pada bahan dasar.  Proses ini menyebabkan terjadinya penguraian 

senyawa organik yang menyusun struktur bahan membentuk air, uap asam 
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asetat, tar-tar, dan hidrokarbon.  Material padat yang tinggal setelah 

karbonisasi adalah karbon dalam bentuk arang dengan pori-pori yang sempit. 

Pada saat karbonisasi terjadi beberapa tahap yang meliputi penghilangan air 

atau dehidrasi, penguapan selulosa, penguapan lignin, dan pemurnian karbon.  

Pada suhu pemanasan sampai 400 oC terjadi penghilangan air, penguapan 

selulosa dan lignin. Sedangkan untuk proses pemurnian karbon terjadi pada 

suhu 500-800 oC dan diperoleh hampir 80% unsur karbon (Marsh and 

Francisco, 2006). 

 

d. Aktivasi 

 

Aktivasi adalah proses lanjutan dari karbonisasi untuk meningkatkan jumlah 

pori dan daya adsorpsi karbon aktif.  Selama proses karbonisasi masih 

terdapat beberapa senyawa yang melekat pada karbon sehingga perlu 

dilakukan proses aktivasi untuk menghilangkan sisa-sisa zat yang masih 

menutupi pori.  Proses aktivasi akan membuka, menambah atau 

mengembangkan volume pori dan memperbesar diameter pori yang telah 

terbentuk selama proses karbonisasi. Setelah melalui proses aktivasi karbon 

aktif akan mengalami perubahan sifat, baik fisika maupun kimia (Budiono 

dkk., 2010). 

   

Proses aktivasi dibagi menjadi 2 macam yaitu:  

1. Aktivasi fisika 

Aktivasi secara fisika dilakukan dengan cara memanaskan karbon pada suhu 

tinggi.  Agen pengaktivasi yang digunakan yaitu gas CO2 atau uap yang 

terbentuk pada suhu tinggi yaitu sekitar 500-800 oC.  Agen pengaktivasi ini 
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bertindak sebagai gas pengoksidasi, gas ini akan bereaksi dengan karbon dan 

melepaskan karbon monoksida dan hidrogen bila digunakan gas pengoksidasi 

uap air.  Senyawa-senyawa produk samping akan terlepas dari karbon aktif 

sehingga luas pori akan bertambah dan daya adsorpsi meningkat.  Reaksi 

gasifikasi antara karbon dengan gas CO2 dan uap air adalah reaksi endotermis 

sebagai berikut : 

C + H2O           CO + H2     (117 kJ mol-1) 

C + CO2           2CO            (159 kJ mol-1) 

Sedangkan reaski gasifikasi antara karbon dan oksigen adalah reaksi 

eksotermis sebagai berikut : 

C + O2           CO2               (-406 kJ mol-1) 

Pada proses aktivasi fisika terjadi pengurangan massa karbon aktif yang 

cukup besar karena terjadi pembentukan struktur karbon (Marsh and 

Fransisco, 2006). 

 

2. Aktivasi kimia 

 

Aktivasi secara kimia menggunakan bahan kimia sebagai agen pengaktivasi. 

Senyawa kimia yang digunakan akan memutus rantai karbon dari senyawa 

organik dan juga mampu mengikat air pada karbon yang tidak lepas selama 

proses karbonisasi sehingga dapat menyebabkan daya serap karbon aktif 

meningkat.  Agen pengaktivasi (aktivator) yang sering digunakan yaitu 

larutan kimia yang bersifat asam (H3PO4 dan H2SO4), basa (KOH dan NaOH) 

serta larutan garam dari logam alkali maupun alkali tanah (ZnCl2 dan NaCl) 

(Dabrowski et al.,2005). 
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B. Tempurung Kelapa Sawit 

Kelapa sawit merupakan jenis tanaman yang banyak ditanam di Indonesia 

dan menjadi salah satu komoditas andalan.  Kelapa sawit banyak 

dimanfaatkan dalam bidang industri pengolahan minyak yaitu crude palm oil 

(CPO).  Dalam proses pengolahan kelapa sawit menjadi CPO akan dihasilkan 

limbah industri.  Limbah ini digolongkan menjadi limbah padat, cair, dan gas.  

Limbah padat paling banyak dihasilkan yaitu tempurung kelapa sawit.  

Klasifikasi  kelapa  sawit adalah  sebagai berikut: 

Divisi : Spermatophyta 

 

Sub divisi : Angiospermae 

 

Kelas : Dicotyledonae 

 

Keluarga : Palmaceae 

 

Sub keluarga : Cocoideae 

 

Genus : Elaeis 

 

Spesies : Elaeis guineensis Jacq. 

Tempurung kelapa sawit merupakan salah satu limbah yang jumlahnya 

mencapai 60% dari total produksi minyak inti.  Limbah tempurung kelapa 

sawit berwarna hitam keabuan, bentuk tidak beraturan, dan memiliki struktur 

yang cukup keras (Purwanto, 2011). 

 

Tempururng kelapa sawit hanya dianggap sebagai limbah industri pengolahan 

kelapa sawit dan tidak dimanfaatkan.  Padahal arang tempurung kelapa sawit 

masih dapat diolah lagi menjadi produk yang mempunyai nilai ekonomis 

tinggi salah satunya sebagai karbon aktif.  Tempurung kelapa sawit 
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mengandung selulosa sebesar 45% dan hemiselulosa sebesar 26% yang baik 

untuk dimanfaatkan sebagai karbon aktif (Rasmawan, 2009).  

 

 

Gambar 2. Tempurung Kelapa Sawit (Rasmawan, 2009). 

 

Menurut Pope (1999), bahan organik yang mengandung lignin, hemiselulosa, 

dan selulosa dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan karbon aktif 

karena efektif untuk mengadsorpsi limbah cair.  Selain itu lignin dan selulosa 

sebagian besar tersusun dari unsur karbon yang pada umumnya dapat 

dijadikan karbon aktif.  Tempurung kelapa sawit termasuk bahan 

berlignoselulosa dengan kadar karbon tinggi dan memiliki massa jenis lebih 

besar daripada kayu yaitu sebesar 1,4 g mL-1.  Oleh karena itu tempurung 

kelapa sawit baik dimanfaatkan sebagai karbon aktif karena semakin besar 

massa jenis suatu bahan karbon maka daya adsorpsi yang dihasilkan akan 

semakin besar sehingga baik untuk dijadikan sebagai adsorben (Hartoyo dan 

Fadli, 1990). 

 

C. Magnetit 

Magnetit (Fe3O4) adalah salah satu bentuk oksida besi yang terdapat di alam. 

Oksida besi merupakan kelompok mineral yang tersusun dari hidroksida, 
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oksida atau oksi-hidroksida.  Suatu oksida besi memiliki karakteristik dan 

sifat antara lain kelarutan yang rendah, stabilitas tinggi, warna yang mencolok 

dan memiliki luas permukaan yang besar.  Karakteristik tersebut membuat 

oksida besi dapat menjadi adsorben yang mempunyai efektivitas tinggi untuk 

sejumlah spesies kimia terlarut (Schwertemann and Cornell, 2000).  

 

Tabel 2. Sifat Fisik dan Magnetik Senyawa Oksida Besi 

 
Sifat 

 Oksida  
 

 

Hematit Magnetit Maghemit 
 

  
 

 Rumus molekul -Fe2O3 Fe3O4 -Fe2O3 
 

 Densitas (g/cm
3
) 5,25 5,18 4,87 

 

 Titik leleh (˚C) 1350 1583-1597 - 
 

 pH 6,5 5,5 5 
 

 Sifat kemagnetan Ferromagnetik Ferromagnetik Ferrimagnetik 
 

  lemah atau   
 

  antiferromagnetik   
 

 MS pada 300 K 0,3 92-100 60-80 
 

 (A.m
2
/kg)    

 

 

Energi ΔGf˚ (kJ 
mol-1) -742,7 -1012,6 -711,1 

 

 Struktur Kristal Rombohedral, Kubus Kubus atau 
 

  Heksagonal  Tetrahedral 
 

 Tipe struktur Corundum Spinel terbalik Spinel cacat 
 

 Gugus ruang R3c (Heksagonal) Fd3m P4332 (kubus), 
 

    P41212 
 

    (tetragonal) 
 

 Parameter kisi (nm) a=0,5034, c=1,375 a = 0,8396 a = 0,83474 
 

  (Heksagonal),  (kubus), 
 

  agb=0,5427,a=55,3  a=0,8347, 
 

  (rombohedral)  c=2,501 
 

    (tetragonal) 
  

(Teja and Koh, 2009). 
 

 

Magnetit Fe3O4 dapat disintesis dari campuran FeCl3‧6H2O dan FeSO4‧7H2O   

dalam suasana basa yang akan menghasilkan endapan (Lee et al., 2004) 

Magnetit ini akan bersifat super paramagnetit ketika ukuran partikel 
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magnetisnya dibawah 10 nm pada suhu ruang, artinya bahwa energi termal 

dapat menghalangi anisotropi energi penghalang dari sebuah nanopartikel 

tunggal.  Oleh karena itu, suatu nanopartikel perlu disintesis dengan mengatur 

keseragaman ukurannya yang merupakan salah satu kunci masalah dalam 

proses sintesis magnetit (Hook and Hall, 1991). 

 

Pada penelitian ini dibuat magnetit (Fe3O4) yang berasal dari FeCl3‧6H2O dan 

FeSO4‧7H2O dalam kondisi basa dengan reaksi pembentukannya sebagai 

berikut: 

 

Fe2++ 2Fe3++ 8OH- → Fe(OH)2 + 2Fe(OH)3 

Fe(OH)2 + 2Fe(OH)3 → FeO.Fe2O3 atau Fe3O4 + 4H2O (Ariyani, 2011) 

 

D. Logam Berat 

Logam berat dianggap sebagai suatu istilah yang menggambarkan bentuk dari 

logam tertentu.  Berdasarkan kerapatannya, logam dibedakan menjadi 2 

gologan yaitu logam berat dan logam ringan.  Logam ringan adalah logam 

yang mempunyai berat jenis kurang dari 5 g/cm3, sedangakan logam berat 

adalah logam yang beratnya melebihi 5 g/cm3 atau sama dengan 5 g/cm3. 

Logam berat yang terdapat di alam merupakan golongan transisi atau 

golongan lantanida dan aktinida, namun ada pula yang berasal dari golongan 

utama seperti logam alkali dan alkali tanah.  Berbeda dengan logam biasa, 

logam berat biasanya menimbulkan efek khusus pada mahluk hidup (Palar, 

1994).  Beberapa jenis logam berat ada yang dibutuhkan oleh mahluk hidup 

tetapi ada juga yang menimbulkan kerugian.   
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Logam berat dikategorikan sebagai logam yang menimbulkan toksisitas.  

Sumber utama logam berat adalah pertambangan dan berbagai industri seperti 

pengecoran, industri pengilangan minyak, petrokimia dan industri kimia, pipa 

besi yang terbuang, gas kendaraan bermotor dan pertambangan batubara.  

Beberapa senyawa logam yang bersifat toksik dan merupakan logam berat 

antara lain adalah Pb, Cr, Ni, Cd, As, dan Cu. Senyawa-senyawa logam ini 

bersumber dari aktivitas industri yang mencemari lingkungan dan berdampak 

buruk bagi organisme hidup. 

 

Secara alamiah, kadar logam berat yang terdapat di alam dalam jumlah yang 

sangat rendah.  Peningkatan kadar logam berat diakibatkan karena limbah 

perkotaan, pertambangan, pertanian, dan perindustrian yang banyak 

mengandung logam berat dan kemudian mencemari lingkungam perairan. 

Kadar logam berat yang berlebihan di lingkungan tersebut akan bersifat 

racun.  Logam berat yang masuk ke dalam sistem metabolisme dalam jumlah 

melebihi batas normal akan menggangu aktivitas normal pada tubuh. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi aktivitas keracunan setiap jenis logam 

berat antara lain yaitu bentuk senyawa dari logam berat tersebut, daya 

kelarutan dalam cairan, ukuran partikel dan sifat-sifat yang dimiliki logam 

berat tersebut baik fisik maupun kimia (Palar, 1994).   

 

Menurut Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (1990) sifat 

toksisitas logam berat dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu bersifat toksik 

tinggi antara lain unsur-unsur Hg, Cd, Pb, Cu, dan Zn. Bersifat toksik sedang 
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yaitu unsur-unsur Cr, Ni, dan Co, serta bersifat toksik rendah yaitu unsur Mn 

dan Fe. 

 

Adapun sifat-sifat logam berat  (PPLH-IPB, 1997; Sutamiharja, 1982 dalam 

Sasongko, 2002) yaitu : 

1. Bersifat sulit didegradasi, sehingga mudah terakumulasi dalam 

lingkungan perairan dan keberadaannya secara alami sulit terurai. 

2. Dapat terakumulasi dalam tubuh organisme seperti kerang dan ikan, yang 

dapat membahayakan manusia yang mengkonsumsinya. 

3. Mudah terakumulasi pada sedimen, sehingga konsentrasinya selalu lebih 

tinggi daripada konsentrasi logam dalam air.  Selain itu, sedimen mudah 

tersuspensi karena pergerakan massa air yang akan melarutkan kembali 

logam yang dikandungnya ke dalam air, sehingga sedimen berpotensi 

menjadi sumber pencemar dalam jangka waktu tertentu. 

 

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kadar 

pencemaran logam berat di perairan yaitu menggunakan metode fisika-kimia 

seperti koagulasi, osmosis balik dan ekstraksi pelarut, oksidasi reduksi, 

membran pemisah, flokulasi, evaporasi, kristalisasi (Barkhordar and 

Ghiasseddin, 2004), penambahan zat kimia tertentu, dan beberapa metode 

lain seperti adsorpsi menggunakan karbon aktif dan metode elektrodialisis 

(Suhendrayatna, 2001). 

 

Menurut teori G. N Lewis, interaksi antara ion logam dengan adsorben dapat 

dipandang sebagai reaksi asam Lewis dan basa Lewis, yang mana ion logam 

berperan sebagai asam Lewis yang berperan sebagai akseptor pasangan 
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elektron dan adsorben sebagai basa Lewis yang menjadi donor pasangan 

elektron.  Dengan demikian, prinsip-prinsip dalam interaksi asam-basa Lewis 

dapat digunakan dalam adsorpsi ion logam (Keenan and Kleinfelter, 1984). 

 

1. Kadmium (Cd) 

Kadmium adalah suatu unsur kimia dengan lambang Cd dalam susunan tabel 

periodik yang memiliki nomor atom (NA) 48 dan massa atom relatif (Ar) 

112,411.  Kadmium merupakan logam berwarna putih keperakan yang dapat 

ditempa, liat, dan memiliki titik lebur 321 oC.  Kadmium merupakan logam 

golongan II B yang digunakan sebagai campuran pigmen keramik, 

penyepuhan listrik, pembuatan alloy, dan baterai alkali (Susilawati, 2009).  

Kadmium di alam tidak dijumpai dalam bentuk bebas.  Hampir semua 

kadmium diproduksi dari hasil samping peleburan dan pemurnian biji seng 

(Zn) yang biasanya mengandung 0,2-0,4% kadmium (Darmono, 1995).  

Kadmium dalam tanah terkandung dalam bebatuan beku, metamorfik, dan 

sedimen (Lahuddin, 2007). 

 

Kadmium merupakan salah satu elemen yang sangat berbahaya bagi kesehatan 

manusia, karena menghasilkan efek buruk pada proses metabolisme.  Logam 

ini akan mudah bereaksi dengan ligan-ligan yang mengandung unsur-unsur O, 

S, dan N dalam tubuh, kadmium bersifat toksik karena bereaksi dengan ligan-

ligan yang penting untuk fungsi normal tubuh (Alfian, 2005). 

 

Kadmium sangat banyak digunakan dalam kehidupan manusia. Umumnya 

logam kadmium ditemukan dalam senyawa oksidanya seperti CdO dan CdH2 
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dan kloridanya banyak digunakan dalam industri elektroplating. Selain itu 

banyak digunakan dalam industri-industri minuman, industri tekstil dan 

lainnya, banyak senyawa-senyawa yang melibatkan kadmium meskipun 

penggunaannya dalam konsentrasi yang sangat rendah (Cobb, 2008). 

 

E. Adsorpsi 

Adsorpsi merupakan suatu proses penyerapan oleh padatan tertentu terhadap 

zat tertentu yang terjadi pada permukaan zat padat karena adanya gaya tarik 

atom atau molekul pada permukaan zat padat tersebut tanpa meresap ke 

dalam.  Interaksi yang terjadi akan menyebabkan sifat-sifat senyawa akan 

mengalami modifikasi atau perubahan.  Adsorpsi dapat terjadi karena adanya 

gaya tarik menarik antara zat terlarut dengan permukaan penyerap (Oscik, 

1982).  Dalam peristiwa ini dikenal istilah adsorbat yaitu zat atau molekul 

yang terserap ke permukaan padatan dan adsorben yaitu zat yang bertindak 

menyerap molekul atau zat lain (Sukardjo, 1985). 

 

Adanya gaya tarik menarik atom atau molekul pada proses adsorpsi, padatan 

adsorben cenderung menarik molekul-molekul lain yang bersentuhan dengan 

permukaan padatan, baik fasa gas atau fasa larutan ke dalam permukaannya. 

Akibatnya konsentrasi molekul pada permukaan menjadi lebih besar daripada 

dalam fasa gas zat terlarut dalam larutan.  Pada adsorpsi interaksi antara 

adsorben dengan adsorbat hanya terjadi pada permukaan adsorben (Tandy, 

2012).  Gaya tarik-menarik dari suatu padatan dibedakan menjadi dua jenis 

gaya, yaitu gaya fisika dan gaya kimia yang masing-masing menghasilkan 

adsorpsi fisika (physisorption) dan adsorpsi kimia (chemisorption).  
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a. Adsorpsi Fisika (Fisisorpsi) 

 

Adsorpsi fisika didasarkan pada gaya Van Der Walls. Adsorpsi ini 

membentuk lapisan multilayer dengan besar energi adsorpsi sekitar              

10 kJ mol-1.  Pada adsorpsi ini terjadi gaya-gaya fisika sehingga molekul yang 

teradsorpsi tidak terikat kuat pada adsorben yang mengakibatkan terjadinya 

reaksi bolak-balik (reversible) yang cepat sehingga mudah untuk digantikan 

dengan molekul lain (Atkins, 1990).  Proses adsorpsi fisika terjadi tanpa 

memerlukan energi aktivasi.  Ikatan yang terbentuk pada adsorpsi fisika dapat 

dengan mudah diputuskan yaitu dengan pemanasan pada temperatur sekitar 

150-200 °C selama 2-3 jam. 

 

b. Adsorpsi Kimia (Kemisorpsi) 

 

Adsorpsi kimia terjadi karena adanya gaya kimia yang diikuti oleh reaksi 

kimia.  Pada adsorpsi kimia terbentuk lapisan monolayer yang memiliki besar 

energi adsorpsi sekitar 100 kJ mol-1.  Ikatan yang terbentuk antara adsorben 

dan adsorbat adalah ikatan kimia sehingga sangat sulit untuk dipisahkan 

kembali dan tidak dapat balik (irreversible) karena ikatan yang terjadi sangat 

kuat.  Kemungkinan pelepasan adsorbat dari adsorben pada adsorpsi kimia 

sangat kecil (Alberty, 1997).  Adsorpsi kimia umumnya terjadi pada suhu 

tinggi di atas suhu kritis adsorbat.  Sehingga proses desorpsi dengan 

pemutusan ikatan antara adsorben dan adsorbat memerlukan energi yang 

lebih besar. 
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Secara teoritis proses adsorpsi pada larutan berlangsung lebih rumit 

dibandingkan proses adsorpsi pada gas, uap atau cairan murni. Hal ini 

terjadi karena pada adsorpsi larutan akan melibatkan persaingan antara 

komponen larutan dengan situs adsorpsi.  Secara kualitatif proses adsorpsi 

larutan dapat dilihat dari polaritas adsorben dan komponen penyusun 

larutan.  Adsorben yang bersifat polar akan cenderung lebih kuat 

menyerap adsorbat yang bersifat polar juga dibandingkan adsorbat 

nonpolar, sebaliknya adsorben nonpolar akan cenderung lebih kuat 

menyerap adsorbat nonpolar (Shaw, 1983) 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi adsorpsi menurut Benefield (1982) 

yaitu sebagai berikut : 

1. Luas permukaan adsorben  

Luas permukaan adsorben berbanding lurus dengan situs aktif yang ada 

pada adsorben sehingga luas permukaan yang tinggi akan memiliki 

banyak situs aktif yang dapat berikatan dengan adsorbat.  Sehingga 

semakin luas permukaan adsorben maka kapasitas adsorpsi yang dimiliki 

akan semakin tinggi. 

 

2. Ukuran molekul adsorbat 

Penyerapan adsorbat oleh adsorben pada adsorpsi didasarkan pada 

diameter pori, sehingga terdapat ukuran minimal adsorben yang berbeda 

dari setiap proses adsorpsi.  Semakin kecil ukuran molekul adsorben maka 

daya adsorpsinya semakin besar. 
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3. Konsentrasi adsorbat 

Semakin tinggi konsentrasi adsorbat maka akan semakin tinggi 

adsorpsinya karena konsentrasi yang tinggi akan menghasilkan gaya 

dorong yang tinggi bagi adsorbat untuk masuk kedalam situs aktif 

adsorben. 

 

4. Suhu 

Suhu berperan terhadap kecepatan proses adsorpsi karena adsorpsi sendiri 

merupakan proses kinetika. 

 

5. pH 

pH dapat mempengaruhi proses ionisasi ion hidrogen yang sangat kuat 

teradsorpsi.  Asam organik akan lebih mudah teradsorpsi pada pH rendah 

sedangkan basa organik akan lebih mudah teradsorpsi pada pH tinggi. 

 

6. Waktu kontak 

Semakin lama waktu kontak antara adsorben dan adsorbat makan proses 

adsorpsi akan semakin tinggi. 

 

1. Kinetika Adsorpsi 

Kinetika kimia mencakup pembahasan tentang kecepatan (laju) reaksi 

dan bagaimana proses reaksi berlangsung.  Laju reaksi merupakan laju 

yang diperoleh dari perubahan konsentrasi reaktan dalam suatu satuan 

waktu pada persamaan reaksi kimia yang mengalami kesetimbangan.  
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Laju reaksi bergantung pada konsentrasi reaktan, tekanan, temperatur, 

dan pengaruh katalis (Oxtoby, 2004). 

 

Analisa kinetika didasarkan pada kinetika reaksi terutama pseudo orde 

satu atau pseudo orde kedua.  Untuk meneliti mekanisme adsorpsi, 

konstanta kecepatan reaksi adsorpsi kimia untuk ion-ion logam, 

digunakan persamaan sistem pseudo orde satu oleh Lagergren dan sistem 

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

 

Persamaan pseudo orde satu adalah persamaan yang biasa digunakan 

untuk menggambarkan adsorpsi dan ditentukan dengan persamaan 

berikut: 

)( 22 qqk
dt

dq
e

t       (1) 

Dimana qe adalah jumlah ion logam yang teradsorpsi pada keadaan setimbang 

(mg g-1), qt adalah jumlah ion logam yang teradsorpsi pada waktu tertentu 

(mg g-1), t adalah waktu (menit) dan k1 adalah konstanta laju pseudo orde 

pertama ( mg L-1 menit-1). 

 

Persamaan dapat diintegrasi dengan memakai kondisi batas seperti qt=0 pada 

t=0 dan qt=qt pada t=t, sehingga persamaan berubah menjadi: 

 

  
tkqqq ete 1ln)ln(      (2) 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

25 
 

 

Persamaan pseudo orde dua ditentukan dengan persamaan berikut ini : 

2

2 )( te
t qqk

dt

dq
      (3) 

Dengan qe adalah jumlah ion logam yang teradsorpsi pada keadaan setimbang 

(mg g-1), qt adalah jumlah ion logam yang teradsorpsi pada waktu tertentu 

(mg g-1) dan k2 adalah konstanta laju  pseudo orde kedua (mg L-1 menit-1) 

 

Persamaan dapat diintegrasi dengan penggunaan kondisi batas qt=0 pada t =0 

dan qt=qt pada t=t, persamaan yang diperoleh yaitu sebagai berikut : 

  
eet q

t

qkq

t


2

2

1
             (4) 

Untuk menghitung laju penyerapan awal, h (mg g-1) dengan kondisi t=0 dapat 

ditentukan dengan persamaan berikut : 

2

2 eqkh               (5) 

Dimana : 

h =  Laju adsorpsi awal 

qe =  kapasitas adsorpsi kesetimbangan  

k2 =  konstanta laju pseudo orde dua  

 

Menurut Ho and McKay (1998) nilai h, k2 dan qe dapat ditentukan secara 

eksperimen dari slop dan intersep plot dari t/qt versus t. 

  

2. Isoterm Adsorpsi 

Isoterm adsorpsi menyatakan hubungan keseimbangan antara konsentrasi 

dalam fase liquid dan konsentrasi dalam partikel adsorben pada suhu 
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tertentu.  Ada tiga macam persamaan isoterm adsorpsi yang biasa 

digunakan yaitu isoterm Langmuir, Freundlich, dan isoterm      

Brunnaeur-Emmet-Teller (BET).  Jenis isoterm adsorpsi dapat digunakan 

untuk mempelajari mekanisme adsorpsi.  Adsorpsi fase cair-padat pada 

umumnya mengikuti jenis isoterm adsorpsi Freundlich dan Langmuir 

(Buhani et al., 2012; Buhani et al., 2013; Buhani et al., 2014; Buhani et 

al., 2015; Buhani et al., 2017; Buhani et al., 2018). 

 

a. Model Isoterm Langmuir 

Teori model Langmuir ini menyatakan laju adsorpsi bergantung pada faktor 

ukuran dan struktur molekul adsorbat, sifat pelarut dan porositas adsorben, 

situs pada permukaan yang homogen dan adsorpsi yang terjadi yaitu 

monolayer (Buhani et al., 2010; Buhani et al., 2014; Buhani et al.,2015; 

Buhani et al., 2017).  Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa proses 

adsorpsi didominasi oleh interaksi kimia antara ion logam dan situs aktif 

adsorben.  Terjadi 2 tahapan selama proses adsorpsi yaitu perpindahan 

adsorbat dari fasa larutan ke permukaan adsorben dan adsorpsi adsorbat pada 

permukaan adsorben.  Model isoterm Langmuir dapat dinyatakan dalam 

persamaan : 

nm

C

nmKn

C


1
                                                      (6) 

Dimana : 

C =  Konsentrasi ion logam saat kesetimbangan (mg L-1) 

n = Jumlah zat yang teradsorpsi per gram adsorben pada konsentrasi awal             

( mg g-1) 
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nm = Jumlah ion logam yang teradsorpsi saat keadaan jenuh (kapasitas 

adsorpsi) (mg g-1)  

 K = konstanta kesetimbangan (afinitas adsorpsi) (L mol-1)  

 

Energi adsorpsi adalah energi yang dihasilkan apabila satu mol zat teradsorpsi 

dalam adsorben dan jumlahnya ekuivalen dengan nilai negatif dari perubahan 

energi Gibbs standar (∆Go) yang dapat dihitung dengan persamaan berikut : 

Eads = -∆Go
ads = RT ln K    (7) 

Dimana : 

R = tetapan  gas umum (8,314 J mol-1 K) 

T = temperatur (K) 

K = konstanta kesetimbangan adsorpsi yang diperoleh dari persamaan 

Langmuir 

Dengan persamaan tersebut maka harga energi total adsorpsi (E) sama dengan 

negatif energi bebas Gibbs (Oscik, 1982). 

 

Grafik isoterm Langmuir ditunjukan pada Gambar 3 : 

 

 

 

Gambar 3. Model Isoterm Adsorpsi Langmuir (Husin dan Rosnelly, 2005). 
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Berdasarkan harga energi adsorpsinya, fenomena adsorpsi diperkirakan 

terjadi akibat adanya gaya-gaya yang tidak seimbang pada batas antar 

permukaan, sehingga mengakibatkan perubahan jumlah molekul, atom 

atau ion.  Proses adsorpsi melibatkan berbagai gaya yaitu: gaya Van 

der Waals, ikatan hidrogen, gaya elektrostatik (ikatan ionik), dan 

ikatan kovalen koordinasi, maka dapat diperkirakan jenis adsorpsi 

yang terjadi.  Apabila energi adsorpsinya kurang dari 20 kJ mol-1, 

maka jenis adsorpsinya adalah adsorpsi fisika.  Sedangkan apabila 

energi adsorpsinya melebihi 20,92 kJ mol-1, maka jenis adsorpsinya 

adalah adsorpsi kimia (Adamson and Gast, 1997).  Adsorpsi fisika 

(physisorption) melibatkan gaya antarmolekular diantaranya gaya Van 

der Waals dan ikatan hidrogen.  Sedangkan adsorpsi kimia 

(chemisorption) melibatkan ikatan kovalen koordinasi akibat 

pemakaian bersama pasangan elektron oleh adsorbat dan adsorben 

(Oscik, 1982). 

 

b. Isoterm Adsorpsi Freundlich 

Dalam teori isoterm adsorpsi Freundlich menjelaskan bahwa adsorpsi yang 

terjadi bersifat heterogen, artinya tidak semua permukaan adsorben mampu 

mengalami adsorpsi sehingga lapisan yang dihasilkan dari model adsorpsi ini 

bersifat multilayer.  Model adsorpsi Freundlich tergolong adsorpsi fisika  

yang memiliki ciri terbentuknya banyak lapisan (multilayer) (Husin dan 

Rosnelly, 2005). 
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Model isoterm adsorpsi Freundlich dapat dinyatakan dalam persamaan 

berikut : 

log qe = log KF + 1/n log Ce                                                        (8) 

Dimana :  

qe  = jumlah zat yang teradsorpsi per gram adsorben (mg g-1) 

Ce  = konsentrasi setimbang adsorbat dalam fase larutan (mg L-1) 

KF = faktor kapasitas Freundlich ((mg g-1 ) (L mg-1)1/n 

n   = faktor intensitas Freundlich (mol/g) 

 

Dari persamaan 8 dapat dibuat grafik seperti berikut ini : 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Model Isoterm Adsorpsi Freundlich (Husni dan Rosnelly, 2005). 

 

Bentuk linear dapat digunakan untuk menentukan kelinearan data percobaan 

dengan cara memplotkan 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). 
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Selain itu, untuk menentukan jumlah zat warna dan logam yang teradsorpsi, 

rasio distribusi dan koefisien selektivitas pada proses adsorpsi zat warna 

terhadap adsorben karbon aktif dapat digunakan persamaan berikut: 

Q = (Co-Ce)V/W     (9) 

Dimana Q menyatakan jumlah ion logam teradsorpsi (mg g-1), Co dan Ce 

menyatakan konsentrasi awal dan konsentrasi kesetimbangan dari ion 

logam (mg L-1), W adalah massa adsorben (g), V adalah volume larutan 

adsorbat (L) (Buhani and Suharso, 2009). 

 

F. Penentuan Nilai Zeta Potensial 

Nilai zeta potensial yaitu nilai untuk mengetahui kestabilan suatu larutan, 

memprediksi morfologi permukaan suatu partikel, dan untuk mengetahui 

muatan permukaan (surface charge).  Nilai zeta potensial menunjukkan 

tingkatan tolak menolak antara partikel yang bermuatan sama yang saling 

berdekatan.  Pada sistem koloid, nilai zeta potensial yang tinggi akan 

memberikan stabilitas larutan untuk menolak agregasi.  Nilai zeta  

potensial merupakan parameter penting untuk mengetahui kestabilan 

dispersi partikel dalam suatu suspensi.  Suspensi yang stabil ditunjukkan 

oleh nilai zeta potensial yang besar, menunjukkan adanya gaya          

tolak-menolak yang besar antara partikel yang satu dan partikel lain dalam 

suatu sistem suspensi.  Nilai zeta potensial yang tinggi juga menunjukkan 

kapasitas dispersi yang tinggi.  Sebaliknya, ketika nilai zeta potensial 

rendah maka daya tarik menarik muatan antar partikel dispersi melebihi 

daya tolak menolaknya hingga terjadi flokulasi.  
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Elektroforesis digunakan untuk memperkirakan nilai zeta potensial dari 

partikel.  Dalam prakteknya nilai zeta potensial larutan diukur dengan 

menerapkan medan listrik di seluruh larutan.  Partikel dalam larutan 

dengan nilai zeta potensial akan bermigrasi menuju elektroda dengan 

muatan berbeda, dimana kecepatannya sebanding dengan besarnya nilai 

zeta potensial.  Nilai zeta potensial dalam medium polar memiliki sifat 

hidrofilik menyebabkan ikatan koloid dengan air menjadi lebih kuat, 

sehingga koloid sulit dipisahkan dengan air.  Koloid–koloid bermuatan tak 

sejenis saling tarik menarik melebihi daya tolak menolaknya sehingga 

terjadi flokulasi.  Terjadinya flokulasi menunjukkan potensi perubahan 

nilai zeta potensial yang rendah, dan kemungkinan tak ada kelebihan 

muatan dipermukaan.  Dalam industri kertas, dengan mengurangi nilai 

zeta potensial mendekati nol, akan memungkinkan partikel pulp mendekat 

satu sama lain dan terjadi flokulasi.  Dengan mengetahui nilai zeta 

potensial juga dapat diperhitungkan besar energi untuk menyatukan 

partikel pulp tersebut.  Dalam pengolahan limbah dari pabrik kimia, 

dengan melakukan pengukuran potensial zeta terhadap aliran buangan 

akan membuat kondisi pengolahan limbah menjadi lebih optimal 

(Ravikumar et al., 2012). 

 

G. Karakterisasi 

1. Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) 

Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) merupakan salah satu instrumen yang 

digunakan untuk analisis secara kuantitatif terhadap unsur-unsur logam.  Alat 
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ini memiliki sensitivitas yang tinggi, sehingga sering dijadikan pilihan utama 

untuk menganalisis unsur logam dengan konsentrasi yang sangat kecil (ppm 

bahkan ppb).  Dalam proses adsorpsi, keberhasilan adsorben mengikat ion 

logam dapat diketahui menggunakan SSA.  SSA dapat digunakan untuk 

mengetahui kadar ion logam yang teradsorpsi maupun yang terdapat dalam 

adsorben.  Secara kuantitatif, ion logam yang teradsorpsi dihitung 

berdasarkan selisih konsentrasi ion logam sebelum dan sesudah diadsorpsi 

(Yuliasari, 2003). 

 

Prinsip dasar pengukuran dengan SSA adalah penyerapan energi (sumber 

cahaya) oleh atom-atom pada keadaan dasar menjadi atom-atom pada 

keadaan tereksitasi.  Pembentukan atom-atom pada keadaan dasar atau 

disebut proses atomisasi pada umumnya dilakukan dalam nyala.  Atom-atom 

dalam keadaan dasar akan menyerap sumber energi berupa lampu katoda 

berongga, dengan jumlah energi yang diserap sebanding dengan konsentrasi 

atom-atom dalam sampel (Welz, 1985).  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 ke tingkat 

energi yang lebih tinggi, sedangkan energi transisi untuk masing-masing 

unsur adalah sangat khas.  Metode ini memiliki beberapa kelebihan 

dibandingkan dengan metode emisi konvensional.  Pada metode emisi 

konvensional tergantung pada sumber eksitasi, bila eksitasi dilakukan secara 

termal maka akan bergantung pada temperatur sumber (Khopkar, 2001). 
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2. Scanning Electron Microscope-Energy Dispersive X-Ray (SEM-EDX) 

Scanning Electron Microscope (SEM) adalah alat yang digunakan untuk 

mengetahui gambaran umum morfologi permukaan suatu sampel sedangkan 

Energy Dispersive X-Ray (EDX) atau biasa disebut EDS atau analisis EDAX 

merupakan teknik yang digunakan untuk mengetahui komposisi unsur dari 

suatu sampel.  Sistem EDX bekerja sebagai fitur yang terintegrasi dari SEM/ 

FE-SEM dan tidak dapat beroperasi sendiri.  Untuk mengetahui karakteristik 

material yang heterogen pada permukaan bahan pada skala mikrometer atau 

bahkan submikrometer serta menentukan komposisi unsur sampel secara 

kualitatif maupun kuantitatif maka dapat dilakukan dengan menggunakan 

satu perangkat alat SEM yang dirangkaikan dengan EDX.  SEM adalah salah 

satu jenis mikroskop yang menggunakan elektron sebagai pengganti cahaya 

untuk melihat benda dengan resolusi tinggi sehingga hasil yang diperoleh 

dari analisis dengan SEM yaitu bentuk, struktur, serta distribusi pori pada 

permukaan bahan.  EDX merupakan salah satu jenis X-Ray fluorescence 

spectroscopy yang mengandalkan interaksi antara radiasi elektromegnetik 

dan sampel yang digunakan.  Proses ini memanfaatkan sinar X yang 

diemisikan oleh sampel sebagai respon terhadap partikel yang terkena 

muatan saat pengujian.  

 

Cara kerja SEM yaitu gelombang elektron dari electron gun terkondensasi 

pada lensa kondensor dan terfokus menjadi titik yang jelas pada lensa 

objektif scanning coil yang diberi energi menyediakan medan magnet untuk 

sinar elektron.  Berkas sinar yang mengenai cuplikan akan menghasilkan 
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sinar elektron sekunder yang dikumpulkan oleh detektor sekunder.  Gambar 

yang dihasilkan terdiri dari ribuan titik dengan berbagai intensitas di 

permukaan cathode ray tube (CTB) sebagai topografi gambar (Kroschwitz, 

1990).  Pada sistem ini elektron akan dikonsentrasikan pada spesimen, 

bayangannya diperbesar dengan lensa objektif dan diproyeksikan pada layar 

(Gabriel, 1993). 

 

Prinsip kerja EDX yaitu analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara 

menentukan energi dari puncak yang ada dalam spektrum dan 

membandingkan dengan tabel energi emisi sinar-x dari unsur-unsur yang 

sudah diketahui.  Selain mengetahui keberadaan suatu unsur dalam sampel, 

hasil analisis EDX juga dapat menunjukkan konsentrasi unsur tersebut. 

Untuk melakukan analisa kuantitatif maka perlu dilakukan beberapa proses 

antara lain meniadakan background, dekonvolusi peak yang bertumpang 

tindih dan menghitung konsentrasi unsur (Larry, 2001). 

 

3. X-Ray Diffraction (XRD) 

Difraksi sinar-X merupakan teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi 

cuplikan berupa kristal dengan memanfaatkan radiasi gelombang 

elektromagnetik sinar-X.  Difraksi sinar-X terjadi pada hamburan elastis 

foton-foton sinar-X oleh atom dalam sebuah kisi periodik.  Hamburan 

monokromatis sinar-X dalam fasa tersebut akan memberikan interferensi 

yang konstruktif (Lukman, 2010).  Hasil yang diperoleh dari analisis ini 

adalah intensitas relatif (I) dan sudut hamburan (2θ).  Hamburan sinar-X 

berasal dari atom-atom yang membentuk bidang kisi kristal dari cuplikan 
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yang diamati (Ghozali dkk., 2012).  Dasar dari penggunaan difraksi sinar-X 

untuk mempelajari kisi kristal adalah berdasarkan persamaan Bragg: 

   n.λ = 2.d.sin θ; n = 1, 2, ...   (10) 

Dengan λ adalah panjang gelombang sinar-X yang digunakan, d adalah jarak 

antara dua bidang kisi, θ adalah sudut antara sinar datang dengan bidang 

normal, dan n adalah bilangan bulat atau orde pembiasan (Lukman, 2010). 

 

Difraksi akan bergantung pada struktur kristal dan panjang gelombangnya. 

Jika panjang gelombang jauh lebih besar daripada ukuran atom atau konstanta 

kisi kristal maka tidak akan terjadi peristiwa difraksi karena sinar akan 

dipantulkan sedangkan jika panjang gelombangnya mendekati atau lebih kecil 

dari ukuran atom atau kristal maka akan terjadi peristiwa difraksi (Ningrum, 

2010). 

 

4. Brunnauer-Emmet-Teller (BET) 

Analisis luas permukaan dapat dilakukan dengan metode BET surface area. 

Teknik karakterisasi BET yaitu dengan menggunakan metode adsorpsi gas, 

dapat memberikan informasi mengenai luas permukaan spesifik, total volume 

pori, distribusi ukuran pori, dan isoterm adsorpsi.  Prinsip kerjanya yaitu 

berdasarkan adsorpsi gas N2, pengukuran luas permukaan padatan total 

dilakukan melalui banyaknya gas yang diperlukan untuk menutupi seluruh 

permukaan padatan.  Brunauer, Emmet, dan Teller mengasumsikan bahwa 

laju reaksi pada bagian permukaan sama dengan laju desorpsi dan monolayer.  

Persamaan BET merupakan perkembangan dari persamaan Langmuir 

(Prabowo, 2009). 
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Dari hasil analisis dengan BET dapat diketahui diameter pori rata-rata dan 

volume  pori-pori total (Slamet et al., 2007).  Gambar 5 menunjukkan kurva 

antara jumlah gas yang teradsorpsi dengan tekanan gas dalam keadaan 

isotermis menurut International Union of Pure and Applied Chemistry 

(IUPAC) yang dibagi menjadi 6 tipe, yaitu : 

 

 

Gambar 5. Tipe isoterm adsorpsi-desorpsi pada padatan menurut IUPAC. 

 

Tipe I biasa disebut isoterm Langmuir, menggambarkan adsorpsi satu lapis 

(monolayer).  Tipe ini biasanya diperoleh dari adsorben mikropori.  Tipe II 

dihasilkan oleh adsorben makropori.  Tipe III menunjukkan tipe kualitas 

adsorben semakin tinggi saat tekanan relative bertambah.  Tipe IV hampir 

sama dengan tipe IIpada rentang tekanan relative rendahsampai menengah.  

Tipe IV dan V dihasilkan dari adsorben berukuran mesopori.  Tipe VI 

mengindikasikan permukaan adsoren memiliki struktur pori yang sangat 

seragam (Marsh and Fransisco, 2006).  
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini telah dilakukan pada bulan Februari-Mei 2019 di Laboratorium 

Kimia Anorganik/Fisik Universitas Lampung, analisis X-Ray Diffraction 

(XRD) dilakukan di Laboratorium FMIPA Institut Teknologi Surabaya (ITS). 

Analisis morfologi permukaan karbon aktif menggunakan Scanning Electron 

Microscope-Energy Dispersive X-Ray (SEM-EDX) dilakukan di 

Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi (LTSIT) Universitas 

Lampung.  Analisis luas permukaan karbon aktif dengan menggunakan alat 

BET surface area dilakukan di Laboratorium Teknik Kimia Institut 

Teknologi Bandung (ITB).  Analisis hasil adsorpsi menggunakan 

spektrofotometer serapan atom (SSA) dilakukan di Laboratorium Kimia 

Analitik Universitas Gadjah Mada. 

 

B. Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini antara lain peralatan gelas, 

spatula, neraca analitik, magnetik stirrer, cawan porselin, oven, 

Spektrofotometer serapan atom (SSA), X-Ray Diffraction (XRD), tanur      
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(Heraus KR170E0), Scanning Electron Microscope- Energy Dispersive X-

Ray (SEM-EDX) tipe JEOL-JSM-6510LA, BET surface area dan pH meter. 

 

Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu arang tempurung 

kelapa sawit dari PT. ISAB Provinsi Lampung,  Cd(CH3COO)2‧2H2O,  

FeSO4‧7H2O, FeCl3‧6H2O, NH4OH, HCl, NaOH, etanol, NaNO3, larutan 

buffer, kertas saring, pH indikator universal, aluminium foil, dan aquades. 

 

C. Posedur Penelitian 

1. Preparasi dan Pembuatan Karbon Tempurung Kelapa Sawit 

Tempurung kelapa sawit yang diperoleh dari PT. ISAB Provinsi Lampung 

dibersihkan dan dikeringkan di bawah sinar matahari.  Tempurung kelapa 

sawit yang telah bersih selanjutnya dikarbonisasi dengan cara dibakar di 

dalam drum yang terbuat dari plat besi khusus selama kurang lebih 6 jam 

sehingga diperoleh karbon tempurung kelapa sawit.  Karbon yang diperoleh 

selanjutnya dihaluskan menggunakan alat penggiling lalu diayak dengan 

ayakan (siever) berukuran 100 mikron.  Karbon tempurung kelapa sawit yang 

telah diayak selanjutnya diaktivasi dengan 2 cara yaitu aktivasi secara fisika 

dan aktivasi secara fisika-kimia kemudian dilanjutkan dengan pelapisan 

magnet. 
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2. Aktivasi Karbon Tempurung Kelapa Sawit 

a.  Aktivasi Fisika  

 

Sebanyak 200 gram karbon yang telah diayak kemudian dibakar dalam tanur 

pada suhu 700 oC selama 1 jam.  Kemudian didinginkan dalam desikator 

hingga suhunya stabil (Khuluk, 2016), lalu dipisahkan antara karbon aktif dan 

abu yang terbentuk, sehingga diperoleh karbon aktif fisiska (CAF). 

 

b. Aktivasi Kimia 

 

Karbon aktif hasil aktivasi fisika diambil sebanyak 50 gram lalu direndam 

dalam 100 mL larutan H3PO4 10% selama 24 jam.  Selanjutnya karbon aktif 

disaring dan dicuci dengan akuades hingga pH 6 lalu dikeringkan dalam oven 

pada suhu 100 oC selama 1 jam.  Setelah itu didinginkan dalam desikator agar 

suhunya stabil (Khuluk, 2016). 

 

3. Sintesis Magnetit 

Sintesis magnetit dilakukan sesuai dengan prosedur pada Lee et al., 2004. 

Sebanyak 600 ml larutan garam besi yang terdiri atas 7,6 g FeCl3‧6H2O dan 

3,9 g FeSO4‧7H2O diaduk serta dipanaskan hingga mencapai suhu 70 oC. 

Setelah itu, ditambahkan 100 ml larutan NaOH 5 M tetes demi tetes sehingga 

terbentuk endapan berwarna hitam.  Endapan yang terbentuk kemudian dicuci 

dengan akuades lalu dikeringkan dalam oven pada suhu 100 oC selama 3 jam. 
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4. Sintesis Karbon Aktif Magnetit 

Sintesis karbon aktif magnetit dibuat dengan pebandingan karbon aktif dan 

garam besi yaitu 2:1.  Sebanyak 6,5 gram CAF dilarutkan dalam 300 mL 

akuades kemudian dipanaskan sampai suhu 70oC.  Kemudian ditambahkan  

garam besi yang terdiri dari 7,6 gram FeCl3‧6H2O dan 3,9 gram FeSO4‧7H2O 

yang dilarutkan ke dalam 300 mL akuades.  Campuran kemudian diaduk 

selama 30 menit sambil ditambahkan 100 mL NaOH 5 M tetes demi tetes 

sampai terbentuk endapan hitam.  Endapan yang dihasilkan disaring dan 

dicuci dengan akuades sampai pH 6 lalu dikeringkan dalam oven pada suhu 

100 oC selama 3 jam, sehingga diperoleh karbon aktif fisika magnet (CAFM).  

Perlakuan yang sama dilakukan untuk karbon aktif fisika kimia (CAFK) 

untuk memperoleh karbon aktif fisika kimia magnet (CAFKM) (Oliviera et 

al.,2002).  

 

5. Penentuan Nilai Zeta Potensial 

Sebanyak 0,1 gram adsorben dimasukkan ke dalam 20 mL NaNO3 0,1 M. pH 

awal divariasikan dengan rentang 4-10 diatur menggunakan larutan standar 

HCl dan NaOH.  Larutan diaduk dengan pengaduk magnet selama 24 jam. 

Setelah itu pH akhir diamati dan diukur menggunakan pH meter. 

 

6. Karakterisasi Karbon Aktif  

CAF, CAFK, CAFM, dan CAFKM dikarakterisasi dengan XRD untuk 

mengidentifikasi fasa kristalin dari karbon aktif, SEM-EDX untuk 

mengetahui morfologi pemukaan dan mengidentifikasi komposisi unsur dari 
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karbon aktif, dan BET surface area untuk mengetahui pola isoterm   

adsorpsi-desorpsi dan luas permukaan karbon aktif. 

 

7. Uji Adsorpsi  

a. Pembuatan Larutan Induk Ion Cd(II) 1000 mg L-1 

 

Sebanyak 2,375 gram Cd(CH3COO)2‧2H2O dimasukkan dalam labu takar 

1000 mL, kemudian ditambahkan akuades hingga tanda terra dan 

dihomogenkan. 

 

b. Uji Adsorpsi 

 

1.) Penentuan Dosis Optimum Adsorben 

 

Sebanyak 25 mL larutan Cd(II) 100 ppm dimasukkan dalam 6 erlenmeyer 

yang berbeda.  Kemudian masing-masing ditambahkan karbon aktif dengan 

variasi dosis 0,1; 0,2; 0,4; 0,6 dan 0,8 gram, kemudian diaduk menggunakan 

pengaduk selama 1 jam dengan kecepatan 100 rpm.  Setelah itu dipisahkan 

dengan teknik sentrifugasi.  Filtrat yang diperoleh diukur menggunakan 

spektrofotometer serapan atom (SSA).   

 

2.) Penentuan pH Optimum 

 

Sebanyak 25 mL larutan Cd(II) 100 ppm ditambahkan adsorben dengan dosis 

optimum dengan variasi pH 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.  Penurunan pH dilakukan 

dengan penambahan HCl 0,1 M dan peningkatan pH dilakukan dengan 

penambahan NaOH 0,1 M.  Masing-masing Erlenmeyer ditambahkan larutan 
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buffer untuk mempertahankan pH, buffer asetat untuk mempertahankan pH 3, 

4, dan 5, buffer fosfat untuk pH 6, 7, 8, dan 9.  Kemudian diaduk 

menggunakan pengaduk selama 1 jam dengan kecepatan 100 rpm.  Setelah itu 

dilakukan pemisahan dengan teknik sentrifugasi.  Filtrat yang diperoleh diukur 

menggunakan spektrofotometer serapan atom (SSA).   

 

3.) Penentuan Waktu Kontak Optimum 

 

Sebanyak 25 mL larutan Cd(II) 100 ppm ditambahkan adsorben dosis 

optimum dan dibuat pada pH optimum, kemudian diaduk menggunakan 

pengaduk dengan variasi waktu yaitu 0, 15, 30, 60, 90, dan 120 menit dengan 

kecepatan 100 rpm.  Setelah itu dilakukan pemisahan dengan teknik 

sentrifugasi.  Filtrat yang diperoleh diukur menggunakan spektofotometer 

serapan atom (SSA).   

 

4.) Penentuan Konsentrasi Optimum (Isoterm Adsorpsi)  

Sebanyak 25 mL larutan Cd(II) dibuat dengan variasi konsentrasi 50, 100, 

200, 300, dan 400 mg L-1 masing-masing ditambahkan adsorben dosis 

optimum pada pH optimum, kemudian diaduk menggunakan pengaduk 

dengan waktu kontak optimum dengan kecepatan 100 rpm.  Setelah itu 

dilakukan pemisahan dengan teknik sentrifugasi.  Filtrat yang diperoleh 

diukur menggunakan SSA.  



 
 
 

67 
 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut : 

 

1. Modifikasi karbon aktif dengan pelapisan magnetit telah berhasil 

dilakukan yang dibuktikan dengan hasil difraktogram XRD dari CAFM 

dan CAFKM muncul puncak-puncak pada 2θ masing-masing pada 30, 35, 

43, 53 dan 59° yang sama dengan puncak pada difraktogram magnetit 

yang membuktikan bahwa permukaan karbon aktif telah terlapisi oleh 

magnetit.  Selain itu juga dapat dilihat dari hasil karakterisasi SEM-EDX 

dan BET surface area. 

 

2. Adsorpsi ion Cd(II) oleh CAF, CAFK, CAFM, dan CAFKM optimum 

dengan dosis adsorben 100 mg pada pH 6 dengan waktu kontak 120 menit. 

Konsentrasi optimum ion Cd(II) yang terserap sebesar 300 mg/L. 

 

3. Model kinetika adsorpsi CAF, CAFK, CAFM, dan CAFKM terhadap ion 

Cd(II) cenderung mengikuti model kinetika pseudo orde dua. 
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4. Isoterm adsorpsi ion Cd(II) oleh CAF, CAFK, CAFM, dan 

CAFKM cenderung mengikuti model isoterm adsorpsi 

Freundlich dengan nilai koefisien korelasi (R2) sebesar 0,997. 

 
B. SARAN 

 Adapun saran yang dapat dilakukan untuk penelitian lebih lanjut 

yaitu : 

1. Melakukan modifikasi lain selain dengan pelapisan magnetit 

untuk meningkatkan kemampuan adsorpsi karbon aktif. 

2. Menggunakan logam berat yang lain sebagai adsorbat dalam 

proses adsorpsi karbon aktif tempurung kelapa sawit. 
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