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ABSTRACT

ADSORPTION OF MULTICOMPONENT (METHYLENE BLUE,
CRYSTAL VIOLET, AND Cu(II) ION) ON Spirulina sp. ALGAE HYBRID

SILICA-MAGNETIT (Fe3O4) ADSORBENT

By

Siti Nur Aini

In this research, it has been conducted synthesis of Algae Hybrid Silica (HAS)
and Algae Hybrid Silica-Magnetite (HASM) from algae biomass Spirulina sp. to
be used as an adsorbent multicomponent solution (methylene blue, crystal violet,
and Cu(II) ion). The synthesized adsorbents were characterized using an infrared
spectrophotometer (IR) to identify functional groups, X-ray Diffraction (XRD) to
determine the level of crystallinity and Scanning Electron Microscopy with
Energy Dispersive X-ray (SEM-EDX) to analyze surface morphology and
elemental composition. The concentration of methylene blue and crystal violet in
multicomponent solution was analyzed using a UV-Vis spectrophotometer while
the concentration of Cu(II) ion was analyzed by Atomic Absorption
Spectrophotometer (AAS). Adsorption of multicomponent solution on HAS and
HASM adsorbent optimum at pH 8 with contact times of 30 and 15 minutes,
respectively. The adsorption rate of multicomponent solutions to HAS and
HASM tends to follow the pseudo second order kinetics model. Multicomponent
adsorption isotherms tend to follow the Freundlich isotherm model. The HAS and
HASM adsorbent can be used repeatedly to adsorb methylene blue as much as 5
times in the repetition cycle with an adsorption percentage < 80%.

Keywords: Spirulina sp., adsorption, methylene blue, crystal violet, Cu(II) ion,
multicomponent.
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ABSTRAK

ADSORPSI MULTIKOMPONEN (METILEN BIRU, KRISTAL VIOLET,
DAN ION Cu(II)) OLEH ADSORBEN HIBRIDA ALGA Spirulina sp.

SILIKA-MAGNETIT (Fe3O4)

Oleh

Siti Nur Aini

Pada penelitian ini telah dilakukan sintesis Hibrida Alga Silika (HAS) dan Hibrida
Alga Silika-Magnetit (HASM) dari biomassa alga Spirulina sp. untuk digunakan
sebagai adsorben larutan multikomponen (metilen biru, kristal violet, dan ion
Cu(II)). Adsorben hasil sintesis dikarakterisasi menggunakan spektrofotometer
inframerah (IR) untuk mengidentifikasi gugus fungsi, X-ray Diffraction (XRD)
untuk menentukan tingkat kekristalan serta Scanning Electron Microscopy with
Energi Dispersive X-ray (SEM-EDX) untuk menganalisis morfologi permukaan
dan komposisi unsur. Kadar larutan metilen biru dan kristal violet dalam larutan
multikomponen dianalisis menggunakan spektrofotometer UV-Vis sedangkan ion
Cu(II) dianalisis dengan Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS). Adsorpsi
larutan multikomponen oleh adsorben HAS dan HASM optimum pada pH 8
dengan waktu kontak masing-masing selama 30 dan 15 menit.  Laju adsorpsi
larutan multikomponen terhadap HAS dan HASM cenderung mengikuti model
kinetika pseudo orde dua.  Isoterm adsorpsi multikomponen cenderung mengikuti
model isoterm Freundlich.  Adsorben HAS dan HASM dapat digunakan secara
berulang untuk mengadsorpsi metilen biru sebanyak 5 kali siklus pengulangan
dengan persentase adsorpsi < 80%.

Kata kunci : Spirulina sp., adsorpsi, metilen biru, kristal violet, ion Cu(II),
multikomponen,



ADSORPSI MULTIKOMPONEN (METILEN BIRU, KRISTAL VIOLET,
DAN ION Cu(II)) OLEH ADSORBEN HIBRIDA ALGA Spirulina sp.

SILIKA-MAGNETIT (Fe3O4)

Oleh

SITI NUR AINI

Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

SARJANA SAINS

Pada
Jurusan Kimia

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG
2019







 



RIWAYAT HIDUP

Negeri (MIN) Panjang Bandar Lampung pada tahun 2004-2009.  Kemudian

melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Madrasah

Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Tanjung Karang pada tahun 2012.  Pendidikan

Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN)

1 Model Bandar Lampung pada tahun 2015.  Saat di MAN penulis aktif dalam

berbagai organisasi yaitu organisasi satgas anti narkoba dan Rohani Islam (ROIS).

Pada tahun 2015 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Kimia Fakultas

Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung melalui jalur Penerimaan

Mahasiswa Perluasan Akses Pendidikan (PMPAP).

Selama menjadi mahasiswa, penulis menjadi anggota Badan Eksekutif Mahasiswa

dan aktif di Lembaga Kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Kimia (HIMAKI)

FMIPA Unila sebagai anggota Bidang Usaha Mandiri pada tahun 2016-2017.

Pada tahun 2017, penulis menjadi Beswan dari Beasiswa Peningkatan Prestasi

Akademik (PPA) dan pada tahun 2018-2019 menjadi Beswan dari Beasiswa

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 14

Februari 1998, sebagai anak pertama dari empat bersaudara

yang merupakan putri dari pasangan Bapak Ruswandi dan Ibu

Sartini.  Penulis mengawali jenjang pendidikan dari

Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Madrasah Ibtidaiyah



ix

Karya Salemba Empat (KSE).  Penulis juga pernah menjadi asisten praktikum

Kimia Anorganik II untuk Jurusan Kimia FMIPA Universitas Lampung pada

tahun 2018.  Pada tahun 2018, penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL)

di Laboratorium Anorganik/Fisik Jurusan Kimia FMIPA Universitas Lampung.

Pada tahun 2018 juga, penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa

Talang Beringin Kabupaten Tanggamus.



MOTTO

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan

boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu,

Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui”

(Q.S. Al-Baqarah : 216)

ADA DUA PILIHAN HIDUP DI PAGI HARI

Kembali tidur untuk melanjutkan mimpi, atau bangun tidur untuk

mewujudkan mimpi

(Prof. Dr. Buhani, M.Si.)

"Apabila anda berbuat kebaikan kepada orang lain, maka anda telah

berbuat baik terhadap diri sendiri."

(Benyamin Franklin)

"Jika kau ingin memenangkan sesuatu, cukup dengar kata hatimu. Jika

hatimu tak bisa menjawabnya, tutup matamu dan pikirkan kedua orang

tuamu. Dan semua rintangan terlewati, semua masalah lenyap seketika.

Kemenangan akan jadi milikmu. Hanya milikmu”

(Siti Nur Aini)



Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil’alamin kepada
Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada :

Kedua orang tuaku,
Bapak Ruswandi dan Ibu Sartini yang telah memberikan rasa kasih

sayang, cinta, pengorbanan, dan doa-doa indah untukku
Terima Kasih kalianlah inspirasi dan motivasiku selama ini.

Aku sayang kalian.

Adik tersayang,
Siti Khusfatun Khasanah, Rianti Rahma, dan Siti Nur Hafizah

Kalian adik terbaikku.

Keluarga besarku Abdurrahman dan Sumirah yang telah
mendukungku dan mendoakanku.

Guru-guru yang selalu membagi ilmunya untukku.

Seluruh sahabat dan teman-teman, atas segala dukungan dan
doa yang diberikan.

Kepada orang-orang yang telah menudukungku selama ini
Terima Kasih. Aku bersyukur.

Almamater Tercinta.



SANWACANA

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Puji dan syukur Penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT,

karena atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi dengan judul "Adorpsi Multikomponen (Metilen Biru, Kristal Violet,

dan Ion Cu(II)) oleh Adsorben Hibrida Alga Spirulina sp. Silika-Magnetit

(Fe3O4)" adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains pada

Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas

Lampung.

Dalam pelaksanaan dan penulisan skripsi ini tidak lepas dari kesulitan dan

rintangan, namun itu semua dapat penulis lalui berkat rahmat dan ridha Allah

SWT serta bantuan dan dorongan semangat dari orang-orang yang hadir di

kehidupan penulis. Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih

setulus-tulusnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Buhani, M.Si. selaku pembimbing I penelitian yang telah banyak

memberikan ilmu, nasihat, saran, motivasi, perhatian, serta kesabaran dalam

membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan selama menjadi

mahasiswa.



xiii

2. Bapak Prof. Suharso, Ph.D. selaku pembimbing II penelitian yang telah

memberikan kritik, saran, dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini

terselesaikan dengan baik.

3. Ibu Dr. Noviany, S.Si, M.Si. selaku pembahas penelitian yang telah

memberikan semangat, kritik, saran, dan arahan kepada penulis sehingga

skripsi ini terselesaikan dengan baik.

4. Ibu Dr. Zipora sembirung, M.Si. selaku Pembimbing Akademik atas

kesediaannya utuk memberikan bimbingan, bantuan, nasehat, dan informasi

yang bermanfaat kepada penulis.

5. Bapak Dr. Eng. Suripto Dwi Y., M.T. selaku ketua Jurusan Kimia FMIPA

Unila yang telah menyetujui skripsi ini.

6. Bapak Drs. Suratman, M.Sc. selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu

Pengetahuan Alam Universitas Lampung.

7. Mba Liza Apriliya, S.Si. terima kasih telah banyak membantu penulis dalam

melakukan penelitian di Laboratorium.

8. Seluruh dosen FMIPA Unila yang telah mendidik dan memberikan ilmu

pengetahuan yang sangat berguna kepada penulis selama kuliah.

9. Seluruh staff administrasi Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu

Pengetahuan Alam Universitas Lampung.

10. Kedua orang tua yang sangat penulis cintai. Bapak Ruswandi yang luar biasa

dan selalu menjadi inspirasi dan semangat dalam segala hal. Terima kasih atas

doanya yang tak putus dan segala bentuk pengorbanan. Ibu Sartini yang selalu

memberikan kasih sayang, sabar dan selalu mendoakanku setiap waktu.

Terima kasih atas nasehat dan doa yang selalu menyemangatkanku. Dengan



xiv

tulus dan rendah hati kuucapkan atas segala hal terbaik dan semua yang telah

diberikan kepadaku serta bentuk pengorbanan. Semoga sehat selalu,

dipermudah, dan diperlancar rezekinya oleh Allah SWT.

11. Adik-adikku tersayang, Siti Khusfatu Khasanah, Rianti Rahma, dan Siti Nur

Hafizah yang kubanggakan, semoga semua bisa menyusul menjadi sarjana.

Terima kasih atas doa dan dukungannya yang tiada terhingga.

12. Kepada seluruh keluarga besar mbah, bude, bulek, pakde, umi, abi, dan

sepupu-sepupuku yang telah mendoakan dan menjadi motivasi penulis untuk

menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

13. Sahabat terbaikku Maila Niamas’shodiqoh terima kasih atas pertemanan kita

dari masa kecil sampai sekarang yaa mell, alhamdulillah selalu satu almamater

dari SD sampai sarjana. Semoga segala sesuatu dipermudah dan lancar

mengejar cita-cita.

14. Sahabat terbest Tri Handayani Surya Ningsih terima kasih yaa tri dari jaman

MTs memotivasi penulis saat suka maupun duka, yang selalu mengerti

penulis, membantu saat kesulitan, dan memberi semangat yang tiada

terhingga. Semoga persahabatan ini terus terjalin hingga waktu yang tidak bisa

ditentukan. Sukses selalu dan diperlancar segala urusan.

15. Sahabat-sahabatku tercinta Yunisa Sari Pandela, Nita Apriyani, Tri Handayani

Surya Ningsih, Evita Rahmawati, dan Sofa Mutiara Fitri Alhamdulillah

sekarang udah sarjana. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan dan doanya

sejak MAN. Selalu memberikan semangat kepada penulis. Sukses dan bahagia

selalu gengs.



xv

16. Sahabat “Gercep squad” yaitu Miranda Sari, Tri Handayani Surya Ningsih,

Ade Rika Nuralita, dan Santi Primadona yang selalu membersama selama

kuliah. Kalian teman belajarku, teman sharing, teman curhat, teman makan,

teman segala hal. Semoga semua sukses, rezeki lancar, bahagia, dan sehat

selalu.

17. Partner perkuliahan Annisa Dila Febrianty, Fitri Sunarsih, Nurmala, Ayudina

Rahmawati, Sri Lestari, dan Tri Handayani Surya Ningsih terima kasih atas

pertemanan selama proses menuju sarjana. Alhamdulillah masuk dan lulus

bareng, semoga sukses semua mengerjar impian.

18. Rekan-rekan Adsorption Squad yaitu Ade Rika Nuralita, Miranda Sari, Tri

Handayani Surya, Tri Agus Wijayanti, dan Desy Permata Sari terima kasih ya

atas segala bantuan kalian, sukses selalu untuk kita semua.

19. Kakak-kakak sepenelitian Adsorption Grup yaitu kak Asdini Virginia, Ana

Devita Mutiara, Ismi Aditiya, Ferita Angriana, dan Fitria Luziana atas

bantuan, masukan, dan saran yang telah diberikan.

20. Keluarga besar seperjuangan anorganik 2015 yaitu Aderika, Miranda, Tri

Handayani, Yanti, Desy Permata Sari, Ayudina, Widya, Fatma, Alifa, Nadya,

Sri Budi Asih, Putri Nursela, Rifka, Eka, Desy Nurjannah, Ella, Tri Julianti

(Jule), Dwi Saraswati, Risyda, Naina, Annisa Tri Agustin (Icil), Tari, Hani,

Asti, Mona, dan Rama Aji Wijaya. Terima kasih untuk kebersamaan dan

dukungan kalian selama menjalankan penelitian dan perkuliahan. Tetap

semangat kawan, sukses selalu untuk kita semua.

21. Teman seperjuangan di Laboratorium Kimia Anorganik/Fisik atas saran dan

bantuannya yang telah diberikan.



xvi

22. Teman-teman Chemistry 15 yang luar biasa, tanpa kalian kehidupanku sebagai

mahasiswi kimia bukan apa-apa. Aku bangga menjadi bagian dari kalian.

Dukungan kalian tak ternilai harganya. Kimia 15 solidaritas tanpa batas.

Love you all.

23. Terima kasih untuk adik-adik kimia 2016, 2017, dan 2018 yang tidak bisa

penulis sebutkan satu persatu, semangat kuliahnya dan semoga segera

menyusul.

24. Teman Maba KWI FMIPA yaitu Atika Sarah, Tri Agus Wijayanti, Risma

Rasmani, Muryadi Saputra, Emir Sasmita Andrewijana, Nanda, Mutia, dan

Resvy Hartati. Meskipun hanya tinggal bersama kurang lebih seminggu tetapi

kebersamaannya tetap terkenang. Sukses ya kalian.

25. Partner KKN Desa Talang Beringin Birul Sabdo Aji Nugroho, Aditya

Nugroho, Ananda Pratama Riyadi, Lili Adiningsih, Wahyuningsih, dan Leady

Pramudita Putri. Terima kasih yang pernah singgah dihati dan doa dari kalian

semua.

26. Adik-adik Akuntansi 2017 Umi Haniah, Indah Larasati, Lovia Wita Ayurini,

Selvia Mayasuci, Siti Istiqomah, dan Sri Utami. Terima kasih ya temannya

adik penulis atas doa dari kalian semua. Semangat kuliahnya, semoga segala

urusan perkuliahan diperlancar dan segera menyusul ya menjadi sarjana S.E.

27. Semua pihak yang telah mendukung dan memotivasi penulis untuk

menyelesaikan skripsi ini, maaf jika tidak dapat disebutkan satu persatu.

Aku bersyukur mendapatkan doa dari kalian.



xvii

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kurang dari kesempurnaan.

Penulis berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat

bagi kita semua.

Bandar Lampung, November 2019
Penulis

Siti Nur Aini



i

DAFTAR ISI

Halaman
DAFTAR ISI........................................................................................................... i
DAFTAR TABEL ................................................................................................ iii
DAFTAR GAMBAR.......................................................................................... viii

I. PENDAHULUAN .............................................................................................. 1
A. Latar Belakang dan Masalah ......................................................................... 1
B. Tujuan Penelitian ........................................................................................... 4
C. Manfaat Penelitian ......................................................................................... 5

II. TINJAUAN PUSTAKA................................................................................... 6
A. Mikroalga Spirulina sp. ................................................................................ 6
B. Silika Gel ...................................................................................................... 8
C. Proses Sol-Gel .............................................................................................. 9
D. Magnetit (Fe3O4) ........................................................................................ 13
E. Adsorpsi ...................................................................................................... 14

1. Jenis-Jenis Adsorpsi ............................................................................... 16

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Daya Adsorpsi .............................. 17

F. Parameter Adsorpsi ..................................................................................... 19

1. Kinetika Adsorpsi ................................................................................. 19

2. Isoterm Adsorpsi ................................................................................... 20

G. Metilen Biru................................................................................................ 25
H. Kristal Violet .............................................................................................. 26
I. LogamTembaga (Cu) .................................................................................. 27
J. Desorpsi ...................................................................................................... 29
K. Nilai Zeta Potensial .................................................................................... 33
L. Karakterisasi Material ................................................................................. 34

1. Spektrofotometer UV-Vis ...................................................................... 34

2. Spektrofotometer Inframerah (IR).......................................................... 35

3. Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)................................................. 36

4. X-Ray Diffraction (XRD)....................................................................... 37

5. Scanning Electron Microscopy with Energy Dispersive X-ray
(SEM-EDX).......................................................................................... 37



ii

III. METODE PENELITIAN ............................................................................ 39
A. Waktu dan Tempat ................................................................................... 39
B. Alat dan Bahan ......................................................................................... 40
C. Posedur Penelitian .................................................................................... 40

1. Penyiapan Biomassa Alga Spirulina sp ............................................... 40

2. Sintesis ................................................................................................. 41

3. Karakterisasi Material .......................................................................... 42

4. Penentuan Nilai Zeta Potensial HAS dan HASM................................ 43

5. Uji Adsorpsi ......................................................................................... 44

6. Penggunaan Ulang Adsorben............................................................... 45

7. Mekanisme Adsorpsi............................................................................ 46

8. Diagram Alir Penelitian ....................................................................... 47

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN..................................................................... 48
A. Sintesis....................................................................................................... 48
B. Karakterisasi Material................................................................................ 49

1. Karakterisasi Spektrofotometer Infra Merah (IR)................................. 50

2. Karakterisasi X-Ray Difraction (XRD)................................................. 52

3. Karakterisasi Scanning Electron Microscopy with Energy Dispersive
X-ray (SEM-EDX)................................................................................ 54

C. Penentuan Nilai Zeta Potensial HAS dan HASM ...................................... 56

D. Uji Adsorpsi................................................................................................ 57
1. Adsorpsi Pasangan Larutan Zat Warna Metilen Biru dan Kristal

Violet oleh HAS dan HASM................................................................ 57

2. Adsorpsi Multikomponen (Metilen Biru, Kristal violet, dan Ion
Cu(II)) oleh HAS dan HASM............................................................... 66

E. Penggunaan Ulang Adsorben....................................................................... 78
F. Mekanisme Adsorpsi.................................................................................... 79

V. SIMPULAN DAN SARAN ............................................................................ 82
A. Simpulan..................................................................................................... 82
B. Saran ........................................................................................................... 83

DAFTAR PUSTAKA.......................................................................................... 84

LAMPIRAN......................................................................................................... 91



iii

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Nama dan struktur kimia kromofor................................................................... 27

2. Hasil analisis gugus fungsi pada adsorben........................................................ 51

3. Hasil analisis struktur kristal ............................................................................. 53

4. Parameter kinetika adsorpsi metilen biru, kristal violet, dan ion Cu(II)
terhadap multikomponen oleh adsorben HAS dan HASM .............................. 61

5. Parameter kinetika adsorpsi terhadap campuran metilen biru dan kristal
violet oleh adsorben HAS dan HASM ............................................................. 65

6. Parameter kinetika adsorpsi metilen biru, kristal violet, dan ion Cu(II)
terhadap multikomponen oleh adsorben HAS dan HASM .............................. 71

7. Parameter kinetika adsorpsi terhadap campuran metilen biru dan kristal
violet oleh adsorben HAS dan HASM ............................................................. 77

8. Data PZC oleh adsorben HAS dan HASM Spirulina sp.................................. 92

9. Penentuan kurva standar metilen biru dengan variasi waktu kontak................92

10. Penentuan kurva standar kristal violet dengan variasi waktu kontak ............. 93

11. Penentuan kurva standar ion Cu(II) dengan variasi waktu kontak ................. 93

12. Adsorpsi metilen biru terhadap campuran metilen biru dan kristal violet
oleh adsorben HAS dan HASM dengan variasi waktu kontak .................... 94

13. Adsorpsi kristal violet terhadap campuran metilen biru dan kristal violet
oleh adsorben HASdan HASM dengan variasi waktu kontak ....................... 94

14. Adsorpsi metilen biru terhadap multikomponen oleh adsorben HAS dan
HASM dengan variasi waktu kontak ............................................................. 95

15. Adsorpsi kristal violet terhadap multikomponen oleh adsorben HAS dan
HASM dengan variasi waktu kontak ............................................................. 95



iv

16. Adsorpsi ion Cu(II) terhadap multikomponen oleh adsorben HAS dan
HASM dengan variasi waktu kontak ............................................................. 96

17. Data hasil perhitungan kinetika pseudo orde satu oleh adsorben HAS pada
metilen biru terhadap campuran metilen biru dan kristal violet .................... 96

18. Data hasil perhitungan kinetika pseudo orde satu oleh adsorben HASM
pada metilen biru terhadap campuran metilen biru dan kristal violet............ 97

19. Data hasil perhitungan kinetika pseudo orde satu oleh adsorben HAS pada
kristal violet terhadap campuran metilen biru dan kristal violet.................... 98

20. Data hasil perhitungan kinetika pseudo orde satu oleh adsorben HASM
pada kristal violet terhadap campuran metilen biru dan kristal violet ........... 99

21. Data hasil perhitungan kinetika pseudo orde satu oleh adsorben HAS pada
metilen biru terhadap multikomponen ......................................................... 100

22. Data hasil perhitungan kinetika pseudo orde satu oleh adsorben HASM
pada metilen biru terhadap multikomponen................................................. 101

23. Data hasil perhitungan kinetika pseudo orde satu oleh adsorben HAS pada
kristal violet terhadap multikomponen ........................................................ 102

24. Data hasil perhitungan kinetika pseudo orde satu oleh adsorben HASM
pada kristal violet terhadap multikomponen................................................ 103

25. Data hasil perhitungan kinetika pseudo orde satu oleh adsorben HAS pada
ion Cu(II) terhadap multikomponen ............................................................ 104

26. Data hasil perhitungan kinetika pseudo orde satu oleh adsorben HASM
pada ion Cu(II) terhadap multikomponen.................................................... 105

27. Data hasil perhitungan kinetika pseudo orde dua oleh adsorben HAS pada
metilen biru terhadap campuran metilen biru dan kristal violet .................. 106

28. Data hasil perhitungan kinetika pseudo orde dua oleh adsorben HASM
pada metilen biru terhadap campuran metilen biru dan kristal violet.......... 107

29. Data hasil perhitungan kinetika pseudo orde dua oleh adsorben HAS pada
kristal violet terhadap campuran metilen biru dan kristal violet.................. 109

30. Data hasil perhitungan kinetika pseudo orde dua oleh adsorben HASM
pada kristal violet terhadap campuran metilen biru dan kristal violet ......... 110

31. Data hasil perhitungan kinetika pseudo orde dua oleh adsorben HAS pada
metilen biru terhadap multikomponen ......................................................... 111



v

32. Data hasil perhitungan kinetika pseudo orde dua oleh adsorben HASM
pada metilen biru terhadap multikomponen................................................. 112

33. Data hasil perhitungan kinetika pseudo orde dua oleh adsorben HAS
pada kristal violet terhadap multikomponen................................................ 113

34. Data hasil perhitungan kinetika pseudo orde dua oleh adsorben HASM
pada kristal violet terhadap multikomponen................................................ 114

35. Data hasil perhitungan kinetika pseudo orde dua oleh adsorben HAS
pada ion Cu(II) terhadap multikomponen.................................................... 115

36. Data hasil perhitungan kinetika pseudo orde dua oleh adsorben HASM
pada ion Cu(II) terhadap multikomponen.................................................... 116

37. Penentuan kurva standar metilen biru dengan variasi konsentrasi............... 117

38. Penentuan kurva standar kristal violet dengan variasi konsentrasi .............. 117

39. Penentuan kurva standar ion Cu(II) dengan variasi konsentrasi .................. 118

40. Adsorpsi metilen biru terhadap campuran metilen biru dan kristal violet
oleh adsorben HAS dan HASM dengan variasi konsentrasi........................ 118

41. Adsorpsi kristal violet terhadap campuran metilen biru dan kristal violet
oleh adsorben HAS dan HASM dengan variasi konsentrasi........................ 119

42. Adsorpsi metilen biru terhadap multikomponen oleh adsorben HAS dan
HASM dengan variasi konsentrasi............................................................... 119

43. Adsorpsi kristal violet terhadap multikomponen oleh adsorben HAS dan
HASM dengan variasi konsentrasi............................................................... 120

44. Adsorpsi ion Cu(II) terhadap multikomponen oleh adsorben HAS dan
HASM dengan variasi konsentrasi............................................................... 120

45. Data perhitungan menggunakan model persamaan Langmuir pada
metilen biru terhadap campuran metilen biru dan kristal violet oleh
adsorben HAS ............................................................................................. 121

46. Data perhitungan menggunakan model persamaan Langmuir pada
metilen biru terhadap campuran metilen biru dan kristal violet oleh
adsorben HASM....................................................................................... 122

47. Data perhitungan menggunakan model persamaan Langmuir pada kristal
violet terhadap campuran metilen biru dan kristal violet oleh adsorben
HAS ............................................................................................................. 123



vi

48. Data perhitungan menggunakan model persamaan Langmuir pada kristal
violet terhadap campuran metilen biru dan kristal violet oleh adsorben
HASM .......................................................................................................... 124

49. Data perhitungan menggunakan model persamaan Langmuir pada metilen
biru terhadap multikomponen oleh adsorben HAS...................................... 126

50. Data perhitungan menggunakan model persamaan Langmuir pada metilen
biru terhadap multikomponen oleh adsorben HASM .................................. 127

51. Data perhitungan menggunakan model persamaan Langmuir pada kristal
violet terhadap multikomponen oleh adsorben HAS ................................... 128

52. Data perhitungan menggunakan model persamaan Langmuir pada kristal
violet terhadap multikomponen oleh adsorben HASM ............................... 129

53. Data perhitungan menggunakan model persamaan Langmuir pada ion
Cu(II) terhadap multikomponen oleh adsorben HAS .................................. 130

54. Data perhitungan menggunakan model persamaan Langmuir pada ion
Cu(II) terhadap multikomponen oleh adsorben HASM............................... 131

55. Data perhitungan menggunakan model persamaan Freundlich pada
metilen biru terhadap campuran metilen biru dan kristal violet oleh
adsorben HAS ............................................................................................. 132

56. Data perhitungan menggunakan model persamaan Freundlich pada
metilen biru terhadap campuran metilen biru dan kristal violet oleh
adsorben HASM........................................................................................... 133

57. Data perhitungan menggunakan model persamaan Freundlich pada kristal
violet terhadap campuran metilen biru dan kristal violet oleh adsorben
HAS ............................................................................................................. 135

58. Data perhitungan menggunakan model persamaan Freundlich pada kristal
violet terhadap campuran metilen biru dan kristal violet oleh adsorben
HASM .......................................................................................................... 136

59. Data perhitungan menggunakan model persamaan Freundlich pada
metilen biru terhadap multikomponen oleh adsorben HAS......................... 137

60. Data perhitungan menggunakan model persamaan Freundlich pada
metilen biru terhadap multikomponen oleh adsorben HASM ..................... 138

61. Data perhitungan menggunakan model persamaan Freundlich pada kristal
violet terhadap multikomponen oleh adsorben HAS ................................... 139

62. Data perhitungan menggunakan model persamaan Freundlich pada kristal
violet terhadap multikomponen oleh adsorben HASM ............................... 140



vii

63. Data perhitungan menggunakan model persamaan Freundlich pada ion
Cu(II) terhadap multikomponen oleh adsorben HAS .................................. 141

64. Data perhitungan menggunakan model persamaan Freundlich pada ion
Cu(II) terhadap multikomponen oleh adsorben HASM............................... 142

65. Penentuan kurva standar metilen biru pada penggunaan ulang adsorben.... 143

66. Data hasil perhitungan jumlah metilen biru yang teradsorpsi oleh
adsorben HAS .............................................................................................. 144

67. Data hasil perhitungan jumlah metilen biru yang teradsorpsi oleh
adsorben HASM........................................................................................... 144

68. Penentuan kurva standar metilen biru pada mekanisme adsorpsi ................ 145

69. Data perhitungan jumlah metilrn biru yang terdesorpsi oleh adsorben
HAS dan HASM .......................................................................................... 145



viii

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Spirulina sp. ........................................................................................................ 7

2. Struktur TEOS................................................................................................... 12

3. Kurva isoterm adsorpsi Langmuir..................................................................... 22

4. Kurva isoterm adsorpsi Freundlich ................................................................... 24

5. Struktur metilen biru ......................................................................................... 25

6. Struktur kristal violet ........................................................................................ 27

7. Struktur EDTA.................................................................................................. 32

8. Reaksi pembentukan kompleks EDTA ............................................................. 32

9. Hasil sintesis (a) Magnetit, (b) HAS, dan (c) HASM ....................................... 48

10. Sintesis HASM dari silika-magnetit dan biomassa alga Spirulina sp............. 49

11. Spektra IR (a) Magnetit, (b) Biomassa Alga Spirulina sp., (c) HAS, dan
(d) HASM ...................................................................................................... 50

12.  Difraktogram dari (a) Magnetit, (b) HAS, dan (c) HASM ............................ 52

13.  Mikrograf SEM dengan perbesaran 2000x (a) Magnetit, (b) HAS, dan
(c) HASM....................................................................................................... 54

14. Spektrum EDX (a) Magnetit, (b) HAS, dan (c) HASM.................................. 55

15. Kurva PZC oleh adsorben HAS dan HASM................................................... 56

16.  Hasil adsorpsi metilen biru terhadap campuran metilen biru dan kristal
violet oleh HAS dan HASM dengan variasi waktu kontak ........................... 58

17.  Hasil adsorpsi kristal violet terhadap campuran metilen biru dan kristal
violet oleh HAS dan HASM dengan variasi waktu kontak ........................... 58



ix

18.  Kinetika pseudo orde satu pada metilen biru terhadap campuran metilen
biru dan kristal violet oleh HAS dan HASM ................................................. 59

19. Kinetika pseudo orde satu pada kristal violet terhadap campuran metilen
biru dan kristal violet oleh HAS dan HASM ................................................. 59

20.  Kinetika pseudo orde dua pada metilen biru terhadap campuran metilen
biru dan kristal violet oleh HAS dan HASM ................................................. 60

21.  Kinetika pseudo orde dua pada kristal violet terhadap campuran metilen
biru dan kristal violet oleh HAS dan HASM ................................................. 60

22.  Hasil adsorpsi metilen biru terhadap campuran metilen biru dan kristal
violet oleh HAS dan HASM dengan variasi konsentasi ................................ 62

23.  Hasil adsorpsi kristal violet terhadap campuran metilen biru dan kristal
violet oleh HAS dan HASM dengan variasi konsentrasi ............................... 62

24.  Kurva model isoterm Langmuir pada adsorpsi metilen biru terhadap
campuran metilen biru dan kristal violet oleh HAS dan HASM ................... 63

25. Kurva model isoterm Langmuir pada adsorpsi kristal violet terhadap
campuran metilen biru dan kristal violet oleh HAS dan HASM ................... 64

26.  Kurva model isoterm Freundlich pada adsorpsi metilen biru terhadap
campuran metilen biru dan kristal violet oleh HAS dan HASM ................... 64

27.  Kurva model isoterm Freundlich pada adsorpsi kristal violet terhadap
campuran metilen biru dan kristal violet oleh HAS dan HASM ................... 65

28.  Hasil adsorpsi metilen biru terhadap multikomponen oleh HAS dan
HASM dengan variasi waktu kontak ............................................................. 67

29.  Hasil adsorpsi kristal violet terhadap multikomponen oleh HAS dan
HASM dengan variasi waktu kontak ............................................................. 67

30.  Hasil adsorpsi ion Cu(II) terhadap multikomponen oleh HAS dan HASM
dengan variasi waktu kontak.......................................................................... 67

31.  Kinetika pseudo orde satu pada metilen biru terhadap multikomponen oleh
HAS dan HASM ............................................................................................ 68

32.  Kinetika pseudo orde satu pada kristal violet terhadap multikomponen
oleh HAS dan HASM .................................................................................... 69

33.  Kinetika pseudo orde satu pada ion Cu(II) terhadap multikomponen oleh
adsorben HAS dan HASM............................................................................. 69

34.  Kinetika pseudo orde dua pada metilen biru terhadap multikomponen oleh
adsorben HAS dan HASM............................................................................. 70



x

35.  Kinetika pseudo orde dua pada kristal violet terhadap multikomponen oleh
HAS dan HASM ............................................................................................ 70

36.  Kinetika pseudo orde dua pada ion Cu(II) terhadap multikomponen oleh
HAS dan HASM ............................................................................................ 70

37.  Hasil adsorpsi metilen biru terhadap multikomponen oleh HAS dan
HASM dengan variasi konsentrasi................................................................. 72

38.  Hasil adsorpsi kristal violet terhadap multikomponen oleh HAS dan
HASM dengan variasi konsentrasi................................................................. 73

39. Hasil adsorpsi ion Cu(II) terhadap multikomponen oleh HAS dan HASM
dengan variasi konsentrasi ............................................................................. 73

40.  Kurva model isoterm Langmuir pada adsorpsi metilen biru terhadap
multikomponen oleh HAS dan HASM .......................................................... 74

41.  Kurva model isoterm Langmuir pada adsorpsi kristal violet terhadap
multikomponen oleh HAS dan HASM .......................................................... 74

42.  Kurva model isoterm Langmuir pada adsorpsi ion Cu(II) terhadap
multikomponen oleh HAS dan HASM .......................................................... 75

43. Kurva model isoterm Freundlich pada adsorpsi metilen biru terhadap
multikomponen oleh HAS dan HASM .......................................................... 76

44.  Kurva model isoterm Freundlich pada adsorpsi kristal violet terhadap
multikomponen oleh HAS dan HASM .......................................................... 76

45.  Kurva model isoterm Freundlich pada adsorpsi ion Cu(II) terhadap
multikomponen oleh HAS dan HASM .......................................................... 76

46.  Hasil penggunaan ulang adsorben HAS dan HASM terhadap metilen
biru ................................................................................................................. 78

47.  Hasil mekanisme adsorpsi oleh HAS dan HASM terhadap metilen biru ...... 80

48.  Kurva standar metilen biru dengan variasi waktu kontak.............................. 92

49.  Kurva standar kristal violet dengan variasi waktu kontak ............................. 93

50.  Kurva standar ion Cu(II) dengan variasi waktu kontak ................................. 93

51.  Pola kinetika pseudo orde satu oleh adsorben HAS pada metilen biru
terhadap campuran metilen biru dan kristal violet......................................... 97

52.  Pola kinetika pseudo orde satu oleh adsorben HASM pada metilen biru
terhadap campuran metilen biru dan kristal violet......................................... 98



xi

53.  Pola kinetika pseudo orde satu oleh adsorben HAS pada kristal violet
terhadap campuran metilen biru dan kristal violet......................................... 99

54.  Pola kinetika pseudo orde satu oleh adsorben HASM pada kristal violet
terhadap campuran metilen biru dan kristal violet....................................... 100

55.  Pola kinetika pseudo orde satu oleh adsorben HAS pada metilen biru
terhadap multikomponen ............................................................................. 101

56.  Pola kinetika pseudo orde satu oleh adsorben HASM pada metilen biru
terhadap multikomponen ............................................................................. 102

57.  Pola kinetika pseudo orde satu oleh adsorben HAS pada kristal violet
terhadap multikomponen ............................................................................. 103

58. Pola kinetika pseudo orde satu oleh adsorben HASM pada kristal violet
terhadap multikomponen ............................................................................. 104

59. Pola kinetika pseudo orde satu oleh adsorben HAS pada ion Cu(II)
terhadap multikomponen ............................................................................. 105

60.  Pola kinetika pseudo orde satu oleh adsorben HASM pada ion Cu(II)
terhadap multikomponen ............................................................................. 106

61.  Pola kinetika pseudo orde dua oleh adsorben HAS pada metilen biru
terhadap campuran metilen biru dan kristal violet ...................................... 107

62.  Pola kinetika pseudo orde dua oleh adsorben HASM pada metilen biru
terhadap campuran metilen biru dan kristal violet....................................... 108

63.  Pola kinetika pseudo orde dua oleh adsorben HAS pada kristal violet
terhadap campuran metilen biru dan kristal violet....................................... 109

64.  Pola kinetika pseudo orde dua oleh adsorben HASM pada kristal violet
terhadap campuran metilen biru dan kristal violet....................................... 110

65.  Pola kinetika pseudo orde dua oleh adsorben HAS pada metilen biru
terhadap multikomponen ............................................................................. 111

66.  Pola kinetika pseudo orde dua oleh adsorben HASM pada metilen biru
terhadap multikomponen ............................................................................. 112

67.  Pola kinetika pseudo orde dua oleh adsorben HAS pada kristal violet
terhadap multikomponen ............................................................................. 113

68.  Pola kinetika pseudo orde dua oleh adsorben HASM pada kristal violet
terhadap multikomponen ............................................................................. 114



xii

69.  Pola kinetika pseudo orde dua oleh adsorben HAS pada ion Cu(II)
terhadap multikomponen ............................................................................. 115

70.  Pola kinetika pseudo orde dua oleh adsorben HASM pada ion Cu(II)
terhadap multikomponen ............................................................................. 116

71.  Kurva standar metilen biru dengan variasi konsentrasi ............................... 117

72.  Kurva standar kristal violet dengan variasi konsentrasi............................... 117

73.  Kurva standar ion Cu(II) dengan variasi konsentrasi................................... 118

74.  Pola isoterm adsorpsi menggunakan persamaan Langmuir pada metilen
biru terhadap campuran metilen biru dan kristal violet oleh adsorben
HAS ............................................................................................................. 121

75.  Pola isoterm adsorpsi menggunakan persamaan Langmuir pada metilen
biru terhadap campuran metilen biru dan kristal violet oleh adsorben
HASM .......................................................................................................... 122

76.  Pola isoterm adsorpsi menggunakan persamaan Langmuir pada kristal
violet terhadap campuran metilen biru dan kristal violet oleh adsorben
HAS.............................................................................................................. 123

77.  Pola isoterm adsorpsi menggunakan persamaan Langmuir pada kristal
violet  terhadap campuran metilen biru dan kristal violet oleh adsorben
HASM .......................................................................................................... 125

78.  Pola isoterm adsorpsi menggunakan persamaan Langmuir pada metilen
biru terhadap multikomponen oleh adsorben HAS...................................... 126

79.  Pola isoterm adsorpsi menggunakan persamaan Langmuir pada metilen
biru terhadap multikomponen oleh adsorben HASM .................................. 127

80.  Pola isoterm adsorpsi menggunakan persamaan Langmuir pada kristal
violet  terhadap multikomponen oleh adsorben HAS .................................. 128

81.  Pola isoterm adsorpsi menggunakan persamaan Langmuir pada kristal
violet terhadap multikomponen oleh adsorben HASM ............................... 129

82. Pola isoterm adsorpsi menggunakan persamaan Langmuir pada ion Cu(II)
terhadap multikomponen oleh adsorben HAS ............................................. 130

83.  Pola isoterm adsorpsi menggunakan persamaan Langmuir pada ion Cu(II)
terhadap multikomponen oleh adsorben HASM.......................................... 131

84.  Pola isoterm adsorpsi menggunakan persamaan Freundlich pada metilen
biru terhadap campuran metilen biru dan kristal violet oleh adsorben
HAS ............................................................................................................. 132



xiii

85.  Pola isoterm adsorpsi menggunakan persamaan Freundlich pada metilen
biru terhadap campuran metilen biru dan kristal violet oleh adsorben
HASM .......................................................................................................... 134

86.  Pola isoterm adsorpsi menggunakan persamaan Freundlich pada kristal
violet terhadap campuran metilen biru dan kristal violet oleh adsorben
HAS.............................................................................................................. 135

87.  Pola isoterm adsorpsi menggunakan persamaan Freundlich pada kristal
violet terhadap campuran metilen biru dan kristal violet oleh adsorben
HASM .......................................................................................................... 136

88.  Pola isoterm adsorpsi menggunakan persamaan Freundlich pada metilen
biru terhadap multikomponen oleh adsorben HAS...................................... 137

89.  Pola isoterm adsorpsi menggunakan persamaan Freundlich pada metilen
biru terhadap multikomponen oleh adsorben HASM .................................. 138

90. Pola isoterm adsorpsi menggunakan persamaan Freundlich pada kristal
violet terhadap multikomponen oleh adsorben HAS ................................... 139

91. Pola isoterm adsorpsi menggunakan persamaan Freundlich pada kristal
violet terhadap multikomponen oleh adsorben HASM ............................... 140

92.  Pola isoterm adsorpsi menggunakan persamaan Freundlich pada ion Cu(II)
terhadap multikomponen oleh adsorben HAS ............................................. 141

93.  Pola isoterm adsorpsi menggunakan persamaan Freundlich pada ion Cu(II)
terhadap multikomponen oleh adsorben HASM.......................................... 142

94.  Kurva standar metilen biru pada penggunaan ulang adsorben..................... 143

95.  Kurva standar metilen biru pada mekanisme adsorpsi................................. 145

96.  Hasil adsorpsi terhadap campuran metilen biru dan kristal violet oleh
HAS dengan variasi waktu kontak............................................................... 146

97.  Hasil adsorpsi terhadap campuran metilen biru dan kristal violet oleh
HASM dengan variasi waktu kontak ........................................................... 146

98.  Hasil adsorpsi terhadap multikomponen oleh HAS dengan variasi waktu
kontak........................................................................................................... 147

99.  Hasil adsorpsi terhadap multikomponen oleh HASM dengan variasi
waktu kontak ................................................................................................ 147

100. Hasil adsorpsi terhadap campuran metilen biru dan kristal violet oleh
HAS dengan variasi konsentrasi ................................................................. 147



xiv

101.  Hasil adsorpsi terhadap campuran metilen biru dan kristal violet oleh
HASM dengan variasi konsentrasi ............................................................ 148

102.  Hasil adsorpsi terhadap multikomponen oleh HAS dengan variasi
konsentrasi ................................................................................................. 148

103.  Hasil adsorpsi terhadap multikomponen oleh HASM dengan variasi
konsentrasi ................................................................................................. 148

104.  Hasil penggunaan ulang 1 metilen biru oleh HAS dan HASM ................. 149

105.  Hasil penggunaan ulang 2 metilen biru oleh HAS dan HASM ................. 149

106.  Hasil penggunaan ulang 3 metilen biru oleh HAS dan HASM ................. 149

107.  Hasil penggunaan ulang 4 metilen biru oleh HAS dan HASM ................. 149

108.  Hasil penggunaan ulang 5 metilen biru oleh HAS dan HASM ................. 150

109.  Hasil mekanisme adsorpsi metilen biru oleh HAS .................................... 150

110.  Hasil mekanisme adsorpsi metilen biru oleh HASM................................. 150



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan industri yang semakin pesat memberikan pengaruh terhadap

lingkungan, seperti meningkatnya pencemaran yang berasal dari bahan-bahan

kimia baik berupa senyawa organik maupun anorganik. Apabila lingkungan

tercemar maka akan mempengaruhi kehidupan dan pertumbuhan makhluk

hidup. Kegiatan industri, pertambangan, pembakaran bahan bakar, dan

kegiatan domestik lainnya telah meningkatkan kandungan logam berat di

berbagai lingkungan.

Logam berat banyak digunakan karena sifatnya yang dapat menghantarkan

listrik dan panas serta dapat membentuk paduan logam dengan logam lain.

Sementara itu logam berat pada konsentrasi yang tinggi dapat bersifat toksik

dan cenderung terakumulasi pada organisme. Proses terakumulasi tersebut,

dapat berdampak pada rantai makanan sehingga mempengaruhi kesehatan pada

manusia. Salah satu logam berat yang mencemari lingkungan yaitu logam Cu

(Raya, 1998).

Permasalahan utama dari pencemaran bahan kimia, dikarenakan sulitnya

penguraian senyawa-senyawa tersebut, sehingga akan menimbulkan dampak

negatif bagi lingkungan. Salah satu senyawa organik yang bersifat tidak dapat
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diuraikan yaitu zat warna tekstil. Zat warna tekstil termasuk salah satu sumber

penyebab dari kontaminasi lingkungan.  Setelah pewarna masuk ke dalam air

limbah, maka campuran tersebut menjadi lebih stabil dan sulit untuk terurai

karena struktur kimia kompleks yang terbentuk (Forgacs et al., 2004). Contoh

zat warna yang banyak digunakan di bidang industri yaitu kristal violet dan

metilen biru.  Menurut Lin et al. (2011), kedua zat warna tersebut banyak

digunakan karena termasuk zat warna dasar dan mempunyai kelarutan yang

baik.  Dalam proses pewarnaan, zat warna yang terikat hanya sekitar 5 %

sedangkan sisanya 95 % terbuang sebagai limbah, sehingga kontribusi masuk

ke lingkungan perairan sangat besar.  Hal ini dapat menyebabkan terjadinya

pencemaran lingkungan zat warna dan mengakibatkan beberapa gangguan

kesehatan.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya penurunan konsentrasi logam berat

maupun zat warna di lingkungan yang sudah tercemar untuk mencegah

terjadinya masalah baru. Terdapat beberapa metode telah dikembangkan untuk

mengurangi kadar logam dan zat warna dari air buangan, seperti pengendapan

secara kimia, koagulasi, kompleksasi, ekstraksi pelarut, separasi dengan

membran, pertukaran ion dan adsorpsi. Dari berbagai teknik tersebut, adsorpsi

sering digunakan karena prosesnya yang relatif sederhana dan biaya yang

diperlukan relatif murah (Patel and Suresh, 2008; Gupta and Rastogi, 2008).

Teknik yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah pengurangan kadar

adsorbat multikomponen (metilen biru, kristal violet, dan ion Cu(II)) dengan

memanfaatkan biomassa alga sebagai adsorben.
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Pada penelitian ini digunakan biomassa alga Spirulina sp. sebagai adsorben

multikomponen, dikarenakan dalam limbah industri tidak hanya terdapat zat

warna saja, akan tetapi dimungkinkan terdapat limbah logam berat dan bahan

kimia yang berbahaya lainnya.  Kemampuan biomassa alga Spirulina sp.

sebagai adsorben logam berat maupun zat warna telah diketahui dari hasil

penelitian terdahulu, seperti biomassa alga Spirulina sp. sangat efesien dalam

mengurangi ion Cu(II) dari air buangan (Al-Homaidan et al., 2013).  Akan

tetapi pemanfaatan biomassa alga sebagai agen pengadsorpsi mempunyai

kelemahan yaitu mempunyai berat jenis yang rendah dan mudah rusak karena

penguraian mikroorganisme lain (Buhani et al., 2006; Buhani et al., 2012;

Buhani et al., 2017).

Kelemahan ini dapat diatasi dengan memodifikasi biomassa alga Spirulina sp.

dengan matriks pendukung seperti silika karena stabil dalam keadaan asam dan

memiliki daya tahan tinggi terhadap panas, sehingga banyak digunakan dalam

proses adsorpsi untuk meningkatkan stabilitas kimia maupun fisika dari

material tersebut (Buhani et al., 2011). Selain itu penggunaan silika sebagai

matriks pendukung karena mudah diproduksi, mudah dimodifikasi, hidrofilik,

dan biaya produksi rendah (Buhani et al., 2017).

Untuk lebih meningkatkan kemampuan adsorpsi, maka dilakukan modifikasi

dengan teknik pelapisan partikel magnetit pada matriks pendukung yaitu

pelapisan silika-magnetit (Fe3O4). Agar ketika limbah dikembalikan ke dalam

lingkungan, tidak menghasilkan zat yang menyebabkan kontaminasi (Chang

and Chen, 2005; Buhani et al., 2013). Teknik pelapisan silika-magnetit
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digunakan agar adsorben memiliki kapasitas dan selektivitas yang besar

terhadap adsorbat yang teradsorpsi serta dapat memisahkan adsorbat dengan

cepat.  Teknik ini diharapkan dapat mempertahankan keaktifan gugus-gugus

fungsi yang terdapat pada biomassa alga Spirulina sp. sehingga dapat

menghasilkan material adsorben yang efektif (Liu et al., 2010; Buhani et al.,

2017).

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini adsorpsi dilakukan secara

multikomponen (metilen biru, kristal violet, dan ion Cu(II)) meliputi kajian

pengaruh waktu kontak dan konsentrasi adsorbat oleh hidrida alga Spirulina sp.

silika-magnetit, serta studi tentang penggunaan ulang adsorben dan mekanisme

adsorpsi.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan

dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mensintesis dan mengkarakterisasi Hibrida Alga Silika (HAS) dan Hibrida

Alga Silika-Magnetit (HASM) dari biomassa alga Spirulina sp.

2. Menentukan nilai zeta potensial untuk mempelajari pengaruh pH pada

muatan permukaan HAS dan HASM.

3. Mempelajari adsorpsi multikomponen oleh HAS dan HASM meliputi

pengaruh waktu kontak dan konsentrasi.

4. Mempelajari kemampuan penggunaan ulang adsorben dan mekanisme

adsorpsi HAS dan HASM terhadap metilen biru.
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C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi tentang

proses adsorpsi alga Spirulina sp. silika dengan pelapisan magnetit dan

penggunaannya sebagai adsorben multikomponen (metilen biru, kristal violet,

dan ion Cu(II)) pada lingkungan untuk mengurangi pencemaran limbah.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Mikroalga Spirulina sp.

Spirulina sp. merupakan mikroalga yang menyebar secara luas, dapat

ditemukan di berbagai tipe lingkungan, baik di perairan payau, laut, dan

tawar (Ciferri, 1983). Ciri-ciri morfologinya yaitu filamen yang tersusun

dari trikoma multiseluler berbentuk spiral yang bergabung menjadi satu,

memiliki sel berkolom membentuk filamen terpilin menyerupai spiral, tidak

bercabang, autotrof, dan berwarna biru kehijauan.

Bentuk tubuh Spirulina sp. yang menyerupai benang merupakan rangkaian sel

yang berbentuk silindris dengan dinding sel yang tipis. Filamen Spirulina sp.

hidup berdiri sendiri dan dapat bergerak bebas (Tomaselli, 1997). Spirulina sp.

berwarna hijau tua di dalam koloni besar yang berasal dari klorofil dalam

jumlah tinggi. Spirulina sp. memiliki struktur trikoma spiral dengan filamen–

filamen bersifat mortal dan tidak memiliki heterosit. Sel Spirulina sp.

berukuran relatif besar yaitu 110 µm, sehingga dalam proses pemanenan

dengan menggunakan kertas saring lebih mudah (Borowitzka, 1988).

Klasifikasi Spirulina sp. menurut Bold dan Wyne (1985) adalah sebagai

berikut:
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Kingdom : Protista

Divisi : Cyanophyta

Kelas : Cyanophyceae

Ordo : Nostocales

Famili : Oscilatoriaceae

Genus : Spirulina

Spesies : Spirulina sp.

Gambar 1. Spirulina sp.

Struktur sel Spirulina sp. hampir sama dengan tipe sel alga lainnya dari

golongan cyanobacteria. Dinding sel merupakan dinding sel gram-negatif

yang terdiri dari 4 lapisan, dengan lapisan utamanya tersusun dari

peptidoglikan yang membentuk lapisan koheren. Peptidoglikan berfungsi

sebagai pembentukan pergerakan pada Spirulina sp. yang membentuk spiral

teratur dengan lebar belokan 26-28 µm, sedangkan sel-sel pada trikoma

memiliki lebar 6-8 µm. Bagian tengah dari nukleoplasma mengandung

beberapa karboksisom, ribosom, badan silindris, dan lemak. Membran tilakoid

berasosiasi dengan pikobilisom yang tersebar disekeliling sitoplasma.

Spirulina sp. mempunyai kemampuan untuk berfotosintesis dan mengubah
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energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk karbohidrat (Eykelenburg,

1977).

B. Silika Gel

Silika gel merupakan suatu bentuk dari silika yang dihasilkan melalui

penggumpalan sol natrium silikat (Na2SiO3).  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.  Silika gel mencegah terbentuknya

kelembapan yang berlebih.  Silika gel merupakan produk yang aman

digunakan untuk menjaga kelembapan obat-obatan, bahan sensitif, elektronik,

bahkan makanan sekalipun. Silika gel yang digunakan untuk penyerap

kandungan air bisa diaktifkan sesuai kebutuhan.  Unit ini mempunyai indikator

khusus yang akan berubah dari warna biru ke merah muda kalau produk mulai

mengalami kejenuhan kelembapan.  Setelah udara mengalami kejenuhan atau

kelembapan, dia bisa diaktifkan kembali lewat oven.

Silika gel termasuk silika amorf yang tersusun dari tetrahedral SiO4 yang

tersusun secara tidak beraturan dan beragregasi membentuk kerangka tiga

dimensi yang terbentuk karena kondensasi asam ortosilikat.  Struktur satuan

mineral silika pada dasarnya mengandung kation Si4+ yang terkoordinasi secara

tetrahedral dengan anion O2-.  Rumus kimia silika gel secara umum adalah

SiO2·xH2O (Oscik, 1982).  Silika gel memiliki sifat permukaan yang

kompleks, gugus hidroksil yang tersebar tidak berurutan dan masing-masing

gugus terhidrasi dengan satu atau beberapa molekul air.  Meskipun gugus
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siloksan juga terdapat di permukaan silika gel, namun adsorpsi spesifik pada

material ini lebih tergantung pada gugus hidroksil (Oscik, 1982).  Kemampuan

adsorpsi silika gel dipengaruhi oleh adanya situs aktif pada permukaannya

yakni berupa gugus silanol (Si-OH) dan gugus siloksan (Si-O-Si).  Sifat

adsorpsi silika gel ditentukan oleh orientasi dari ujung tempat gugus hidroksi

yang berkombinasi (Hartono dkk., 2002).

Silika banyak digunakan karena  merupakan padatan pendukung yang memiliki

kelebihan yaitu stabil pada kondisi asam, inert, biaya sintesis rendah, memiliki

karakteristik pertukaran massa yang tinggi, porositas, luas permukaan, dan

memiliki daya tahan tinggi terhadap panas.  Selain itu, silika gel memiliki situs

aktif berupa gugus silanol (Si-OH) dan siloksan (Si-O-Si) di permukaan

(Na et al., 2006).  Adapun kelemahan dari penggunaan silika gel adalah

rendahnya efektivitas dan selektivitas permukaan dalam berinteraksi dengan

ion logam berat sehingga silika gel tidak mampu berfungsi sebagai adsorben

yang efektif yang ada hanya berupa gugus silanol (Si-OH) dan siloksan (Si-O-

Si).  Kekurangan ini dapat diatasi dengan memodifikasi permukaan dengan

menggunakan situs aktif yang sesuai untuk mengadsorpsi ion logam berat yang

dikehendaki (Nuzula, 2004).

C. Proses Sol-Gel

Proses sol-gel merupakan salah satu metode yang paling sukses dalam

mempreparasi material oksida logam berukuran nano. Proses sol-gel

dikenal sebagai salah satu metode sintesis nanopartikel yang cukup

sederhana dan mudah. Pada metode sol-gel, sesuai dengan namanya larutan
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mengalami perubahan fase menjadi sol (koloid yang mempunyai padatan

tersuspensi dalam larutannya) dan kemudian menjadi gel (koloid

mempunyai fraksi solid yang lebih besar daripada sol) (Phumying et al.,

2010).

Proses sol-gel dapat digambarkan sebagai pembentukan suatu jaringan oksida

melalui reaksi polikondensasi yang progresif dari molekul prekursor dalam

medium cair atau merupakan proses untuk membentuk material melalui suatu

sol, gelation dari sol dan akhirnya penghilangan pelarut.  Proses sol-gel telah

banyak dikembangkan terutama untuk pembuatan hibrida, kombinasi oksida

anorganik (terutama silika) dengan alkoksisilan. Proses ini didasarkan pada

prekursor molekular yang dapat mengalami hidrolisis, kebanyakan merupakan

alkoksida logam atau semi logam (Schubert and Husing, 2000).  Melalui

polimerisasi kondensasi akan terbentuk dimer, trimer, dan seterusnya sehingga

membentuk bola-bola polimer.  Sampai pada ukuran tertentu (diameter sekitar

1,5 nm) dan disebut sebagai partikel silika primer.

Gugus silanol permukaan partikel bola polimer yang berdekatan akan

mengalami kondensasi disertai pelepasan air sampai terbentuk partikel

sekunder dengan diameter sekitar 4,5 nm.  Pada tahap ini larutan sudah mulai

menjadi gel ditandai dengan bertambahnya viskositas. Gel yang dihasillkan

masih sangat lunak dan tidak kaku yang disebut alkogel (Farook and

Ravendran, 2000).

Tahap selanjutnya adalah proses pembentukan gel.  Proses tahap ini,

kondensasi antara bola-bola polimer terus berlangsung membentuk ikatan
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siloksan menyebabkan menurunnya jari-jari partikel sekunder dari 4,5 nm

menjadi 4 nm dan akan teramati penyusutan alkogel yang diikuti dengan

berlangsungnya eliminasi larutan garam (Jamarun, 2000). Tahap akhir

pembentukan silika gel adalah xerogel yang merupakan fasa silika yang telah

mengalami pencucian dan pemanasan. Pemanasan pada temperatur 110 oC

mengakibatkan dehidrasi pada hidrogel dan terbentuknya silika gel dengan

struktur SiO2·xH2O (Enymia dan Sulistriani, 1998).  Produk akhir yang

dihasilkan berupa bahan amorf dan keras yang disebut silika gel kering

(Kalapathy et al., 2000).

Prekursor yang biasa digunakan dalam proses sol-gel adalah senyawa

silikon alkoksida seperti tetrametilortosilikat (TMOS) atau TEOS (Jamarun,

2000). Tetraethylorthosilicate (TEOS) merupakan bahan yang umumnya

menggunakan logam alkoksida untuk mempermudah kondisi pada reaksi

sol-gel.  TEOS merupakan bahan utama dalam pembuatan nanopartikel

silika, yang dalam sintesis akan dikontrol reaksi hidrolisis dan

kondensasinya dengan proses stober dimana penelitian stober menggunakan

alkohol atau air untuk mengontrol hidrolisis dan kondensasi dari TEOS.

Reaksi hidrolisis dan kondensasi dari TEOS dikatalis menggunakan amonia

(Arjasa and Raharjo, 2012). Dalam preparasi nanopartikel silika, kecepatan

dan tingkat hidrolisis TEOS sangat dipengaruhi oleh kondisi reaksi,

sehingga perlu adanya penambahan surfaktan kationik untuk mengontrol

ukuran partikel silika pada skala nano.

Konsentrasi prekursor (TEOS) sangat berpengaruh terhadap ukuran partikel

dari silika. Ukuran partikel meningkat seiring kenaikan konsentrasi TEOS
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dimana konsentrasi amonia dan air adalah konstan (Fernandez, 2012).

TEOS merupakan bahan yang sering digunakan karena merupakan logam

alkoksida yang dapat mempermudah kondisi reaksi (Chattopadhyayet et al.,

2006). Struktur TEOS ditampilkan pada Gambar 2.

Gambar 2. Struktur TEOS.

Secara umum TEOS digunakan sebagai sebagai prekursor dan amonia

sebagai katalis dalam proses sintesis nanosilika. Selama proses hidrolisis,

gugus etoksi TEOS bereaksi dengan molekul air membentuk intermediet

[Si(OC2H5)4.x (OH)x] dengan substitusi gugus hidroksil. TMOS dan TEOS

akan terhidrolisis dengan penambahan sejumlah tertentu air atau pelarut

organik seperti metanol atau etanol, membentuk gugus silanol Si-OH

sebagai intermediet. Gugus silanol ini kemudian terkondensasi membentuk

gugus siloksan Si-O-Si.  Reaksi pada proses sol-gel dapat dilihat pada

persamaan berikut:

Hidrolisis ≡Si-OR + H-OH ≡Si-OH + ROH

Polikondensasi ≡Si-OH + HO-Si≡ ≡Si-O-Si≡ + H2O

≡Si-OH + RO-Si≡ ≡Si-O-Si≡ + ROH



13

Penggunaan proses sol-gel untuk sintesis beberapa bahan hibrida anorganik

organik telah banyak dilakukan diantaranya yaitu dengan metode pembuatan

hibrida silika terutama proses sol-gel untuk tujuan adsorpsi (Terrada et al.,

1983). Untuk modifikasi silika gel, melalui proses sol-gel lebih sederhana dan

cepat karena reaksi pengikatan berlangsung bersamaan dengan proses

pembentukan padatan, sehingga diharapkan ligan yang terimmobilisasi lebih

banyak (Sriyanti dkk., 2001). Proses yang sederhana dan cepat memungkinkan

dapat dilakukan di laboratorium dengan menggunakan alat-alat sederhana.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan teknik sol-gel dalam

pembuatan silika gel maupun modifikasinya untuk mengkaji proses adsorpsi

pada zat warna dan ion Cu(II) untuk meningkatkan kapasitas adsorpsi dari

larutan.

D. Magnetit (Fe3O4)

Magnetit adalah mineral dan satu dari tiga besi oksida paling umum di alam

dengan rumus kimianya Fe3O4.  Magnetit (Fe3O4) atau oksida besi hitam

adalah oksida besi yang paling kuat sifat magnetitnya (Teja and Koh, 2008).

Pemanfaatan magnetit yang berukuran nano banyak dimanfaatkan pada proses-

proses industri (misalnya sebagai tinta cetak) dan pada penanganan masalah-

masalah lingkungan (misalnya sebagai magnetic carrier precipitation process

untuk menghilangkan ion logam pada air limbah) (Cabrera et al., 2008).  Fe3O4

dapat dihasilkan dari endapan campuran FeCl2·4H2O dan FeCl3·6H2O dalam

suasana basa (dengan kehadiran NH4Cl), reaksinya menurut Dung et al. (2009)

adalah sebagai berikut:
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FeCl2·4H2O + FeCl3·6H2O + 8NH4OH Fe3O4 + 8NH4Cl + 20 H2O

Secara umum reaksinya:

2Fe3+ + Fe2+ + 8OH- Fe3O4 + 4H2O

Magnetit nanopartikel sangat intensif dikembangkan karena sifatnya yang

menarik dalam aplikasinya di berbagai bidang, seperti fluida dan gel magnetit,

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

nanopartikel ini bergantung pada ukurannya.  Magnetit ini akan bersifat super

paramagnetit ketika ukuran suatu partikel magnetisnya di bawah 10 nm pada

suhu ruang, artinya bahwa energi termal dapat menghalangi anisotropi energi

penghalang dari sebuah nanopartikel tunggal. Oleh karena itu, sintesis

nanopartikel yang seragam dengan mengatur ukurannya menjadi salah satu

kunci masalah dalam ruang lingkup sintesis ini. Magnetit nanopartikel

digunakan untuk melapisi beberapa surfaktan untuk anti penggumpalan yang

diakibatkan oleh interaksi dipol magnet antara partikel. Magnetit nanopartikel

biasanya terdiri dari pusat magnet dan cangkang polimer yang mempunyai

gugus fungsi yang aktif dan istimewa untuk berbagai aplikasi. Aplikasi yang

paling terkenal dari teknologi magnetit yaitu kromatografi bioafinitas,

penanggulangan limbah air, penghentian enzim atau biomolekul lain, dan

preparasi uji imunologi (Hook and Hall, 1991).

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 tanpa meresap kedalam.  Apabila
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gas atau uap bersentuhan dengan permukaan padatan yang bersih, maka gas

atau uap tadi akan teradsorpsi pada permukaan padatan tersebut. Semua

padatan dapat menyerap gas atau uap pada permukaan.  Banyak gas yang

teradsorpsi yang bergantung pada suhu dan tekanan gas serta luas permukaan

padatan.  Padatan yang paling efisien adalah padatan yang sangat porous

seperti arang dan butiran padatan yang sangat halus (Bird, 1993).  Alberty dan

Daniel (1987) mendefinisikan adsorpsi sebagai fenomena yang terjadi pada

permukaan. Adsorpsi secara umum didefinisikan sebagai akumulasi sejumlah

molekul, ion atau atom yang terjadi pada batas antara dua fasa.  Adsorpsi

menyangkut akumulasi atau pemusatan substansi adsorbat pada adsorben dan

dalam hal ini dapat terjadi pada antar muka dua fasa.  Fasa yang menyerap

disebut adsorben dan fasa yang terserap disebut adsorbat.

Kebanyakan adsorben adalah bahan-bahan yang memiliki pori karena

berlangsung terutama pada dinding-dinding pori atau letak-letak tertentu

didalam adsorben. Proses adsorpsi melibatkan berbagai macam gaya yakni

gaya Van Der Waals, gaya elektrostatik, ikatan hidrogen dan ikatan kovalen

(Martell and Hancock, 1996).  Adsorpsi kimia terjadi pembentukan dan

pemutusan ikatan, sehingga energi adsorpsinya berada pada kisaran yang sama

dengan reaksi kimia.  Ikatan antara adsorben dengan adsorbat cukup kuat

sehingga tidak terjadi spesiasi, karena zat yang teradsorpsi menyatu dengan

membentuk lapisan tunggal dan relatif reversibel.  Batas minimal suatu

adsorpsi dikategorikan sebagai kemisorpsi adalah memiliki harga energi

adsorpsi sebesar 20,92 kJ mol-1 (Adamson and Gast, 1997).  Energi yang

menyertai adsorpsi kimia relatif tinggi yaitu berkisar 42-420 kJ mol-1.  Hal ini
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diperkuat oleh studi spektroskopi bahwa terjadi transfer elektron dan terbentuk

ikatan kimia antara adsorben dan adsorbat.

Proses adsorpsi dapat terjadi karena adanya gaya tarik atom atau molekul pada

permukaan padatan yang tidak seimbang.  Adanya gaya ini, padatan cenderung

menarik molekul-molekul lain yang bersentuhan dengan permukaan padatan,

baik fasa gas atau fasa larutan kedalam permukaannya.  Akibatnya konsentrasi

molekul pada permukaan menjadi lebih besar dari pada dalam fasa gas zat

terlarut dalam larutan.  Pada adsorpsi interaksi antara adsorben dengan

adsorbat hanya terjadi pada permukaan adsorben (Tandy, 2012).

1. Jenis-Jenis Adsorpsi

Berdasarkan Interaksi molekular antara permukaan adsorben dengan adsorbat,

adsorpsi dibagi menjadi 2 yaitu:

1.1 Adsorpsi Fisika

Adsorpsi Fisika terjadi karena adanya gaya Van der Waals.  Pada adsorpsi

fisika, gaya tarik menarik antara molekul fluida dengan molekul pada

permukaan padatan (intermolekuler) lebih kecil dari pada gaya tarik menarik

antar molekul fluida tersebut, sehingga gaya tarik menarik antara adsorbat

dengan permukaan adsorben relatif lemah pada adsorpsi fisika, adsorbat tidak

terikat kuat dengan permukaan adsorben sehingga adsorbat dapat bergerak dari

suatu bagian permukaan ke permukaan lainnya dan pada permukaan yang

ditinggalkan oleh adsorbat tersebut dapat digantikan oleh adsorbat lainnya.

Keseimbangan antara permukaan padatan dengan molekul fluida biasanya



17

cepat tercapai dan bersifat reversibel.  Adsorpsi fisika memiliki kegunaan

dalam hal penentuan luas permukaan dan ukuran pori.

1.2 Adsorpsi Kimia

Adsorpsi kimia terjadi karena adanya ikatan kimia yang terbentuk antara

molekul adsorbat dengan permukaan adsorben. Ikatan kimia dapat berupa

ikatan kovalen atau ion.  Ikatan yangterbentuk kuat sehingga spesi aslinya tidak

dapat ditentukan.  Karena kuatnya ikatan kimiayang terbentuk maka adsorbat

tidak mudah terdesorpsi.  Adsorpsi kimia diawali dengan adsorpsi fisik dimana

adsorbat mendekat kepermukaan adsorben melalui gaya Van der Waals, ikatan

hidrogen kemudian melekat pada permukaan dengan membentuk ikatan kimia

yan biasa merupakan ikatan kovalen (Shofa, 2012).

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Daya Adsorpsi

Adapun faktor- faktor yang mempengaruhi daya adsorpsi yaitu:

2.1 Jenis Adsorbat

a. Kepolaran zat. Adsorpsi lebih kuat terjadi pada molekul yang lebih polar

dibandingkan dengan molekul yang kurang polar pada kondisi diameter

yang sama. Molekul-molekul yang lebih polar dapat menggantikan

molekul-molekul yang kurang polar yang telah lebih dahulu teradsorpsi.

Pada kondisi dengan diameter yang sama, maka molekul polar lebih dahulu

diadsorpsi.
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b. Ukuran molekul adsorbat. Ukuran molekul adsorbat yang sesuai merupakan

hal yang penting agar proses adsorpsi dapat terjadi, karena molekul-molekul

yang dapat diadsorpsi adalah molekul-molekul yang diameternya lebih kecil

atau sama dengan diameter pori adsorben.

c. Suhu.  Pada saat molekul-molekul adsorbat menempel pada permukaan

adsorben terjadi pembebasan sejumlah energi sehingga adsorpsi

digolongkan bersifat eksoterm. Apabila suhu rendah maka kemampuan

adsorpsi meningkat sehingga adsorbat bertambah.

2.2 Tekanan Adsorbat

Pada adsorpsi fisika apabila tekanan adsorbat meningkat jumlah molekul

adsorbat akan bertambah namun, pada adsorpsi kimia jumlah molekul adsorbat

akan berkurang apabila tekanan adsorbat meningkat.

2.3 Karakteristik Adsorben

Ukuran pori dan luas permukaan adsorben merupakan karakteristik penting

adsorben.  Ukuran pori berhubungan dengan luas permukaan semakin kecil

ukuran pori adsorben maka luas permukaan semakin tinggi.  Sehingga jumlah

molekul yang teradsorpsi akan bertambah.  Selain itu kemurnian adsorben juga

merupakan karakterisasi yang utama dimana pada fungsinya adsorben yang

lebih murni yang lebih diinginkan karena kemampuan adsorpsi yang baik.
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F. Parameter Adsorpsi

1. Kinetika Adsorpsi

Kinetika adalah deskripsi laju reaksi. Kinetika adsorpsi tergantung pada luas

permukaan partikel. Urutan reaksi mendefinisikan ketergantungan laju

reaksi pada konsentrasi spesies yang bereaksi. Orde reaksi ditentukan secara

empiris, tetapi tidak berkaitan dengan stoikiometri reaksi. Sebaliknya,

kinetika diatur oleh proses mekanisme, yaitu dengan jumlah spesies yang

bertabrakan untuk terjadinya reaksi. Selain itu, kinetika juga dapat

digunakan untuk menentukan kecepatan adsorpsi yang berlangsung dan

menentukan kapasitas keseimbangan yang dapat dimanfaatkan dalam situasi

yang dinamis dan praktis (Allen et al., 2004).

Analisa kinetika didasarkan pada kinetika reaksi 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 mekanisme pseudo orde kedua (Buhani et al., 2010).

Persamaan ini digunakan untuk menguji data percobaan dari konsentrasi

awal, suhu, dan berat ion-ion logam dalam larutan pada pH 6.

Untuk konstanta laju kinetika pseudo orde satu:

dqt = k1 (qe - qt )
(1)dt
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Dengan qe adalah jumlah ion logam divalen yang teradsorpsi (mg g-1) pada

waktu keseimbangan, qt adalah jumlah ion logam divalen yang teradsorpsi

pada waktu t (menit), k1 adalah konstanta kecepatan adsorpsi (jam-1).

Integrasi persamaan ini dengan kondisi batas t =0 sampai t=t dan qt = qt.

tkqqq ete 1ln)ln(  (2)

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

terhadap t diperoleh konstanta k1. Untuk konstanta kecepatan reaksi

pseudo orde kedua proses kemisorpsi:

2
2 )( te

t qqk
dt

dq
 (3)

Integrasi persamaan ini dengan kondisi batas t = 0 sampai t = t dan qt = 0

sampai qt = qt:

(4)

Dengan k2 konstanta keseimbangan orde kedua kemisorpsi (g mg-1 jam-1).

Model kinetika pseudo order kedua dapat disusun untuk mendapatkan

bentuk linear:

(5)

2. Isoterm Adsorpsi

Isoterm adsorpsi adalah hubungan keseimbangan antara konsentrasi dalam fase

liquid dan konsentrasi dalam partikel adsorben pada suhu tertentu.  Jenis

isoterm adsorpsi dapat digunakan untuk mempelajari mekanisme adsorpsi.

Adsorpsi fase cair–padat padat umumnya mengikuti jenis isoterm adsorpsi

1        =   1   + k2t

( qe – qt ) qe

t = 1 +   t
qt k2qe

2 qe
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Freundlich dan Langmuir (Buhani et al., 2012; Buhani et al., 2013; Buhani et

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

2.1 Isoterm Adsorpsi Langmuir

Model adsorpsi 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 terjadi secara monolayer

(Buhani et al., 2010; 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 dua tahapan selama proses adsorpsi

yaitu perpindahan adsorbat dari fasa larutan ke permukaan adsorben dan

adsorpsi pada permukaan adsorben (Oscik, 1982).

Bagian yang terpenting dalam proses adsorpsi yaitu situs yang dimiliki oleh

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

berkurang jika permukaan yang tertutup semakin bertambah (Husin and

Rosnelly, 2005). Persamaan isoterm adsorpsi Langmuir tersebut dapat ditulis

dalam bentuk persamaan linier:

(6)

Dimana C adalah konsentrasi kesetimbangan, n adalah jumlah zat yang

teradsorpsi per gram adsorben, nm adalah kapasitas adsorpsi dan K adalah

tetapan kesetimbangan adsorpsi. Dari kurva linier hubungan antara C/n dan C

maka dapat ditentukan nilai nm dari kemiringan (slop) dan K dari intersep

kurva.

C  =     1   +  C

n nm K nm
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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 Gibbs standar, ΔG0

dapat dihitung menggunakan persamaan:

ΔGads = ΔG0 = - RT ln K (7)

Dengan R adalah tetapan gas umum (8,314 J mol-1 K-1), T adalah temperatur

(K) dan K adalah konstanta kesetimbangan yang diperoleh dari persamaan

Langmuir, sehingga energi total adsorpsi E harganya sama dengan negatif

energi bebas Gibbs (Oscik, 1982). ΔG sistem negatif artinya adsorpsi

berlangsung spontan.

Kurva isoterm adsorpsi Langmuir dapat disajikan seperti pada Gambar 3.

Gambar 3. Model isoterm adsorpsi Langmuir (Husin dan Rosnelly, 2005).

2.2 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

C (mg L-1)

C n-1 (g L-1)
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multilayer. Hal tersebut berkaitan dengan ciri-ciri dari adsorpsi secara

fisika dimana adsorpsi dapat terjadi pada banyak lapisan (multilayer)

(Husin and Rosnelly, 2005). Bentuk persamaan Freundlich adalah sebagai

berikut:

(8)

Dimana Qe adalah jumlah adsorbat yang terserap tiap satuan berat

adsorben (mg g-1), Ce adalah konsentrasi setimbang adsorbat dalam fase

larutan (mg L-1), KF dan n adalah konstanta empiris yang tergantung pada

sifat padatan, adsorben dan suhu (Soeprijanto dan Bambang, 2006).

Penentuan konstanta Kf dan dapat dilakukan dengan linierisasi persamaan

berikut:

log qe = log KF + 1/n log Ce (9)

KF dan n dapat dicari dengan membuat kurva ln(Qe) berbanding ln(Ce).

KF didapat dari titik potong dengan sumbu tegak dan n dari tangen arah garis

lurus yang terbentuk. Koefisien KF sering dikaitkan dengan kapasitas

adsorpsi adsorben sehingga mencerminkan jumlah rongga dalam adsorben

tersebut. Kurva isoterm adsorpsinya disajikan pada Gambar 4.

Gambar 4. Model isoterm adsorpsi Freundlich (Husni dan Rosnelly, 2005).

Qe = KF Ce
1/n

Log Qe

1/n

Log KF

Log Ce
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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.

Apabila n diketahui KF dapat dicari, semakin besar harga K maka daya adsorpsi

akan semakin baik dan dari harga KF yang diperoleh, maka energi adsorpsi

akan dapat dihitung (Rousseau, 1987).

Selektivitas adsorpsi merupakan kemampuan suatu adsorben untuk

menyerap adsorbatnya. Selektivitas adsorpsi pada adsorben HAS (Hibrida

Amino Silika) dan HMS (Hibrida Merkapto Silika) dipelajari dengan

melakukan kompetisi adsorpsi ion Pb(II) terhadap pasangannya dengan ion

Cd(II), Ni(II), Zn(II), dan Cu(II) dalam larutan. Ion-ion logam tersebut

dipilih berdasarkan perbedaan jari-jari ionik dan perbedaan keasaman ion-

ion logamnya (Buhani et al., 2010). Adapun, untuk menentukan jumlah

adsorbat teradsorpsi, rasio distribusi dan koefisien selektivitas pada proses

adsorpsi ion logam terhadap adsorben hibrida amino silika dan merkapto

silika dapat digunakan persamaan berikut:

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

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

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

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

adalah persentasi adsorpsi, D adalah rasio distribusi (mL g-1), dan α adalah

koefisien selektivitas (Buhani et al., 2009).
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G. Metilen Biru

Metilen biru yang memiliki rumus kimia C16H18N3SCl adalah senyawa

hidrokarbon aromatik yang beracun dan merupakan zat warna kationik dengan

daya adsorpsi yang sangat kuat.  Zat warna metilen biru digunakan secara luas

pada industri tekstil dan menjadi perhatian besar dalam proses pengolahan

limbah karena warnanya yang sulit diuraikan.  Senyawa ini bersifat toksik,

menyebabkan mutasi genetik dan berpengaruh pada reproduksi.  Metilen biru

memiliki berat molekul 319,86 g mol-1, dengan titik lebur di 105°C, berwarna

biru, tidak berbau, dan stabil dalam udara serta mudah larut dalam air

(larutannya berwarna biru tua), kloroform, alkohol, dan daya larut sebesar

4,36x104 mg L-1 (Hawley, 1981). Struktur metilen biru tertera pada Gambar 5.

Gambar 5. Struktur metilen biru.

Molekul zat warna merupakan gabungan dari zat organik tidak jenuh dengan

kromofor sebagai pembawa warna.  Zat organik tidak jenuh yang dijumpai

dalam pembentukan zat warna adalah senyawa aromatik antara lain senyawa

hidrokarbon aromatik dan turunannya, fenol dan turunannya serta senyawa

senyawa hidrokarbon yang mengandung nitrogen (Manurung et al., 2004).
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Gugus kromofor adalah gugus yang menyebabkan molekul menjadi berwarna.

Kromofor zat warna reaktif biasanya merupakan sistem azo dan antra kuinon

dengan berat molekul relatif kecil. Daya serap terhadap serat tidak besar.

Sehingga zat warna yang tidak bereaksi dengan serat mudah dihilangkan.

Gugus-gugus penghubung dapat mempengaruhi daya serap dan ketahanan zat

warna terhadap asam atau basa.  Gugus-gugus reaktif merupakan bagian-

bagian dari zat warna yang mudah lepas.  Dengan lepasnya gugus reaktif ini,

zat warna menjadi mudah bereaksi dengan serat kain pada pakaian.  Secara

umum agar reaksi dapat berjalan dengan baik maka diperlukan penambahan

alkali atau asam sehingga mencapai pH tertentu (Manurung et al., 2004).

Tabel 1. Nama dan Struktur Kimia Kromofor

H. Kristal Violet

Kristal violet adalah zat warna triarylmethane yang digunakan sebagai noda

histologis dan dalam metode gram mengklasifikasi bakteri. Kristal violet

memiliki sifat anti bakteri, anti jamur, dan anthelmintik sebagai anti septik

Nama Gugus Struktur Kimia

Nitroso NO atau (-N-OH)

Nitro NO2 atau (NN-OOH)

Grup Azo -N=N-

Grup Etilen -C=C-

Grup Karbonil -CO-

Grup Karbon-Nitrogen -C=NH ; CH=N-

Grup Karbon Sulfur -C=S ; -C-S-S-C-

(Manurung et al., 2004).
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topikal. Pewarna ini digunakan sebagai desinfektan kulit eksternal pada

manusia dan hewan.  Kristal violet juga banyak digunakan sebagai pewarna

ungu untuk tekstil seperti kapas dan sutra, maupun pada cat dan tinta (Mittal et

al., 2010).

Gambar 6. Struktur kristal violet.

Prinsip yang digunakan untuk mengolah limbah cair secara kimia adalah

menambahkan bahan kimia yang dapat mengikat bahan pencemar yang

dikandung air limbah kemudian memisahkannya (mengendapkan atau

mengapungkannya).  Zat warna dapat digolongkan menurut sumber yang

diperolehnya yaitu zat warna alam dan zat warna sintetik.  Van Croft

menggolongkan zat warna berdasarkan pemakaiannya.  Zat warna yang

merupakan berasal dari garam-garam klorida atau olksalat dari basa-basa

organik, misalnya ammonium dan oksonium. Karena kromofor dari zat warna

ini terdapat pada kationnya maka zat warna ini sering disebut sebagai zat warna

kation atau basa (Manurung et al., 2004).

I. LogamTembaga (Cu)

Tembaga (Cu) adalah logam dengan nomor atom 29, massa atom 63,546, titik

lebur 1083 °C, titik didih 2310 °C, jari-jari atom 1,173 A°, dan jari-jari ion
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Cu2+ 0,96 A°.  Tembaga adalah logam transisi (golongan I B) yang berwarna

kemerahan, mudah rengang, dan mudah ditempa.  Tembaga bersifat racun bagi

makhluk hidup. Isoterm adsorpsi merupakan suatu keadaan kesetimbangan

yaitu tidak ada lagi perubahan konsentrasi adsorbat baik di fase terserap

maupun pada fase gas atau cair.  Isoterm adsorpsi biasanya digambarkan dalam

bentuk kurva berupa plot distribusi kesetimbangan adsorbat antara fase padat

dengan fase gas atau cair pada suhu konstan.

Logam Cu dapat masuk ke dalam semua lingkungan, apakah itu pada perairan,

tanah ataupun udara (lapisan atmosfer).  Tembaga yang masuk ke dalam

lingkungan dapat datang dari bermacam-macam sumber.  Tetapi sumber-

sumber masukan logam Cu ke dalam strata lingkungan yang umum dan diduga

paling banyak adalah dari kegiatan kegiatan perindustrian, kegiatan rumah

tangga dan dari pembakaran serta mobilitas bahan-bahan bakar (Palar, 1994).

Logam Cu yang masuk ke dalam lingkungan perairan dapat terjadi secara

alamiah maupun sebagai efek samping dari kegiatan manusia.  Secara alamiah

Cu masuk ke dalam perairan dari peristiwa erosi, pengikisan batuan ataupun

dari atmosfer yang dibawa turun oleh air hujan. Sedangkan dari aktifitas

manusia seperti kegiatan industri, pertambangan Cu, maupun industri galangan

kapal beserta kegiatan di pelabuhan merupakan salah satu jalur yang

mempercepat terjadinya peningkatan kelarutan Cu dalam perairan (Palar,

1994).  Logam Cu termasuk logam berat essensial, jadi meskipun beracun

tetapi sangat dibutuhkan manusia dalam jumlah yang kecil.  Toksisitas yang

dimiliki Cu baru akan bekerja apabila telah masuk ke dalam tubuh organisme
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dalam jumlah yang besar atau melebihi nilai toleransi organisme terkait (Palar,

1994).

Paparan Cu dalam waktu yang lama pada manusia akan menyebabkan

terjadinya akumulasi bahan-bahan kimia dalam tubuh manusia yang dalam

periode waktu tertentu akan menyebabkan munculnya efek yang merugikan

kesehatan penduduk (Widowati, 2008).  Pada keracunan kronis, Cu tertimbun

dalam hati dan menyebabkan hemolisis. Hemolisis terjadi karena tertimbunnya

H2O2 dalam sel darah merah sehingga terjadi oksidasi dari lapisan sel yang

mengakibatkan sel menjadi pecah. Defisiensi suhu dapat menyebabkan anemia

dan pertumbuhan terhambat (Darmono, 2005).

J. Desorpsi

Berbagai metode pemisahan logam berat dari air buangannya secara biologis

pada dasarnya belum dapat menyelesaikan masalah pada lingkungan yang ada,

bahkan dapat menimbulkan masalah baru khususnya bagi lingkungan perairan

jika adsorben yang telah mengikat logam toksik tidak diolah lebih lanjut.  Oleh

karena itu, perlu dipikirkan cara-cara atau metode yang efektif untuk mengolah

kembali mikroorganisme yang telah menyerap logam-logam berat tersebut agar

benar-benar aman bagi lingkungan.  Salah satu caranya yakni dengan

melepaskan kembali logam berat yang telah diserap mikroorganisme

(desorpsi).  Desorpsi merupakan proses pelepasan kembali spesi-spesi yang

telah berikatan dengan sisi aktif dari permukaan mikroorganisme sebagai

biosorben.
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Selain untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat proses adsorpsi,

desorpsi juga dapat digunakan untuk meregenerasi biosorben sehingga dapat

mengekstrak logam yang telah terikat pada biosorben.  Untuk tujuan ini

diperlukan agen pendesorpsi yang mampu meregenerasi biomassa tapi tidak

menyebabkan kerusakan pada adsorben.  Berbagai larutan dapat digunakan

untuk mendesorpsi logam berat dari biosorben.  Berdasarkan penelitian yang

telah dilakukan menunjukan bahwa asam mineral encer dapat digunakan untuk

mendesorpsi logam berat dari biosorben.  Beberapa asam mineral encer seperti

HCl dapat digunakan untuk mendesorpsi ion logam dari biomassa.  Pelepasan

ion logam yang telah teradsorpsi dapat dilakukan dengan cara menurunkan

harga pH.

Mekanisme desorpsi yaitu logam dielusi dari biosorben oleh larutan

pengelusi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa biomassa dapat dielusi

dan diregenerasi dengan beberapa pelarut organik seperti metanol, etanol

atau dengan pelarut anorganik seperti HCl, H2SO4, HNO3, dan EDTA

(Saeed and Iqbal, 2003).  Penelitian tentang desorpsi oleh Wankasi (2005)

menyatakan bahwa HCl sebagai agen desorpsi terbaik. Hal ini disebabkan

pada medium asam, gugus karboksil, karbonil, atau hidroksil pada adsorben

menjadi terprotonasi dan tidak menarik ion logam yang bermuatan positif,

sehingga terjadi pelepasan ion-ion logam ke dalam larutan atau agen

desorpsi.  Untuk kepentingan dunia industri, beberapa parameter yang

menentukan efektif atau tidaknya suatu proses biosorpsi sebagai salah satu

alternatif pengolahan limbah logam berat antara lain adalah kapasitas

serapan maksimum dari biosorben, efisiensi, dan selektifitas serta tingkat
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kemudahan pengambilan kembali logam dari biosorben. Untuk tujuan ini

diperlukan agen pendesorpsi yang mampu menyerap logam dan

meregenerasi material biosorben.  Syarat agen pendesorpsi yaitu sebagai

berikut:

a) Dapat mengambil logam dari biosorben.

b) Dapat memulihkan biosorben hingga mendekati kondisi awalnya.

c) Tidak menyebabkan kerusakan atau perubahan fisik pada biosorben

(Vogel, 1990).

Wankasi (2005) meneliti proses desorpsi ion logam Pb(II) dan Cu(II) dengan

biomassa Nypa Fruticans Wurmb dilakukan dengan menggunakan asam,

basa, dan larutan netral.  Kemudian persentase ion logam Cu(II) dan Pb(II)

dihitung menggunakan rumus:

Maka diperoleh % desorpsi dari ion logam yang terdesorpsi. Desorpsi terjadi

apabila proses adsorpsi yang terjadi sudah maksimal, permukaan adsorben

jenuh atau tidak mampu lagi menyerap adsorbat dan terjadi kesetimbangan.

Desorpsi biomassa dapat dilakukan dengan menggunakan larutan tertentu

untuk memulihkan kemampuan biomassa agar tidak rusak dan dapat

digunakan kembali. Larutan yang biasa digunakan untuk desorpsi yaitu HCl,

H2SO4, asam asetat, dan HNO3 dengan konsentrasi yang bervariasi tergantung

pada jenis alga dan logam yang diserap (Volesky and Diniz, 2005).

% Desorpsi : Jumlah ion logam terdesorpsi
X   100

Jumlah ion logam teradsorpsi

(11)
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Ion EDTA merupakan komplekson, komplekson adalah zat-zat yang dapat

membentuk senyawa kompleks khelat dengan ion logam. Ion EDTA terdapat

sebagai kristal H4Y dan kristal garam dinatriumnya, Na2H2Y.  Adapun

struktur senyawa EDTA ditampilkan pada Gambar 7.

Gambar 7. Struktur EDTA.

Ion EDTA memiliki enam pasang elektron yang belum berikatan (masing-

masing pada 2 atom N dan 4 gugus karboksil) mampu membentuk kompleks

dengan ion logam.  Ion EDTA merupakan asam tetraprotik, biasa disingkat

H4Y. Bentuk terionisasinya, Y4- dan apabila bereaksi dengan ion logam

(M), membentuk kompleks MY2-.  Adapun reaksinya dapat dilihat pada

Gambar 8.

Gambar 8. Reaksi pembentukan kompleks EDTA.

+ M
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Ion EDTA merupakan ligan heksadentat, reaksinya dengan ion logam

membentuk kompleks EDTA oktahedral sebagaimana gambar di atas (Harjadi,

1993).

K. Nilai Zeta Potensial

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. Kegunaan nilai zeta potensial yaitu untuk mengetahui kestabilan suatu

larutan, untuk 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.

Sebaliknya, ketika nilai zeta potensial rendah maka daya tarik menarik muatan

antar partikel dispersi melebihi daya tolak menolaknya hingga terjadi flokulasi.

Jadi koloid dengan dengan nilai zeta potensial tinggi adalah elektrik stabil.

Sedangkan koloid dengan nilai potensial rendah cenderung akan mengental

atau flokulasi.  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
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dengan nilai zeta potensial akan berpindah 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).

L. Karakterisasi material

1. Spektrofotometer UV-Vis

Spektrofotometri Ultraviolet (UV) dan tampak (Vis) merupakan metode

yang digunakan untuk mengukur banyaknya radiasi ultraviolet dan

tampak yang diserap oleh senyawa sebagai fungsi dari panjang

gelombang radiasi.  Absorpsi cahaya ultraviolet atau cahaya tampak

mengakibatkan transisi elektronik, yaitu promosi elektron-elektron dari
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orbital keadaan dasar yang berenergi rendah ke orbital keadaan tereksitasi

berenergi lebih tinggi (Fessenden dan Fessenden, 1992).

2. Spektrofotometer Inframerah (IR)

Spektrofotometri inframerah dari suatu molekul merupakan hasil transisi

antara tingkat energi getaran (vibrasi) atau osilasi (oscillation). Apabila

molekul menyerap radiasi inframerah, energi yang diserap menyebabkan

kenaikan dalam amplitudo getaran atom-atom yang terikat itu. Panjang

gelombang eksak dari adsorpsi oleh suatu tipe ikatan, bergantung pada

macam getaran dari ikatan tersebut.  Oleh karena itu, tipe ikatan yang

berlainan menyerap radiasi inframerah pada panjang gelombang yang

berlainan.  Menurut Khopkar (2001) spektrum serapan IR merupakan suatu

perubahan simultan dari energi vibrasi dan energi rotasi dari suatu molekul.

Kebanyakan molekul organik cukup besar sehingga spektrum peresapannya

kompleks. Konsep dasar dari spektra vibrasi dapat diterangkan dengan

menggunakan molekul sederhana yang terdiri dari dua atom dengan ikatan

kovalen.

Penentuan gugus fungsi suatu sampel dapat dilakukan analisis menggunakan

spektrofotometri inframerah.  Dengan spektrofotometri inframerah dapat

diketahui gugus-gugus fungsi dari material alga Nitzschia sp., HAS, dan

HASM.  Spektrofotometeri IR adalah spektrofotometer yang memanfaatkan

sinar IR dekat, yakni sinar yang berada pada jangkauan panjang gelombang

2,5-25 μm atau jangkauan frekuensi 400-4000 cm-1.  Sinar ini muncul akibat



36

vibrasi atom-atom pada posisi kesetimbangan dalam molekul dan kombinasi

vibrasi dengan rotasi menghasilkan spektrum vibrasi-rotasi (Khopkar, 2001).

3. Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)

Metode analisis dengan SSA didasarkan pada penyerapan energi cahaya oleh

atom-atom netral suatu unsur yang berada dalam keadaan gas.  Penyerapan

cahaya oleh atom bersifat karakteristik karena tiap atom hanya menyerap

cahaya pada panjang gelombang tertentu yang energinya sesuai dengan energi

yang diperlukan untuk transisi elektron-elektron dari atom yang bersangkutan

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

unsur adalah sangat khas.  Metode ini sangat tepat untuk analisis zat pada

konsentrasi rendah.  Teknik ini mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan

dengan metode spektroskopi emisi konvensional.  Pada metode konvensional

emisi tergantung pada sumber eksitasi, apabila eksitasi dilakukan secara termal

maka akan tergantung pada temperatur sumber (Khopkar, 2001).

Dalam proses adsorpsi, keberhasilan pembuatan adsorben tercetak ion dapat

dilihat menggunakan SSA.  Adsorben yang telah tercetak ion diharapkan

mengandung konsentrasi ion logam yang kecil.  SSA juga dapat digunakan

untuk mengetahui kadar ion logam yang teradsorpsi maupun yang terdapat

dalam adsorben.  Ion logam yang teradsorpsi dihitung secara kuantitatif

berdasarkan selisih konsentrasi ion logam sebelum dan sesudah adsorpsi

(Yuliasari, 2003).
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4. X-Ray Diffraction (XRD)

X-Ray Diffraction (XRD) merupakan instrumen yang digunakan untuk

mengidentifikasi material kristalit maupun non-kristalit, sebagai contoh

identifikasi struktur kristal (kualitatif) dan fasa (kuantitatif) dalam suatu bahan

dengan memanfaatkan radiasi gelombang elektromagnetik sinar-X.  Dengan

kata lain, teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi fasa kristalin dalam

material dengan cara menentukan parameter struktur kisi serta untuk

mendapatkan ukuran partikel. Kegunaan difraksi sinar-X antara lain yaitu:

1. Membedakan antara material yang bersifat kristal dengan amorf.

2. Karakterisasi material kristal.

3. Identifikasi mineral-mineral yang berbutir halus seperti tanah liat.

4. Penentuan dimensi-dimensi sel satuan.

Dasar dari penggunaan difraksi sinar-X untuk mempelajari kisi kristal adalah

berdasarkan persamaan Bragg.

n.λ = 2.d.sin θ; n = 1, 2, ... (12)

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).

5. Scanning Electron Microscopy with Energy Dispersive X-ray (SEM-EDX)

Scanning Electron Microscopy (SEM) adalah sebuah instrumen berkekuatan

besar dan sangat handal yang dipadukan dengan Energy Dispersive X-ray

Spectroscopy (EDX) sehingga dapat digunakan untuk memeriksa, observasi,
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dan karakterisasai struktur terkecil benda- benda padat dari material organik

maupun anorganik yang heterogen, serta permukaan bahan dengan skala

mikrometer bahkan sampai sub-mikrometer yang menggunakan sumber medan

emisi dan mempunyai resolusi gambar 1,5 nm, sehingga kita dapat menentukan

sifat dari bahan yang diuji baik sifat fisis, kimia maupun mekanis yang dapat

mempengaruhi mutu dan kualitas dari suatu produk, dengan demikian kita

dapat mengembangkan produk tersebut melalui informasi ukuran partikel dari

mikro struktur yang terbentuk dan komposisi unsurnya.  Karakterisasi

menggunakan SEM-EDX dilakukan melalui adsorpsi isotermis gas oleh

padatan sampel.  Jumlah molekul gas yang diadsorpsi pada permukaan luar

padatan sampel sangat sedikit dibandingkan dengan yang diadsoprsi oleh

porinya (Goldstein et al., 1981).
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III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilakukan pada Januari hingga Juni 2019 di Laboratorium Kimia

Fisik/Anorganik FMIPA Universitas Lampung. Pengambilan biomassa alga

Spirulina sp. dilakukan di Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut Lampung

(BBPBL).  Proses sonikasi dilakukan di Laboratorium Biopolimer FMIPA

Universitas Lampung. Identifikasi gugus fungsional menggunakan

spektrofotometer Inframerah (IR) di Laboratorium Kimia Organik FMIPA

Univeristas Gajah Mada.

Karakterisasi tingkat kekristalan menggunakan X-Ray Difraction (XRD) di

Laboratorium Kimia Dasar FMIPA Universiats Gajah Mada. Identifikasi

morfologi permukaan dan konstituen unsur menggunakan Scanning Electron

Microscopy with Energy Dispersive X-ray (SEM-EDX) di UPT Laboratorium

Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi (LTSIT) Universitas lampung.

Penentuan kadar kristal violet dan metilen biru menggunakan spektrofotometer

UV-Vis dilakukan di Laboratorium Anorganik FMIPA Universitas Lampung.

Analisis Spektrofotmeter Serapan Atom (SSA) di Laboratorium Universitas

Gajah Mada.
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B. Alat dan Bahan

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah alumunium foil, alat-alat

gelas, neraca analitik, indikator universal, kertas saring, oven, pengaduk

magnet, spatula, shaker, sentrifugasi, tabung sentrifugasi, wadah plastik,

spektrofotometer UV-Vis tipe Cary 100 Agilent Technologies,

spektrofotometer Inframerah (IR) tipe 8201 PC Shimadzu, X-Ray Difraction

(XRD) tipe Miniflex 600 Rigaku, Scanning Electron Microscopy with Energy

Dispersive X-ray (SEM-EDX) tipe EVO MA 10 Zeiss, dan Spektrofotmeter

Serapan Atom (SSA) tipe 240 FS AA Agilent Technologies.

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah biomassa alga

Spirulina sp., tetraetilortosilikat (TEOS), FeSO4·4H2O, FeCl3·6H2O, Fe3O4,

akuades, NaOH, NaNO3, etanol teknis, HCl, metilen biru, kristal violet,

CuSO4·7H2O, NH4OH, buffer fosfat, buffer sitrat, KNO3, Na2EDTA, dan

CH4N2O.

C. Prosedur Penelitian

1. Penyiapan Biomassa Alga Spirulina sp.

Biomassa alga Spirulina sp. diperoleh dari pembudiyaan dalam skala

laboratorium di Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut Lampung

(BBPBL).  Biomassa alga yang diperoleh sebanyak 30 g kemudian dikeringkan

selama 3 hari.  Selanjutnya di oven pada suhu 40 oC selama 2-3 jam kemudian

di gerus hingga halus dan disimpan dalam desikator (Buhani et al., 2012).
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2. Sintesis

a. Magnetit (Fe3O4)

Sintesis magnetit dilakukan sesuai dengan prosedur Bharathi et al., 2013.

Sebanyak 3,96 g FeCl3·6H2O dilarutkan dengan 10 mL akuades (Larutan A)

dan 1,45 g FeSO4·4H2O dilarutkan dalam 10 mL akuades (Larutan B).

Selanjutnya larutan A dicampur dengan larutan B disertai pengadukan dengan

pengaduk magnet hingga homogen.  Setelah larutan homogen selanjutnya

ditambahkan NH4OH 1 M tetes demi tetes hingga pH ± 10 hingga terbentuk

endapan hitam. Kemudian campuran disonikasi selamat 30 menit. Endapan

hitam yang terbentuk tersebut disaring dengan kertas saring.  Setelah itu

endapan dicuci dengan akuades dan etanol (60:40) sampai pH netral (pH ≈ 7).

Selanjutnya dikeringkan dalam oven dengan suhu 60 oC selama 2-3 jam hingga

berat konstan dan digerus hingga halus.

b. Hibrida Alga Spirulina sp. Silika (HAS)

Sinteisi HAS dilakukan sesuai dengan prosedur Buhani et al., 2017. Sebanyak

5 mL TEOS dicampurkan dengan 2,5 mL akuades ke dalam wadah plastik, lalu

diaduk dengan pengaduk maget selama 30 menit dan ditambahkan HCl 1 M

hingga larutan mencapai pH 2 (Larutan A).  Di wadah lain, sebanyak 0,4 g

biomassa Spirulina sp. dan 5 mL etanol dicampur ke dalam wadah plastik, lalu

diaduk dengan pengaduk magnet selama 30 menit (Larutan B).  Larutan A

yang telah homogen kemudian dicampur dengan larutan B disertai dengan

pengadukan menggunakan pengaduk magnet hingga lautan tersebut menjadi
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gel.  Gel yang terbentuk di saring dengan kertas saring, lalu didiamkan selama

24 jam.  Gel kemudian dibilas dengan menggunakan akuades dan etanol

(60:40) hingga pH netral (pH≈7).  Gel dikeringkan menggunakan oven pada

suhu 40 oC selama 2-3 jam dan digerus hingga halus.

c. Hibrida Alga Spirulina sp. Silika-Magnetit (HASM)

Larutan A, sebanyak 5 mL TEOS dan 2,5 mL akuades dicampur kedalam

wadah plastik, lalu ditambahkan 0,1 g magnetit dan diaduk dengan pengaduk

magnet selama 30 menit.  Saat pengadukan ditambahkan HCl 1 M tetes demi

tetes hingga pH larutan mencapai pH 2.  Larutan B, sebanyak 0,4 g biomassa

Spirulina sp. dicampurkan dengan 5 mL etanol ke dalam wadah plastik, lalu

diaduk dengan pengaduk magnet selama 30 menit.  Larutan A yang telah

homogen dicampur dengan larutan B disertai pengadukan menggunakan

pengaduk magnet hingga larutan tersebut menjadi gel.  Gel yang terbentuk

disaring dengan kertas saring, lalu didiamkan selama 24 jam.  Kemudian gel

dibilas dengan menggunakan akuades dan etanol (60:40) hingga pH ≈ 7.

Selanjutnya gel dikeringkan dengan oven pada suhu 40 oC selama 2-3 jam dan

digerus hingga halus (Buhani et al., 2017).

3. Karakterisasi Material

Untuk mengetahui perubahan gugus-gugus fungsi dalam material biomassa

Spirulina sp., HAS, HASM, dan magnetit dilakukan karakterisasi

menggunakan spektrofotometer Inframerah (IR). Analisis elemental skala

nanopartikel permukaan dan tingkat kekristalan dari magnetit, HAS, dan
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HASM dikakukan dengan X-Ray Difraction (XRD).  Analisis morfologi

permukaan dari magnetit, HAS, dan HASM menggunakan Scanning Electron

Microscopy with Energy Dispersive X-Ray (SEM-EDX).  Kadar metilen biru

dan kristal violet yang teradsorpsi pada adsorben dilakukan analisis

menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang maksimum

664 nm untuk metilen biru dan 591 nm untuk kristal violet.  Kadar ion logam

Cu(II) yang teradsorpsi pada adsorben dilakukan analisis menggunakan

spektrofotometer serapan atom.

4. Penentuan Nilai Zeta Potensial HAS dan HASM

Nilai zeta potensial diukur untuk mempelajari pengaruh pH pada muatan

permukaan adsorben.  Hal tersebut merupakan pH dalam kaitannya dengan

elektrolit dimana permukaan adsoren adalah nol atau pH dimana ada perubahan

dalam polaritas permukaan adsorben. Prosedur yang dilakukan, 0,1 g adsorben

HAS dan HASM dimasukkan ke dalam 20 mL NaNO3 0,1 M dalam gelas yang

berbeda untuk membuat suspensi.  pH awal dari suspensi disesuaikan

menggunakan larutan HCl atau NaOH 0,1 M dari 2-10 menggunakan pH

meter.  Selanjutnya larutan diaduk selama 24 jam.  Setelah 24 jam pH akhir

diamati menggunakan pH meter (Jamwal et al., 2016).
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5. Uji Adsorpsi

a. Pembuatan Larutan Induk Kristal Violet dan Metilen Biru dalam
mmol L-1

Sebanyak 1 g serbuk kristal violet dan metilen biru dimasukkan kedalam labu

ukur yang berbeda dengan ukuran 1000 mL, kemudian ditambahkan akuades

hingga tanda batas lalu dihomogenkan.

b. Pembuatan Larutan Induk Cu dalam mmol L-1

Sebanyak 1 g serbuk CuSO4·5H2O dimasukkan kedalam labu ukur dengan

ukuran 1000 mL, kemudian ditambahkan akuades hingga tanda batas lalu

dihomogenkan.

c. Pengaruh Waktu Kontak Adsorpsi

Sebanyak 0,1 g adsorben HAS dan HASM masing-masing dimasukkan

kedalam erlenmeyer yang berbeda. Kemudian 25 mL campuran larutan

metilen biru dan kristal violet dengan konsentrasi 0,5 mmol L-1 ditambahkan ke

dalam masing-masing erlenmeyer.  Selanjutnya larutan tersebut diaduk dengan

variasi waktu 15, 30, 60, 90, dan 120 menit dengan kecepatan 100 rpm.

Selanjutnya larutan dan adsorben dipisahkan menggunakan sentrifugasi.  Filtrat

yang diperoleh dianalisis dengan spektrofotometer UV-Vis pada panjang

gelombang maksimum 664 nm untuk metilen biru dan untuk larutan kristal

violet dengan panjang gelombang 591 nm.  Prosedur yang sama dilakukan

untuk larutan multikomponen (metilen biru, kristal violet, dan ion Cu(II)).
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Adapun larutan Cu(II) dilakukan karakterisasi dengan spektrofotometer

serapan atom (Bharathi et al., 2013).

d. Pengaruh Konsentrasi Adsorbat

Sebanyak 0,1 g adsorben HAS dan HASM masing-masing dimasukkan

kedalam erlenmeyer yang berbeda.  Kemudian ditambahkan campuran larutan

metilen biru dan kristal violet pH optimum sebanyak 25 mL dengan

konsentrasi yang berbeda yaitu 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; dan 0,5 mmol L-1

ditambahkan ke dalam masing-masing erlenmeyer.  Lalu larutan tersebut

diaduk pada waktu optimum dengan kecepatan 100 rpm.  Selanjutnya larutan

dan adsorben dipisahkan menggunakan sentrifugasi.  Filtrat yang di peroleh

dianalisis dengan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang

maksimum 664 nm untuk metilen biru dan untuk larutan kristal violet dengan

panjang gelombang 591 nm. Prosedur yang sama dilakukan untuk larutan

multikomponen (metilen biru, kristal violet, dan ion Cu(II)). Adapun untuk

arutan Cu(II) yang dianalisis dengan spektrofotometer serapan atom (Bharathi

et al., 2013).

6. Penggunaan Ulang Adsorben

Sebanyak 0,1 g adsorben HAS dan HASM masing-masing dimasukkan ke

dalam erlenmeyer yang berbeda.  Setelah itu ditambahkan larutan metilen biru

sebanyak 25 mL dengan konsentrasi optimum.  Larutan diaduk pada waktu

optimum dengan kecepatan 100 rpm.  Kemudian larutan dan adsorben

dipisahkan menggunakan sentrifugasi.  Filtrat yang diperoleh dianalisis dengan
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spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang maksimum 664 nm.

Selanjutnya endapan dikeringkan dan digunakan kembali untuk melepaskan zat

warna yang teradsorpsi pada adsorben menggunakan eluen akuades dan HCl

0,1 M sebanyak 25 mL.  Setelah itu, diaduk pada waktu optimum dengan

kecepatan 100 rpm, lalu disentrifius.  Selanjutnya dipisahkan antara filtrat dan

endapan, filtrat yang dihasilkan dianalisis dengan spektrofotometer UV-Vis

dan endapan digunakan kembali hingga adsorben mengadsorpsi adsorbat dalam

jumlah sedikit.

7. Mekanisme Adsorpsi

Sebanyak 0,1 g adsorben HAS dan HASM masing-masing dimasukkan ke

dalam erlenmeyer yang berbeda.  Setelah itu ditambahkan larutan metilen biru

sebanyak 25 mL dengan pH dan konsentrasi optimum.  Larutan diaduk pada

waktu optimum dengan kecepatan 100 rpm.  Kemudian larutan dan adsorben

dipisahkan menggunakan sentrifugasi.  Filtrat yang diperoleh dianalisis dengan

spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang maksimum 664 nm.

Selanjutnya endapan digunakan kembali untuk melepaskan zat warna yang

teradsorpsi pada adsorben dengan menggunakan beberapa eluen sebanyak 25

mL yaitu akuades untuk mekanisme pemerangkapan melalui desorpsi, larutan

KNO3 1 M untuk pertukaran ion, larutan CH4N2O 0,1 M untuk pembentukan

ikatan hidrogen, dan larutan Na2EDTA 0,1 M untuk pembentukan ikatan

kompleks.
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8. Diagram Alir Penelitian

Adapun seluruh proses yang dilakukan dalam prosedur diatas dirangkum dalam

diagram alir sebagai berikut:

Sintesis Magnetit
(Fe3O4)

Sintesis
HAS

Karakterisasi IR,
XRD, dan SEM-EDX

Uji adsorpsi variasi waktu
kontak dan konsentrasi,
serta penggunaan ulang
adsorben adsorben dan
mekanisme adsorpsi

Uji PZC untuk
mengetahui pengaruh
pH terhadap muatan
permukaan adsorben

Sintesis
HASM


