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ABSTRACT 

 

Heavy metal removal into environment causes serious of soil, endangering the 

quality of water and natural resources used for human consumption, therefore need to be a 

way to reduce the heavy metal by adsorption method. Adsorbent are used commonly 

activated carbon, clay, seaweed and marine algae. This study used natural clay as an 

adsorbent from Talanai village due to easily available, inexpensive, and has a high enough 

capacity to redeem the levels of heavy metal ions. Natural clays are heated 105
o
C used to 

adsorb Pb metal by the influence of contact time, concentration, temperature, weight of 

adsorbent and pH in order to study the adsorption equilibrium of natural clay. The method 

for the adsorption is batch method, in which adsorbate  is mixed with an adsorbent and then 

filtrate was separated by centrifuge. Then the filtrate was directly analyzed by SSA. The 

results showed that the optimum contact time obtained is 15 minutes, the concentration of 

20 ppm, a temperature of 60
o
C, weight of 1 g and a pH optimum adsorption at pH 6. 

Adsorption equilibrium models can be represented by the Langmuir equilibrium model of 

the value of R
2
 is 0.999. Adsorption type used in this study is physical adsorption 

(fisisorpsi) which is characterized by a low value of ΔH and positive that is 6.254 kJ / mol 

and ΔS = 12.35 J / mol K. ΔH is positive that indicates that the reaction is endothermic. ΔG 

also is positive the value is 2.511 kJ / mol, can be concluded that the reaction is not 

spontaneous.  

Key words: isotherm adsorption, Pb(II), natural clay   

 

PENDAHULUAN 

Pembuangan logam berat ke lingkungan menyebabkan kerusakan yang serius pada 

tanah, membahayakan kualitas air dan sumber daya alam yang digunakan untuk keperluan 

manusia. Logam seperti Cd(II), Pb(II), Cu(II), Fe(II), dan Cr(II) adalah logam logam yang 

paling berbahaya karena dapat terakumulasi dalam organisme yang menyebabkan berbagai 

penyakit (Njoku, 2011). 
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 Pencemaran logam Pb merupakan suatu proses yang erat hubungannya dengan 

penggunaan logam tersebut oleh manusia. Keberadaan logam ini dalam lingkungan berasal 

dari dua sumber. Pertama dari proses alamiah seperti pelapukan secara kimiawi dan 

kegiatan geokimiawi serta dari tumbuhan dan hewan yang membusuk, kedua dari hasil 

aktifitas manusia terutama hasil dari limbah industri. Seiring dengan meningkatnya industri 

maka jumlah logam berat juga akan meningkat yang berakibat buruk terhadap lingkungan. 

Logam-logam berat sangat berdampak bagi rusaknya lingkungan (Renoua, dkk., 2008), 

oleh sebab itu perlu dilakukan cara- cara untuk menghilangkan logam berat seperti metoda 

adsorpsi, pertukaran ion dan elektrokimia. 

 Metoda adsorpsi sangat efektif untuk mengurangi konsentrasi ion logam di perairan 

sebagai penyerap logam. Adsorben yang biasa digunakan adalah karbon aktif, lempung, 

rumput laut, dan ganggang laut. Selain adsorben tersebut lempung dapat digunakan sebagai 

penyerap logam berat yang terdapat pada lingkungan perairan maupun limbah padat. Hal 

ini dapat terjadi karena lempung ini merupakan bahan berpori dengan luas permukaan yang 

besar serta kandungan kation didalamnya yang bersifat dapat bertukar dengan kation dari 

larutan lain   (Fitria, 2006).  

 Lempung terdiri dari unit silika dan alumina. Perbandingan alumina dan silikanya 

yang bervariasi menunjukkan adanya beberapa spesies mineral lempung dengan struktur 

kerangka yang berbeda-beda. Pada permukaan lempung tersebar muatan muatan negatif, 

akibat adanya muatan negatif  tersebut, lempung dapat menyerap kation logam dan 

hidrogen. Sumber muatan negatif pada lempung berasal dari substitusi isomorfik, 

disamping itu juga akibat disosiasi gugus ion pada patahan pinggiran lempeng kristal 

lempung (Nasution, 2009). Kapasitas adsorpsi lempung dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya adalah luas permukaan, stuktur lapisan molekul, kapasitas tukar kation dan 

keasaman permukaannya, semakin tinggi karakter-karakter tersebut maka akan semakin 

baik daya adsorpsinya    (Bhattacharyya, 2008). 

Komposisi lempung pada setiap lokasi berbeda-beda sehingga penggunaannya akan 

berbeda pula. Berdasarkan kajian terdahulu (Nadarlis, 2011) berdasarkan data XRD 

lempung alam Desa Talani termasuk jenis kaolinit dengan nilai kapasitas tukar kation 4,32 

meq/100g. Pada penelitian ini akan dipelajari kemampuan lempung alam Desa Talanai 

sebagai adsorben Pb(II) dengan mempelajari model kesetimbangannya. Pada penelitian ini 

akan diidentifikasi uji daya serap lempung alam terhadap logam Pb(II) dengan mempelajari 

pengaruh waktu kontak, konsentrasi, temperatur, berat adsorben, dan pH. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah lempung tersebut dapat digunakan sebagai adsorben 

yang efisien maka perlu dilakukan pengujian secara laboratorium. Selain itu penelitian ini 

juga meninjau pengaruh waktu, konsentrasi, temperatur, berat dan pH terhadap kapasitas 

adsorpsi lempung alam terhadap ion Pb
+2

, serta menentukan model isoterm adsorpsi. 
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METODE PENELITIAN 

Pengambilan dan Pengolahan Sampel 

Sampel lempung yang digunakan diambil dari pinggiran Sungai Kampar Desa 

Talanai, Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Sampel 

lempung dibersihkan dari partikel kasar secara pencucian dengan akuades sebanyak 3 kali 

dan disaring. Kemudian sampel dikeringkan dalam oven pada suhu 105
o
C selama 10 jam 

sampai dengan berat konstan, selanjutnya lempung dihaluskan dan diayak dengan ayakan 

ukuran 200 mesh. Sampel disimpan dalam desikator dan siap untuk diidentifikasi. 

 

Eksperimen Adsorpsi 

penentuan waktu kesetimbangan. 

Kedalam 8 buah botol erlenmeyer dimasukkan masing-masing 0,1 gram sampel dan 

10 ml Pb(NO3)2 dengan konsentrasi 7 ppm (Nasution,2009). Campuran diaduk secara 

konstan pada kecepatan 120 rpm didalam shaker waterbath pada suhu 30
o
C. Sampel 

lempung lempung diendapkan dengan sentrifuse, filtrat yang didapat dimasukkan dalam 

beaker glass selanjutnya diukur kandungan Pb(II) dengan menggunakan SSA pada variasi 

waktu 5 sampai 120 menit dengan interval 15 menit. Kemudian ditentukan wakyu optimumnya. 

Pengaruh konsentrasi: 0,1 gram lempung, 10 ml Pb(NO3)2 (7, 10, 15, 20, 30, 40 dan 50 

ppm), waktu optimum serapan di atas dan suhu 30
o
C. 

 

Pengaruh temperatur: 0,1 gram lempung, 10ml Pb(NO3)2 dengan konsentrasi optimum dan 

waktu optimum serapan di atas pada suhu 30, 40, 50 dan 60
o
C.  

 

Pengaruh berat: 0,1, 0,3, 0,5, 0,7 dan 1 gram lempung, 10 ml Pb(NO3)2 dengan konsentrasi, 

waktu dan suhu optimum serapan di atas. 

Pengaruh pH: Berat lempung, 10 ml Pb(NO3)2 dengan konsentrasi, waktu dan suhu 

optimum serapan di atas dengan pH 3, 4, 5 dan 6.  

 

Analisis Data 

 Data yang diperoleh dari hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan 

kurva. Untuk memperoleh kadar Pb(NO3)2 digunakan Spektroskopi Serapan Atom (SSA). 

 

Teori Kesetimbangan 

Kesetimbangan adsorpsi adalah suatu keadaan dimana tidak terjadi lagi perubahan 

konsentrasi adsorbat baik dalam fasa cair (Ce) maupun di adsorben (qe) atau kecepatan 

adsorpsi dengan desorpsinya telah sama. Jumlah qe dari ion logam yang diadsorpsi per unit 

massa adsorben dan derajat adsorpsi (%) dihitung dari persamaan (Bhattacharraya and 

Gupta, 2008): 

qe = 
     

 
 v                   (1) 

% adsorpsi = 
     

  
× 100%                 (2) 
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dengan: 

qe  = Jumlah adsorbat terserap per massa padatan pada kesetimbangan (mg/g) 

Co = Konsentrasi awal larutan (mg/L) 

Ce = Konsentrasi larutan pada kesetimbangan (mg/L) 

m  = Massa adsorben (g) 

v   = Volume larutan (L)  

Persamaan kesetimbangan pada proses adsorpsi mengikuti dua model persamaan 

isoterm yang digunakan yaitu Isoterm Freundlich dan Isoterm Langmuir.  

 

1. Persamaan Isoterm Freundlich 

Persamaan Isoterm Freundlich ditemukan oleh seorang ilmuwan Jerman dibidang 

kimia fisika yang bernama Herbert Max Finley Freundlich, yang menemukan model 

adsorpsi isoterm secara empiris.  

dengan asumsi bahwa: 

a. Adsorpsi terjadi secara monolayer. 

b. Permukaan adsorben bersifat heterogen. 

c. Tidak ada peristiwa kimia. 

Persamaan isoterm Freundlich yaitu: Qe = KCe
1/n

               (3) 

Koefisien Freundlich, Kf dan n masing-masing berhubungan dengan kapasitas adsorpsi 

intensitas adsorpsi dari adsorben padat. Grafik linear dari Freundlich diperoleh dari (3) log 

Qe vs. log Ce. 

2. Persamaan Isoterm Langmuir 

Isoterm langmuir didasarkan atas beberapa asumsi, yaitu: 

a. Adsorpsi kimia lebih mendominasi  

b. Susunan molekul adsorbat pada permukaan adsorben membentuk lapisan tunggal 

(monolayer). 

c. Tidak ada interaksi antara molekul adsorbat. 

d. Semua situs dan permukaan bersifat homogen. 

e. Molekul adsorben pada lokasi yang spesifik tidak pindah ke permukaan padatan 

dan selalu terjadi irreversibel. 

Persamaan isoterm Freundlich sebagai berikut: 
  

  
 = 

 

   
 + 

 

  
Ce                   (4) 

dimana Ce adalah konsentrasi adsorbat pada kesetimbangan fasa cair dan Qe adalah 

konsentrasi adsorbat pada fasa padat, b dan Qm adalah koefisien Langmuir menyatakan 

konstanta kesetimbangan untuk adsorbat-adsorben dan kapasitas monolayer fasa padat. 

Grafik linear dari Langmuir diperoleh dari persamaan (4) yaitu Ce/Qe vs Ce 

(Bhattacharraya, 2008).  

Pengujian model kesetimbangan dilakukan untuk menentukan model kesetimbangan 

yang cocok dipakai dalam suatu penelitian. Penentuan model kesetimbangan adsorpsi 

bergantung pada harga koefisien determinasi (R
2
). Model kesetimbangan yang cocok 

digunakan adalah model kesetimbangan dengan harga R
2 

yang lebih tinggi (Kurniaty, 

2008). 
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Parameter termodinamika untuk proses adsorpsi, ΔH (kJ/mol), ΔS (J/K mol) dan ΔG 

(kJ/mol) ditafsirkan menggunakan persamaan sebagai berikut: 

ΔG = –RT ln Kd                   (5) 

ΔG = ΔH – T ΔS                  (6) 

Dari kedua persamaan  tersebut diperoleh:  

ln Kd = 
  

 
 – 

  

  
                   (7)  

dimana Kd adalah koefisien distribusi adsorbat (Qe/Ce), T temperatur absolut (K), R 

(konstanta gas) = 8,314 × 10-3 kJ/K mol. Plot ln Kd versus 1/T dapat digunakan untuk 

menentukan ΔH dan ΔS sehingga nilai ΔG dapat ditentukan (Bhattacharyya, 2008).  

Untuk menentukan model yang cocok juga dapat dilakukan dengan cara 

membandingkan Qe perhitungan dan Qe percobaan. Model yang terbaik adalah model yang 

memiliki kesalahan relatif kecil (Kurniaty, 2008).  

ralat relatif = Σ (Qe data – Qe perhitungan)/Qe data)              (8) 

  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Pengaruh waktu kontak adsorpsi 

Pengaruh dari waktu kontak terhadap penyerapan logam Pb(II) pada lempung alam 

ditunjukkan pada Gambar 1. Proses ini dilakukuan pada konsentrasi awal 6,1775 mg/L dan 

kecepatan pengadukan 120 rpm serta waktu 5, 10, 15, 30 dan 45 menit. Pada penelitian ini, 

faktor koreksi diabaikan karena resiko Pb(II) yang tertinggal pada tabung reaksi atau 

dinding erlenmeyer hampir tidak ada. Jika pun ada, konsentrasinya sangat kecil dan tidak 

mempengaruhi jumlah Pb(II) yang tersisa. Tingkat penyerapan yang paling besar yaitu pada 

waktu 15 menit, jumlah Pb(II) tidak bertambah lagi yaitu 6,0551 mg/L dengan persentase 

serapan 94,00%. Hal ini dapat dilihat bahwa logam Pb(II) yang terserap pada waktu kontak 

30 dan 45 menit tidak mengalami peningkatan jumlah. ketika telah terjadi kesetimbangan 

tidak ada lagi perubahan konsentrasi adsorbat pada sampel atau waktu ketika laju adsorpsi 

sama dengan laju desorpsi. Berdasarkan hasil penelitian (Yulis, 2012) kesetimbangan 

adsoprsi Pb(II) pada lempung alam yang diaktivasi dengan NaOH menunjukkan waktu 

optimum yang dihasilkan yaitu 60 menit dengan daya serap sebesar 0,4743; 1,0207; 1,4344 

dan 1,9532 mg/g dan persentase serapannya mencapai 95,743 %; 95,949%; 95,728% dan 

96,216% pada konsentrasi 5, 10, 15 dan 20 mg/L, dari data di atas dapat disimpulkan 

bahwa kemampuan adsorpsi lempung alam yang diaktivasi dengan NaOH lebaih baik dari 

lempung alam, karena lempung yang diaktivasi dengan NaOH mengalami peningkatan 

karakter lempung sehingga meningkatkan daya adsorpsinya. 
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Gambar 1. Grafik daya serap lempung alam terhadap Pb(II) berdasarkan pengaruh waktu 

kontak 

Penurunan kemampuan adsorpsi setelah waktu kontak optimum terjadi karena Pb(II) 

yang telah teradsorpsi akan lepas kembali ke dalam larutan sampel sehingga konsentrasi 

larutan Pb(II) yang tidak teradsorpsi menjadi lebih besar. Pada awal adsorpsi, situs aktif 

pada permukaan lempung terbuka seutuhmya untuk Pb(II). Hal ini menyebabkan lebih 

banyak Pb
+2 

yang terjerap pada permukaan adsorben, setelah permukaan lempung jenuh 

dengan Pb
+2

 maka tidak terjadi peningkatan daya jerapnya. Pengadukan yang lama juga 

menyebabkan Pb(II) tersebut lepas kembali dan meninggalkan permukaan adsorben 

(Bhaattacharyya, 2007).  

Jumlah yang diadsorpsi pada permukaan adsorben merupakan proses 

berkesetimbangan, sebab laju peristiwa adsorpsi disertai dengan terjadinya desorpsi. Pada 

awal reaksi, peristiwa adsorpsi lebih dominan dibandingkan dengan peristiwa desorpsi., 

sehingga adsorpsi berlangsung cepat. Pada waktu tertentu peristiwa adsorpsi cenderung 

berlangsung lambat, dan sebaliknya laju desorpsi cenderung meningkat.  Kuat ikatan kation 

yang ditukarkan ke dalam lempung menjadi faktor penting dalam keberhasilan proses 

adsorpsi dan desorpsi kation. Apabila kation yang berada dalam lempung memilki kuat ikat 

yang besar maka akan terjadi kesulitan pada proses desorpsinya. Sebaliknya untuk kation 

dengan kuat ikat lemah, desorpsi akan mudah terjadi. Ikatan yang terjadi adalah ikatan 

Vander Walls (Nasution, 2009).  

Pengaruh konsentrasi adsorbat terhadap daya serap lempung 

Pengaruh dari konsentrasi terhadap pnyerapan logam Pb(II) pada lempung alam Desa 

Talanai ditunjukkan pada Gambar 2, dalam hal ini daya serap lempung terhadap 

konsentrasi adsorbat dilakukan dengan mengontakkan lempung alam pada berbagai 

konsentrasi yaitu 7, 10, 15, 20, 30, 40 dab 50 mg/L. Pengontakkan dilakukan pada waktu 

optimum yakni 15 menit. Dari gambar 2 terlihat jelas kemampuan lempung dalam 

menyerap Pb(II) meningkat seiring dengan kenaikan  konsentrasi 18,9908 mg/L.  
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Gambar 2. Grafik daya serap lempung alam terhadap Pb(II) berdasarkan pengaruh 

konsentrasi adsorbat 

Hasil menunjukkan onsentrasi larutan awal yang terukur dengan SSA masing-

masing adalah 6,1775, 10,2709, 14,7520, 18,9908, 24,5588, 30,5057 dan 36,8181 mg/L. 

Jumlah Pb(II) yang teradsorpsi meningkat masing-masing adalah 0,5807, 0,9592, 1,2791, 

dan 1,5034 mg/g. Namun pada konsentrasi awal larutan 24, 5588, 30,5057 dan 36,8181 

mg/L jumlah Pb (II) yang teradsorpsi mengalami penurunan yang tidak signifikan yaitu 

1,4903 dan 1,4898 mg/g. Hal ini mengidentifikasi bahwa adsorpsi maksimum oleh 

adsorben lempung alam terhadap Pb(II) tercapai pada konsentrasi kesetimbangan Pb(II) 

18,9908 mg/L. Hal ini dapat memberikan hasil konsentrasi optimum yang senada dengan 

peneliti sebelumnya yaitu (Yulis, 2012). 

Data ini sejalan dengan teori adsorpsi Langmuir yang menyatakan bahwa 

permukaaan adsoreben mempunyai sejumlah tertentu situs aktif (active site) adsorpsi. 

Banyaknya situs aktif tersebut sebanding dengan luas permukaan adsorben dan masing-

masing situs aktif hanya dapat mengadsorpsi satu molekul adsorbat (zat teradsorpsi) pada 

keadaan dimana tempat adsorpsi belum jenuh dengan adsorbat maka kenaikan konsentrasi 

adsorbat akan dapat menaikkan jumlah zat yang teradsorpsi. Bila tempat adsorpsi sudah 

jenuh dengan adsorbat maka kenaikan konsentrasi adsorbat relatif tidak menaikkan jumlah 

zat teradsorpsi (Mahdian, 2008). Dalam penelitian ini dapat dikatakan bahwa poada 

konsentrasi kesetimbangan 18,9908 mg/L untuk Pb(II) telah menjenuhkan situs-situs aktif 

yang terdapat pada adsorben lempung alam. 

Pengaruh temperatur terhadap daya serap lempung 

 Pengaruh dari temperatur terhadap penyerapan Pb (II) pada lempung alam Desa 

Talanai ditunjukkan pada Gambar 3. Gambar 3 dapat dilihat bahwa semakin tinggi 

temperatur maka proses penyerapan semakin tinggi. Kenaikan temperatur dapat 

menyebabkan pori-pori adsorben akan lebih terbuka karena unsur-unsur pengotor pada 

permukaan akan teroksidasi (Sukardjo, 1989). Tingkat penyerapan yang paling besar 

didapat pada suhu 60
o
C, sedangkan hasil penelitian (Yulis, 2012) menunjukkan tingkat 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

0 10 20 30 40 50 60

Q
e

 (
m

g/
g)

 

konsentrasi (mg/L) 



 
 
 

8 
 

penyerapan yang paling besar didapat pada suhu 30
o
C dengan daya serap sebesar       

1,9834 mg/g. 

 

Gambar 3. Grafik daya serap lempung alam terhadap Pb(II) berdasarkan 

pengaruh temperatur. 

 

Peningkatan suhu akan mampu memeperbesar pori-pori yang terdapat pada adsorben 

sehingga mampu meningkatkan kemampuan adsorpsi-nya. Proses tersebut dapat terjadi 

karena beberapa alasan yaitu, peningkatan kecepatan beberapa tahap yang umumnya 

lambat, pembuatan beberapa situs aktivasi baru pada permukaan adsorben dan penurunan 

ukuran spesi yang terserap. Hal ini bisaberlangsung dengan baik karena adanya 

peningkatan daya larution terserap pada saat terjadi kenaikan temperature larutan (Vasu, 

2008). Penelitian ini memiliki peningkatan kemampuan adsorpsi cenderung meningkat dari 

temperatur 30
o
C hingga 60

o
C menunjukkan bahwa proses adsorpsi adalah proses 

endotermik. 

Peningkatan kemampuan adsorpsi dengan kenaikan temperatur juga menunjukkan 

peningkatan afinitas ion. Afinitas merupakan ukuran seberapa kuat molekul adsorbat 

teradsorpsi menuju permukaan adsorben. Peningkatan temperatur menyebabkan energi dan 

reaktifitas Pb(II) semakin besar sehingga lebih banyak ion yang dapat melewati tingkat 

energi untuk melakukan interaksi secara kimia dengan situs-situs permukaan. Disamping 

itu reaktifitas ion yang semakin besar akan meningkatkan difusi ion dalam pori-pori 

adsorben, sehingga lebih banyak ion yang teradsorpsi pada permukaan (Amri, 2004). 

Pengaruh Berat Adsorben Terhadap Daya Serap Lempung 

 Pengaruh jumlah adsorben merupakan parameter penting karena dapat menentukan 

kapasitas adsorben selama penambahan konsentrasi awal adsorbat. Adanya peningkatan 

jumlah adsorben cenderung meningkatkan daya serap terhadap adsorbat. Gambar 4 

menunjukkan hubungan antara daya serap lempung terhadap penambahan jumlah adsorben. 

Hasil menunjukkan terjadi peningkatan daya serap lempung terhadap Pb(II). Semakin 

banyak jumlah partikel lempung otomatis akan mempengaruhi berat lempung yang 

digunakan, maka jumlah adsorbat yang terserap tiap berat lempung akan semakin banyak. 
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Gambar 4. Grafik daya serap lempung terhadap Pb(II) berdasarkan pengaruh penambahan 

adsorben. 

Peningkatan daya adsorpsi dapat terjadi dengan penambahan jumlah adsorben. 

Banyaknya ion logam Pb yang berinteraksi dengan mineral lempung menandakan besarnya 

luas permukaan adsorben atau banyaknya situs adsorpsi. Semakin besar situs adsorpsi maka 

kapasitas adsorpsi pun semakin meningkat (Bhattacharyya, 2008).  Berat adsorben 

optimum lempung alam didapat pada 1 g. Semakin banyak massa adsorben yang tersedia 

maka akan semakin banyak pula situs adsorpsi yang dapat menyerap ion logam, semakin 

besar  situs adsorpsi maka persentase serapan pun semakin meningkat.  

Pengaruh pH terhadap daya serap lempung 
pH merupakan salah satu parameter penting dalam proses adsorpsi yang 

mempengaruhi adsorpsi ion logam dalam larutan. Penentuan pengaruh pH terhadap 

kapasitas adsorpsi bertujuan untuk mengetahui nilai pH yang memberikan kapasitas 

adsorpsi maksimum dari lempung alam Desa Talanai terhadap logam Pb(II). Penelitian ini 

dilakukan pada pH 3, 4, 5 dan 6. Pengujian pada pH > 6 tidak mungkin dilakukan karena 

merupakan batas untuk logam Pb mengendap sebagai bentuk hidroksida Pb(OH)2. 

Pengendapan sangat cepat terjadi pada pH > 6. Hal ini disebabkan karena pada pH tinggi 

atau pada kondisi basa, terbentuknya senyawa oksida dari unsur-unsur pengotor lebih besar 

menutupi permukaan adsorben dan akan menghalangi proses penyerapan partikel-

partikelterlarut pada adsorben (Sukardjo, 1989). Hasil pengujian daya serap lempung 

terhadap pH dapat dilihat pada Gambar 5. Daya serap lempung alam yang tertinggi terdapat 

pada larutan dengan pH 6 dengan besar serapan yaitu 1,8948 mg/g dan juga lempung alam 

yang diaktivasi dengan NaOH (Yulis, 2012) terhadap Pb(II) menunjukkan hasil pH 

optimum yang sama yaitu pada pH 6 dengan besar serapan 2,0164 mg/g. 
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Gambar 5. Grafik daya serap lempung terhadap Pb(II) berdasarkan pengaruh pH.  

Dari gambar di atas, terlihat bahwa kenaikan pH meningkatkan jumlah logam Pb(II) 

teradsorpsi oleh lempung alam hingga mencapai optimum pada pH 6 dengan persentase 

adsorpsi 99,77%.  Bahwa makin tinggi pH (derajat keasaman makin kecil) jumlah Pb(II) 

yang teradsorpsi makin besar walaupun peningkatannya tidak signifikan dan adsorpsi yang 

efektif terjadi pada pH 6. Adsorpsi Pb(II) oleh lempung alam pada pH 3 sebesar 1,7436 

mg/g kemudian pada pH 4 adsorpsi meningkat menjadi 1,7982 mg/g, pH 5 adsorpsinya 

1,8717 mg/g, dan pada pH 6 adsorpsi menjadi 1,8948 mg/g.  

Pengaruh pH terhadap adsorpsi Pb(II) dapat dijelaskkan dengan metode hidrolisis 

berikut: 

Pb
+2 

   +    H2O    ↔    PbOH
+
    +    H

+ 

PbOH
+
   +  X

-
      ↔    XPbOH

 

pada pH 3 – 4 adsorpsi terhadap logam semakin besar, hal ini disebabkan pada kondisi 

tersebut [H
+
] semakin berkurang dan kesetimbangan bergeser ke arah kanan sesuai dengan 

azas Le Chatelier yaitu apabila suatu sistem kesetimbangan salah satu dikurangi maka 

kesetimbangan bergeser ke arah zat yang dikurangi tersebut. Dengan adanya pergeseran 

kesetimbangan, [PbOH
+
] bertambah menyebabkan daya serap lempung alam terhadap 

logam Pb(II) semakin besar, pada pH 5 dan 6 adsorpsi terhadap logam tidak meningkat 

terlalu besar, hal ini disebabkan pada ph tersebut konsentrasi [PbOH
+
] telah maksimal, 

Pada pH ini konsentrasi [H
+
] menurun, sehingga menyebabkan konsentrasi bergeser ke 

kanan yang menyebabkan [Pb
+2

] dan [H2O] menurun sehingga [PbOH
+
] maksimal dan ini 

menyebabkan adsorpsi logam maksimal. Selain itu, bahwa berkurangnya konsentrasi [H
+
] 

cenderung meningkatkan adsorpsi karena pada pH tinggi kesetimbangan bergeser kea rah 

zat yang dikurangi yaitu kesetimbangan bergeser ke arah kanan (Mahdian, 2008). 
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Kesetimbangan adsorpsi 

 Pengujian model kesetimbangan Langmuir dan Freundlich diperoleh dari persamaan 

(3 dan 4) dilakukan pada temperatur kamar dapat dilihat pada gambar       6 dan 7. 

 

Gambar 6. Model isoterm Langmuir pada temperatur 30
0
C 

 

 

Gambar 7. Model isoterm Freundlich pada temperatur 30
o
C 

 

Parameter kesetimbangan tersebut dimasukkan kedalam masing-masing persamaan 

model yang ditinjau dan diperoleh jumlah ion Pb(II) yang terserap berdasarkan hasil 

perhitungan. Beberapa isotherm adsorpsi dapat digunakan sebagai model kesetimbangan 

pada sistem adsorpsi. Suatu isoterm adsorpsi menunjukkan hubungan antara jumlah ion 

Pb(II) yang terserap per berat adsorben lempung di dalam larutan kesetimbangan. Isoterm 

adsorpsi Langmuir dan Freundlich banyak digunakan untuk menggambarkan proses 

adsorpsi mineral. Isoterm Langmuir beranggapan bahwa proses adsorpsi bersifat monolayer 

dan situs adsorpsi semuanya sama. Di lain hal, model Freundlich justru berasumsi bahwa 
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permukaan adsorpsi bersifat heterogen dengan situs yang memiliki energi adsorpsi berbeda 

dan tidak sama. Hasilnya dapat dilihat pada gambar 6 dan 7.    

Pengujian model kesetimbangan dilakukan untuk menetukan model kesetimbangan 

yang cocok dipakai pada suatu penelitian. Penentuan model kesetimbangan tergantung pada 

harga koefisien determinasi (R
2
) yang disajikan pada tabel 1. Mosel kesetimbangan yang 

cocok digunakan adalah model kesetimbangan dengan harga R
2 

yang lebih tinggi (Kurniaty, 

2008). Pada tabel 1 dapat terlihat nilai R
2 

untuk model Langmuir lebih besar dari pada R
2 

untuk model Freundlich, sehingga model kesetimbangan Langmuir dapat mewakili reaksi 

yang terjadi pada proses adsorpsi Pb
+2

 pada lempung alam Desa Talanai ini, sedangkan 

pada penelitian (Yulis, 2012) model kesetimbangan yang cocok pada adsorpsi ion Pb
+2

 

pada lempung alam yang diaktivasi dengan NaOH yaitu model kesetimbangan Freundlich. 

Harga– harga konstanta kesetimbangan yang terdapat pada tabel 1 kemudian digunakan 

untuk menghitung besar adsorpsi berdasarkan ketentuan masing-masing model 

kesetimbangan. 

 

Tabel 1. Harga konstanta kesetimbangan dan koefisien korelasi untuk masing-masing 

model kesetimbangan 

Sampel Langmuir Freundlich 

b (L/mg) R
2
 Kf R

2
 

Lempung alam 2,555 0,999 0,935 0,763 

 

Termodinamika adsorpsi 

Analisis termodinamika dilakukan untuk menentukan entalpi (∆H), entropi (∆S) 

serta energi bebas gibbs (∆G) yang diperoleh dengan memplotkan ln Kd vs 1/T pada setiap 

temperatur, hasil terlihat pada gambar 8. 

 

 

Gambar 8. Plot ln Kd versus 1/T K 
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Dari plot ln Kd versus 1/T (gambar 8) diperoleh harga ∆H, ∆S, dan ∆G yang 

disumbangkan oleh peristiwa adsorpsi Pb(II) oleh lempung alam, seperti terlihat pada tabel 

2. Proses penyerapan Pb
+2

 pada lempung alam Desa Talanai memberikan nilai ∆H= 

6254,62 J/mol dan ∆S= 12,3546 J/mol K, sedangkan hasil penelitian (Yulis, 2012) untuk 

lempung yang diaktivasi dengan NaOH nilai ∆H= -14,05 kJ/mol dan ∆G= -34,079 J/molK. 

Nilai ∆H positif menunjukkan reaksi ini adalah endoterm, sedangkan nilai ∆H negatif 

menunjukkan reaksi eksoterm. (Bhattacharyya, 2007) menjelaskan bahwa harga entalpi 

adsorpsi secara sederhana menunjukkan ikatan yang kuat antara ion dengan mineral 

lempung. Nilai ∆G yang diperoleh bernilai positif sehingga dapat dikatakan reaksi berjalan 

tidak spontan. 

 

Tabel  2. Parameter termodinamika 

Temperatur 

(K) 

Entalpi, ∆H 

(J/mol) 

Entropi, ∆S 

(J/molK) 

Energi bebas, 

∆G (J/mol) 

R
2
 

303  

 

6254,62 

 

 

 

12,3546 

2511,17  

 

0,774 
313 2387,63 

323 2264,08 

333 2140,54 

 

 Besarnya energi adsorpsi dapat mengetahui apakah suatu proses adsorpsi mengikuti 

proses kemisorpsi atau fisisorpsi. Proses kemisorpsi melibatkan ikatan langsung antara 

adsorbat dan permukaan adsorben. Pada fisisorpsi tidak melibatkan ikatan langsung. Untuk 

fisisorpsi, entalpi reaksi -4 sampai -40 kJ/mol sedangkan kemisorpsi mempunyai entalpi 

reaksi -40 sampai -800 kJ/mol. Penelitian ini diketahui nilai entalpi untuk lempung rendah 

atau < 40 kJ/mol. Nilai ini menunjukkan bahwa proses yang terjadi pada adsorpsi logam 

Pb
+2

 pada lempung alam adalah proses fisisorpsi. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Uji daya serap terhadap lempung alam Desa Talanai ini menunjukkan bahwa, waktu 

kontak optimum yang didapat yaitu 15 menit, konsentrasi 20 ppm, suhu 60
o
C, berat 

adsorben 1 g, dan pH optimum  adsorpsi pada pH 6. Model kesetimbangan adsorpsi dapat 

diwakili dengan model kesetimbangan Langmuir dengan nilai R
2 

yaitu 0,999. Jenis adsorpsi 

yang dipakai dalam penelitian ini adalah adsorpsi fisika (fisisorpsi) yang ditandai dengan 

nilai ∆H yang rendah dan bernilai positif, yaitu 6,254 kJ/mol dan ∆S= 12,35 J/mol K. Nilai 

∆H positif menunjukkan bahwa reaksi yang berlangsung bersifat endoterm. Nilai energi 

bebas Gibbs (∆G) bernilai positif yaitu 2,511 kJ/mol sehingga dapat disimpulkan reaksi 

berjalan tidak spontan. Untuk penelitian selanjutnya dapat ditentukan kinetika adsorpsi dari 

lempung alam desa Talanai terhadap Pb(II) dan untuk penelitian selanjutnya dapat 

diaplikasikan untuk menangani masalah pencemaran pada berbagai industri. 

 



 
 
 

14 
 

UCAPAN TERIMA KASIH 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. Erman, M.S dan Ibu Dr. 

Nurhayati, M.Sc selalu membimbing, memberikan saran dan masukan demi kesempurnaan 

penulisan artikel ilmiah ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Lembaga 

Penelitian Universitas Riau melalui dana penelitian berbasis Laboratorium yang telah 

membiayai penelitian ini.  

DAFTAR PUSTAKA 

Amri, A., Supranto, dan Fahrurozi, M. 2004. Kesetimbangan Adsorpsi Terimpregnasi 2-

merkaptobenzotiazol. Jurnal Natur Indonesia 6(2) : 111-117 ISSN 1410-9379. 

Bhattacharyya, KG and Gupta, S.S. 2007. Adsorptive Accumulation Of Cd(II), Cu(II), 

Pb(II), And Ni(II) from Water On Montmorillonite: Influence of Acid Activation. 

Journal Of Colloid and Interface Science 310: 411-424. 

Bhattacharyya, KG and Gupta, S.S. 2008. Immobilization of Pb(II), Cd(II) and Ni(II) Ions 

on Kaolinite and Montmorillonite Surfaces from Aqueous. Journal of Enviromental 

management 87: 45-58. 

Fitria, 2006. Kesetimbangan Adsorpsi Logam Berat Pb
+2 

Dengan Kaolin. Skripsi, Teknik 

Kimia Fakultas Teknik UR, Pekanbaru. 

Kurniaty, N. 2008. Kesetimbangan Adsorpsi Residu Minyak dari Limbah Cair Pabrik 

Minyak Sawit (Pome) Menggunakan Gambut Aktif. Skripsi, Teknik Kimia, 

Fakultas Teknik UR, Pekanbaru. 

Mahdian dan Saadi, P. 2008. Pengaruh Konsentrasi dan pH Larutan Terhadap Adsorpsi 

Timbal(II) dan Kadmium(II) pada Biomassa Apu-apu dengan Metode Statis. 

Journal of Kalimantan Scientiae. hal 55-65 

Nadarlis, 2011. Identifikasi dan Karakterisasi lempung Alam Desa Palas Kecamatan 

Rumbai dan Desa Talanai Teratak buluh Kecamatan Kampar. Skripsi, Kimia 

FMIPA UR, Pekanbaru. 

Nasution, R. 2009. Kinetika Adsorpsi Kation Cu
2+

 oleh Lempung Alam yang Dimodifikasi. 

Skripsi, Kimia FMIPA UR, Pekanbaru. 

Njoku, V.O, dkk. 2011. Adsorption of Copper(II) and Lead(II) from Aqueous onto a 

Nigerian Natural Clay. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(5): 346-

353. 

Renoua, S. Givaudan J.G., Poulain S., Dirassouyan F., and Moulin, P. 2008. Landfill 

Leachhate Treatment :   Review and Opportunity, Journal of Hazardous Materials.  

hal 468-493. 

Sukardjo. 1990. Kimia Anorganik. Rineka Cipta, Jakarta. 

Vasu, A. E. 2008. Adsorption of Ni(II), Cu(II), and Fe(III) from Aqueous Solutions Using 

Activated Carbon, E-Journal of Chemistry http://www.e-journals.net Vol. 5 No. 19. 

Yulis, A. 2012. Kesetimbangan Adsorpsi Pb(II) pada Lempung Alam Desa Talanai 

Kabupaten Kampar yang Diaktivai dengan NaOH. Skripsi. Jurusan Kimia FMIPA. 

Universitas Riau, Pekanbaru. 

http://www.e-journals.net/

