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ABSTRACT 

 

Lead is one of the non-essential heavy metals which is toxic to environment. If 

accumulated beyond the threshold value, this metal ions may cause problems for the 

survival of organisms and the environment. One effort developed to reduce levels of Pb 

metal ions in the environment is through adsorption method. In this study, the adsorbent 

used is birnessite with has been synthesized using the ceramic method (Astria, 2012). 

Birnessite has been proven to be useful in reducing heavy metals found in the 

environment as well as solid waste waters. This can occur because the birnessite can 

exchange cations in its frameworks with cations in solution. The objective of this 

research is to study the adsorption capacity and adsorption equilibrium birnessite 

towards metal ions Pb(II). The effect of time, concentration, temperature and pH on the 

adsorption of Pb in the birnessite has also been studied. The result showed that the 

maximum adsorption of Pb in birnessite is 95% with the condition at the contact time of 

5 minutes, concentration adsorption capacity of 95,30 %, temperature of 60°C, and pH 

6. The process of adsorption in birnessite follows Freundlich isotherm types. 

Adsorption type used in this study is physical adsorption (fisisorpsi) which is 

characterized by a low value of ΔH (+1.678 kJ/mol) which indicates the reaction is 

endothermic. The value of Gibbs free energy (ΔG) is positive, ie 0.399 kJ/mol and can 

be concluded that  reaction was not spontaneous. 

 

Key Words : Birnessite, lead, adsorption equilibrium studies. 

 

PENDAHULUAN 

Salah satu zat yang dapat mencemari lingkungan berasal dari logam timbal (Pb) yang 

merupakan logam non esensial atau beracun. Kontaminasi logam Pb baik di lingkungan 

perairan maupun daratan merupakan masalah besar yang harus diatasi. Persoalan 

spesifik logam Pb jika terakumulasi dalam organ tubuh manusia dan hewan dalam 

jumlah melebihi ambang batas yang telah ditentukan dapat membahayakan kesehatan 

dan kelangsungan hidup. Adapun konsentrasi timbal yang direkomendasikan WHO 

dalam kadar mutu air murni berkisar di bawah 10 mg/L, untuk kualitas air minum kadar 

Pb yang diperbolehkan sekitar 0,05 mg/L. Kadar Pb secara alami dapat ditemukan 

dalam bebatuan sekitar 13 mg/kg. Kadar Pb yang tercampur dengan batu fosfat dan 
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terdapat didalam batu pasir (sand stone) kadarnya lebih besar yaitu 100 mg/kg. 

Sedangkan Pb yang terdapat ditanah berkadar sekitar 5 - 25 mg/kg (Ngoh, 2006).  

Keberadaan logam Pb dalam lingkungan berasal dari dua sumber, yaitu pertama dari 

proses alamiah seperti pelapukan secara kimiawi dan kegiatan geokimiawi, kedua dari 

hasil aktivitas manusia terutama hasil dari limbah industri. Seiring dengan 

meningkatnya industri maka jumlah logam berat juga akan meningkat yang berakibat 

buruk terhadap lingkungan (Renoua dkk, 2008). Oleh karena itu diperlukan cara untuk 

pengendalian dan penanggulangannya dengan melakukan adsorpsi terhadap ion logam 

tersebut. 

Berbagai metode telah digunakan untuk menghilangkan logam berat dari air limbah 

antara lain, metode presipitasi, penukar ion, elektrodialisis, dan adsorpsi. Adsorpsi 

merupakan suatu proses yang efisien dan murah dalam menghilangkan logam berat 

pada suatu larutan. Meskipun banyak bahan yang dapat digunakan sebagai adsorben 

logam berat seperti alumina, silika, besi oksida dan karbon aktif, namun proses ini 

belum secara luas digunakan karena biayanya yang kurang ekonomis. Oleh karena itu, 

telah dilakukan beberapa studi untuk menemukan material yang lebih ekonomis dan 

baru untuk dijadikan sebagai adsorben (Ngoh, 2006). 

Adapun bahan adsorben yang digunakan pada penelitian ini adalah birnessite yang 

diperoleh dari hasil sintesis Kalium permanganat dengan Asam sitrat menggunakan 

metode keramik (Astria, 2012). Hal ini karena birnessite mampu menyerap kation-

kation yang berasal dari logam berat Pb dan memiliki daya afinitas yang tinggi terhadap 

logam berat. Selain itu birnessite merupakan bahan yang relatif ekonomis untuk 

digunakan sebagai adsorben (Lianjar, 2012).  

Metode sintesis birnessite beragam diantaranya sol-gel, hidrotermal, refluks dan metode 

keramik. Namun, metode sintesis yang berbeda akan memberikan hasil sintesis dengan 

sifat permukaan yang berbeda pula, baik dari segi morfologi, karakterisasi, dan luas 

permukaan. Keuntungan metode keramik ini adalah tidak membutuhkan pelarut, waktu 

sintesis yang relatif singkat, cara kerja dan alat yang dibutuhkan relatif sederhana, 

sehingga dapat mengurangi biaya produksi. Oleh karena itu optimalisasi penggunaan 

birnessite sebagai adsorben perlu dilakukan mengingat logam Pb merupakan bahan 

pencemar yang sangat banyak dilingkungan. Maka pada penelitian ini akan ditentukan 

kemampuan penyerapan birnessite sebagai adsorben logam Pb(II) dan mengetahui 

pengaruh kesetimbangan reaksinya. 

 

METODE PENELITIAN 

Sintesis mangan oksida berlapis 

Sebanyak 2,1 gram (0,01 mol) asam sitrat yang telah digerus halus diaduk rata dengan 

4,74 gram (0,03 mol) KMnO4 hingga terbentuk campuran yang sempurna. Kemudian 

campuran asam sitrat dan KMnO4 dikalsinasi pada temperatur 700
0
C selama 5 jam. 

Produk yang terbentuk dihaluskan, kemudian dicuci dengan HCl 0,1M dan akuades 

sebanyak 3 kali. Produk dikeringkan pada temperature 110
0
C, variasi optimum untuk 

perbandingan asam sitrat : KMnO4 adalah 3:1 dengan waktu optimum 5 jam, dan 

dengan suhu optimum kalsinasi 700
o
C (Astria, 2012).Selanjutnya birnessite diayak 

untuk menentukan ukuran butirannya dengan menggunakan ayakan 200 mesh. 
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Uji Daya Serap Birnessite Sintesis terhadap Ion Logam Pb(II) 

Pengujian daya serap birnsessite terhadap ion logam Pb(II) dapat dilakukan dengan 

variabel berikut: 

Pengaruh Waktu Kesetimbangan Adsorpsi Ion Logam Pb(II) terhadap Birnessite 

Sebanyak 0,1 g birnessite dimasukkan ke dalam erlenmeyer 50 ml dan ditambahkan 10 

ml larutan Pb(NO3)2 dengan konsentrasi logam 9 ppm. Kemudian campuran ini di 

shakerdalam waterbath pada suhu 30
º
C, dengan kecepatan 120 rpm selama 1 menit. 

Setelah interaksi, birnessite dipisahkan dengan cara sentrifugasi dan sisa ion logam 

timbal di dalam filtrat diukur dengan Spektroskopi Serapan Atom (SSA). Perlakuan ini 

diulangi untuk waktu 5, 10, 30, 60, 90, dan 120 menit (Cho dkk, 2010).Setelah 

interaksi, birnessite dipisahkan dengan cara sentrifugasi dan filtrat diukur dengan 

Spektroskopi Serapan Atom (SSA). 

 

Pengaruh Konsentrasi terhadap Adsorpsi Ion Logam Pb(II) terhadap Birnessite 

Sebanyak 0,1 g birnessite dimasukkan ke dalam tiga erlenmeyer 50 ml dan ditambahkan 

10 ml larutan Pb(NO3)2pada konsentrasi 5 ppm, 7 ppm, dan 9 ppm. Sampel di shaker 

dengan kecepatan 120 rpm pada temperatur 30
°
C selama waktu optimum serapan. 

Setelah interaksi, birnessite dipisahkan dengan sentrifuse dan filtratnya dianalisis 

menggunakan Spektrofotometer Serapan Atom (SSA). 

 

Pengaruh Temperatur terhadap Adsorpsi Ion Logam Pb(II) terhadap Birnessite 

Pada erlenmeyer 50 ml di masukkan 0,1 g birnessite kemudian ditambahkan 10 ml 

larutan Pb(NO3)2 dengan konsentrasi optimum. Campuran ini dishaker dengan variasi 

temperatur 30, 40, 50, 60, dan 70ºC dengan kecepatan 120 rpm selama waktu 

kesetimbangan optimum. Setelah interaksi, birnessite dipisahkan dengan cara 

sentrifugasi dan filtrat diukur dengan Spektroskopi Serapan Atom (SSA). 

 

Pengaruh Kesetimbangan pH terhadap Adsorpsi Ion Logam Pb(II) terhadap 

Birnessite 

Pada empat erlenmeyer di masukkan 0,1 g birnessite. Pada masing-masing erlenmeyer 

ditambahkan 10 ml larutan Pb(NO3)2 dengan konsentrasi optimum. Keempat campuran 

ini di atur pH awalnya 3, 4, 5, dan 6  menggunakan HCl0,1M dan NaOH 0,1M. 

Kemudian di shaker pada suhu optimum, dengan kecepatan 120 rpm selama waktu 

kesetimbangan optimum. Setelah interaksi, birnessite dipisahkan dengan cara 

sentrifugasi dan filtrat diukur dengan Spektroskopi Serapan Atom (SSA).  

 

Analisis Data 

Penentuan Serapan Pb(II)Pada Birnessite 

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

Penentuan kesetimbangan didapatkan berdasarkan faktor koefisien determinasi (R
2
) dan 

data Chi kuadrat (χ
2
), serta analisis termodinamika diperoleh dengan memplotkan ln Kd 

Vs 1/T pada setiap temperatur.  

Jumlah Pb(II) yang terserap oleh birnessite dengan menggunakan metode Bath 

ditentukan dengan rumus: 

(a). Isoterm Langmuir: Qe  = (Ce.b.Qm) / (1 + Ce.b) 

    Ce/Qe= 1/Qm.b+ 1/Qm.Ce 
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(b). Isoterm Freundlich: Qe = Kf.Ce
1/n 

                                    Log Qe = log Kf  + 1/n log Ce  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penentuan Waktu Kesetimbangan Adsorpsi 

Hasil penentuan uji daya serap birnessite terhadap Pb(II)berdasarkan variasi waktu 

kontak 1, 5, 10, 30, 60, 90 dan 120 menit dapat dilihat pada tabel 2. Penentuan waktu 

kesetimbangan dilakukan dengan mengontakkan birnessite terhadap larutan Pb(NO3)2 

pada setiap interval waktu. Temperatur yang digunakan adalah 30°C dan kecepatan 

pengadukan 120 rpm. Konsentrasi awal larutan Pb(II) 9 ppm terukur adalah 8,3555 

mg/L. Waktu kontak optimum yang didapat adalah 5 menit dengan daya serap 

birnessite sebesar 0,82094 mg/g. 

 

Tabel 1. Hasil penentuan daya serap birnessite terhadap ion logam Pb(II)berdasarkan 

pengaruh waktu kontak. 

t (menit) Daya serap birnessite (mg/g) Persentasi serapan birnessite (%) 

 1 0,79646 95,32 

 5 0,82094 98,25 

 10 0,80820    96,73 

 30  0,80712    96,59 

 60 0,81516    97,56 

 90 0,80442 96,27 

 120 0,79973 95,71 

 

Waktu kontak merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi proses penyerapan 

yang merupakan lamanya kontak antara adsorben (birnessite) dengan adsorbat (ion 

timbal). Dalam suatu proses adsorpsi, proses akan terus berlangsung selama belum 

terjadi suatu kesetimbangan, sehingga perlu dilakukan percobaan dengan 

memvariasikan waktu kontak. Pada penelitian ini variasi waktu kontak yang dilakukan 

mulai dari 1 sampai 120 menit (Husni dkk, 2007). 

Penentuan waktu kontak dilakukan pada konsentrasi 8,3555 ppm dengan kecepatan 

pengadukan 120 rpm dan pada temperatur 30°C. Waktu kontak akan diperoleh apabila 

tidak terjadi lagi perubahan konsentrasi adsorbat pada sampel atau waktu ketika laju 

adsorpsi sama dengan laju desorpsi. Pada gambar 10 dapat dilihat bahwa pada waktu 

kontak setelah 5 menit, jumlah Pb(II) yang terserap tidak bertambah lagi pada 

konsentrasi 8,2094 mg/L dengan daya serap 0,82094 mg/g. 
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Gambar 1. Grafik daya serap birnessite terhadap Pb(II) berdasarkan pengaruh waktu  

kontak. 

 

Pada awal adsorpsi, situs aktif pada permukaan birnessite terbuka seutuhnya untuk 

Pb(II). Hal ini menyebabkan lebih banyak ion Pb(II) yang terserap pada permukaan 

adsorben. Setelah permukaan birnessite jenuh dengan Pb(II) maka tidak terjadi lagi 

peningkatan daya serap. Secara umum waktu tercapainya kesetimbangan adsorpsi 

melalui mekanisme fisika (Fisisorpsi) lebih cepat dibandingkan melalui mekanisme 

kimia (Kemisorpsi). 

Jumlah zat teradsorpsi pada permukaan adsorben merupakan proses kesetimbangan, 

sebab laju peristiwa adsorpsi disertai dengan terjadinya desorpsi. Peristiwa adsorpsi 

lebih dominan dibandingkan dengan peristiwa desorpsi pada kondisi awal, sehingga 

adsorpsi berlangsung lebih cepat. Pada waktu tertentu peristiwa adsorpsi berlangsung 

lambat, dan sebaliknya laju desorpsi cenderung semakin meningkat. Peristiwa desorpsi 

terjadi karena pengadukan pada larutan tetap dilakukan yang mengakibatkan ikatan 

adsorben dengan adsorbat putus karena tidak terikat kuat. Ikatan yang terjadi adalah 

ikatan Van der Waals (Nasution, 2009). 

 

Pengaruh Konsentrasi Adsorbat 

Hasil penentuan uji daya serap birnessite terhadap Pb(II) berdasarkan variasi 

konsentrasi larutan dapat dilihat dalam Tabel 3. Waktu kontak optimum 5 menit, 

temperatur 30°C dan kecepatan pengadukan 120 rpm. Konsentrasi serapan optimum 

didapat adalah 95,30% dengan daya serap birnessite sebesar 0,79629 mg/g. 

 

Tabel 2. Hasil penentuan daya serap birnessite sintesis terhadap Pb(II) berdasarkan 

pengaruh konsentrasi adsorbat. 

ppm  Co (mg/L)  Daya serap (mg/g) Persentase serapan (%) 

5  4,3967   0,42232  96,05 

7  6,4765   0,62022  95,76 

9  8,3555   0,79629  95,30 

 

Pengaruh konsentrasi larutan Pb(II) terhadap adsorpsi pada adsorben birnessite 

ditunjukkan pada Tabel 3. Dari tebel tersebut dinyatakan bahwa konsentrasi awal Pb(II) 
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terukur dengan AAS masing-masing adalah 4,3967 mg/L ; 6,4765 mg/L ; dan 8,3555 

mg/L. 

Pengontakan dilakukan pada waktu optimum selama 5 menit. Pada awal adsorpsi 

jumlah Pb(II) yang terserap adalah 0,42232 mg/g, kemudian pada konsentrasi awal 

6,4765 mg/L, meningkat menjadi 0,62022 mg/g dan semakin meningkat menjadi 8,3555 

mg/L dengan daya serap 0,79629 mg/g. Pada Gambar 11 terlihat jelas kemampuan 

birnessite dalam menyerap Pb(II) semakin meningkat seiring dengan kenaikan 

konsentrasi. Hal ini mengindikasikan bahwa adsorpsi maksimum oleh adsorben 

birnessite terhadap Pb(II) diperoleh pada konsentrasi serapan 95,30%. 

 

 

Gambar 2. Grafik daya serap birnessite terhadap Pb(II) berdasarkan pengaruh 

konsentrasi adsorbat. 

 

Semakin besar konsentrasi ion Pb(II) yang diserap maka jumlah Pb(II) yang terserap 

oleh birnessite akan semakin meningkat. Hal ini terjadi karena semakin banyak ion 

Pb(II) yang terdapat dalam larutan sehingga perpindahan ion Pb(II) ke permukaan 

birnessite akan semakin banyak. Berdasarkan keadaan tersebut, proses adsorpsi sangat 

tergantung pada konsentrasi awal. Konsentrasi ion logam yang meningkat maka zat 

yang terserap per unit massa adsorben akan semakin meningkat. Interaksi elektrostatik 

antara permukaan aktif birnesssite dengan ion Pb semakin besar dengan banyaknya 

konsentrasi ion Pb dalam larutan. 

 

Pengaruh Temperatur 

Hasil penentuan uji daya serap birnessite terhadap Pb(II)berdasarkan variasi temperatur 

30, 40, 50, 60, dan 70°C dapat dilihat pada Tabel 4. Waktu kontak 5 menit. Konsentrasi 

awal larutan Pb(II) 8,3555 mg/L dan kecepatan pengadukan 120 rpm. Temperatur 

optimum yang didapat adalah 60°C dengan daya serap birnessite sebesar 0,75362 mg/g. 
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Tabel 3. Hasil penentuan daya serap birnessite sintesis terhadap Pb(II)berdasarkan 

pengaruh temperatur. 

Temperatur (°C)               Daya serap (mg/g)     Persentase serapan (%) 

30    0,74579   89,26 

40    0,75157   89,95 

50    0,75192   89,99 

60    0,75362   90,19 
70    0,75254   90,06 

 

Temperatur yang digunakan pada proses adsorpsi sangat mempengaruhi kemampuan 

daya serap dari adsorben yang digunakan. Pengaruh temperatur Pb(II) terhadap adsorpsi 

pada adsorben birnessite dapat dilihat pada Gambar 12. Pada Gambar 12 dapat dilihat 

bahwa semakin tinggi temperatur maka proses penyerapan semakin tinggi. Kenaikan 

temperatur dapat menyebabkan pori-pori adsorben lebih terbuka karena unsur-unsur 

pengotor pada permukaan akan teroksidasi. 

 

 

Gambar 3. Grafik daya serap birnessite terhadap Pb(II) berdasarkan pengaruh 

temperatur 

 

Adsorpsi meningkat pada temperatur yang lebih tinggi dapat disebabkan karena 

beberapa alasan, yaitu terbentuknya situs aktivasi baru pada permukaan adsorben 

danpenurunan ukuran spesi yang terserap. Hal ini bisa berlangsung dengan baik karena 

adanya peningkatan daya larut ion terserap pada saat terjadi kenaikan temperatur larutan 

(Vasu, 2008). 

Peningkatan kemampuan adsorpsi cenderung meningkat dari temperatur 30°C hingga 

60°C yang menunjukkan bahwa proses adsorpsi adalah endotermik (Al-Anber dan Al-

Anber, 2008). Pada temperatur 60°C ke 70°C terjadi penurunan adsorpsi yang 

mengakibatkan proses penyerapan berlangsung lambat sehingga terjadi proses desorpsi. 

Hal ini disebabkan pemanasan yang tinggi terjadinya desorpsi sehingga ikatan antara 

adsorben dengan adsorbat akan putus karena tidak terikat kuat. 

Peningkatan kemampuan adsorpsi akibat kenaikan temperatur menunjukkan 

peningkatan afinitas ion. Afinitas ion 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 
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situs-situs pada permukaan. Reaktifitas ion yang semakin besar akan meningkatkan 

difusi ion dalam pori-pori adsorben, sehingga lebih banyak ion yang teradsorpsi pada 

permukaan (Amri, 2004). 

 

Pengaruh pH 

Hasil penentuan uji daya serap birnessite sintesis terhadap ion logam Pb(II) berdasarkan 

variasi pH 3, 4, 5, dan 6 dapat dilihat pada tabel 5. Waktu kontak 5 menit. Konsentrasi 

awal larutan Pb(II) 8,3555 mg/L. Temperatur 60°C dengan kecepatan pengadukan 120 

rpm. Nilai pH optimum yang didapat adalah 6  dengan daya serap birnessite sebesar 

0,82525 mg/g. Hasil adsorpsi larutan yang mengandung campuran Pb(II) dengan 

konsentrasi awal 8,3555 mg/L pada berbagai pH disajikan dalam Tabel 5 berikut: 

 

Tabel 4. Hasil penentuan daya serap birnessite sintesis terhadap Pb(II) berdasarkan 

pengaruh pH. 

         pH   Daya serap (mg/g)  Persentase serapan(mg/L) 

3  0,80153    95,93 

4  0,80749    96,64 

5  0,82050    98,19 

6  0,82525    98,77 

 

Derajat keasaman (pH) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses 

adsorpsi. Menurut Paul (Dalam jurnal Anderson dan Rubin, 1981) bahwa pH 

merupakan variabel alat ukur untuk menentukan jumlah adsorpsi. Penelitian ini 

dilakukan pada pH 3, 4, 5, dan 6. Data Tabel 5 menunjukkan bahwa makin tinggi pH 

(derajat keasaman makin kecil) maka jumlah Pb(II) yang teradsorpsi akan semakin 

besar walaupun peningkatannya tidak terlalu signifikan. 

Hasil pengujian daya serapbirnessite terhadap pH dapat dilihat pada Gambar 13 yang 

menunjukkan daya serap birnessite tertinggi terdapat pada larutan dengan pH 6. 

 

 
Gambar 4.Grafik daya serap birnessite terhadap Pb(II) berdasarkan pengaruh pH 

 

Adsorpsi yang dilakukan pada pH tinggi (pH > 6) cenderung memberikan hasil yang 

kurang sempurna. Hal ini disebabkan karena pada pH tinggi atau pada kondisi basa, 

terbentuknya endapan Pb(OH)2 (Sukardjo, 1989). Oleh karena itu, parameter 

pengukuran dilakukan pada pH asam hingga netral. 
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Pengaruh pH terhadap adsorpsi Pb(II) dapat dijelaskan dengan metode hidrolisis berikut 

:  

Pb
+2

  +  H2O    PbOH
+
 +  H

+ 
 

PbOH
+  

+  X
-
   XPbOH 

Pada pH 3 dan 4 adsorpsi terhadap logam semakin besar, hal ini disebabkan pada 

kondisi tersebut [H
+
] semakin berkurang dan kesetimbangan semakin bergeser ke arah 

kanan sesuai dengan azas Le Chartelier yaitu apabila suatu sistem kesetimbangan salah 

satu dikurangi maka kesetimbangan bergeser ke arah zat yang dikurangi tersebut. 

Akibat pergeseran kesetimbangan, [PbOH
+
] bertambah sehingga menyebabkan daya 

serap birnessite terhadap logam Pb(II) semakin besar. 

Pada pH 5 dan 6 adsorpsi logam tidak meningkat terlalu signifikan. Hal ini disebabkan 

pada pH tersebut konsentrasi [PbOH
+
] telah mencapai maksimum. Pada pH ini 

kemungkinan konsentrasi [H
+
] menurun, sehingga menyebabkan konsentrasi bergeser 

ke kanan yang menyebabkan [Pb
+2

] dan [H2O] menurun sehingga [PbOH
+
] akan 

maksimum dan ini menyebabkan adsorpsi logam maksimum (Mahdian dan Parham 

Saadi, 2008). 

 

Pengujian Model Kesetimbangan Adsorpsi 

Pengujian model kesetimbangan Langmuir dan Freundlich pada temperatur kamar 

dapat dilihat pada gambar 5 dan 6 serta pada tabel 5. 

 

 

Gambar 5. Model isoterm Langmuir pada temperatur 30°C 

 

Gambar 6. Model isoterm Freundlich pada temperatur 30°C 
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Tabel 5. Harga konstanta kesetimbangan dan koefisien determinasi untuk masing-

masing model kesetimbangan 

Sampel    Langmuir   Freundlich 

    b(L/mg)      R
2
        Kf  R

2
 

Birnessite     0,90    0,992     1,667 0,997 

 

 

Studi kesetimbangan logam Pb(II) dilakukan pada birnessitesintesis. Pengujian model 

kesetimbangan dilakukan untuk menentukan model kesetimbangan yang sesuai 

digunakan pada suatu penelitian. Penentuan model kesetimbangan tergantung pada 

harga koefisien determinasi (R
2
) yang disajikan pada Tabel 6. Model kesetimbangan 

yang cocok adalah model kesetimbangan dengan harga R
2
 yang lebih tinggi (Kurniaty, 

2008). 

Perbandingan nilai R
2
 diperoleh untuk model kesetimbangan adsorpsi Langmuir dan 

Freundlich mendekati 1. Pada tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai R
2
untuk model 

Langmuir yakni 0,992 dan untuk Freundlich 0,997. Nilai R
2
 untukkeduanya hampir 

sama atau perbedaannya tidak terlalu signifikan. Pada tabel tersebut dapat dikatakan 

bahwa model persamaan kesetimbangan adsorpsi Freundlich bisa mewakili reaksi yang 

terjadi pada proses adsorpsi Pb terhadap  birnessite. 

Harga afinitas adsorpsi merupakan fungsi temperatur yang berbanding terbalik dengan 

kapasitas adsorpsi maksimum, sehingga harga afinitas dapat dilihat sebagai kemudahan 

suatu proses adsorpsi untuk mencapai kesetimbangan. Tabel 6 menunjukkan bahwa 

afinitas adsorpsi (Kf) ion logam Pb(II) adalah 1,667 dan kapasitas adsorpsi maksimum 

(b) logam Pb(II) 0,90 mg/g. 

 

Termodinamika Adsorpsi 

Analisis termodinamika dilakukan untuk menentukan entalpi (ΔH), entropi (ΔS) dan 

energi bebas Gibbs (ΔG) yang diperoleh dengan memplotkan ln Kd vs 1/T pada setiap 

temperatur. 

 

 

Gambar 7. Plot ln Kd versus 1/T 
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Tabel 6. Parameter termodinamika adsorpsi 

   Temperatur         Entalphi, ΔH         Entropi,ΔS        Energi Bebas, R
2
 

        (K)                   (kJ/mol)            (J/molK)        ΔG(kJ/mol) 

 303 1,678 4,222 0,399 0,646 

 313 1,678 4,222 0,357 0,646 

 323 1,678 4,222 0,315 0,646 

 333              1,678               4,222 0,272 0,646  

 343                     1,678  4,222 0,230 0,646 

 

Plot ln Kd versus 1/T (gambar 9) menyatakan entalpi, entropi, dan energi bebas Gibbs 

yang disumbangkan peristiwa adsorpsi Pb(II) pada birnessite sintesis. Parameter 

termodinamika untuk adsorspsi logam Pb(II) disajikan pada Tabel 8.  

Besarnya energi adsorpsi dapat mengetahui apakah suatu proses adsorpsi mengikuti 

proses fisisorpsi (adsorpsi fisika) dan kemisorpsi (adsorpsi kimia). Adsorpsi fisika 

adalah proses interaksi antara adsorben dengan adsorbat yangtidak melibatkan ikatan 

langsung. Sedangkan adsorpsi kimia melibatkan ikatan langsung antara adsorbat dan 

permukaan adsorben. Energi entalpi yang menyertai adsorpsi kimia relatif lebih tinggi 

dibandingkan dengan adsorpsi fisika, hal ini diperkuat oleh studi spektroskopi bahwa 

terjadi transfer elektron dan terbentuk ikatan kimia antara adsorben dengan adsorbat. 

Pada penelitian yang telah dilakukan bahwa nilai entalphi birnessite sintesis rendah 

yaitu 1,678 kJ/mol atau < 20 kJ/mol. Nilai ini menunjukkan bahwa proses yang terjadi 

pada adsorpsi logam Pb(II) untuk birnessite adalah proses fisisorpsi. Nilai ΔH positif 

menunjukkan reaksi endoterm. Nilai entalphi adsorpsi secara sederhana dapat 

dinyatakan ikatan yang kuat antara ion logam dengan birnessite. Nilai ΔG positif berarti 

reaksi berjalan tidak spontan (Bhattacharyya and Gupta, 2008). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa Waktu kesetimbangan adsorpsi ion Pb(II) pada birnessite tercapai pada waktu 5 

menit, konsentrasi serapan95,30%, temperatur 60°C, dan pH 6. Model kesetimbangan 

adsorpsi Freundlich dapat mewakili adsorpsi logam Pb(II) pada birnessite.Jenis 

adsorpsi yang mendominasi pada birnessite adalah adsorpsi fisika (fisisorpsi) yang 

ditandai dengan ΔH yang rendah yaitu 1,678 kJ/mol, serta reaksi berjalan tidak spontan 

yang ditandai dengan nilai ΔG positif yaitu 0,399 kJ/mol. Dari hasil penyerapan dapat 

disimpulkan bahwa kondisi yang paling berpengaruh dalam proses adsorpsi adalah 

variabel konsentrasi adsorbat yang ditandai dengan peningkatan konsentrasi sangat 

mempengaruhi proses penyerapan adsorben terhadap adsorbat. 

Berdasarkan penelitian yang telah diselesaikan maka penulis menyarankan agar 

dilakukan penelitian yang berorientasi pada aspek kinetika adsorpsi dari birnessite 

terhadap Pb(II). selain itu perlu pula dilakukan penerapan metode adsorpsi tersebut 

dalam menangangani pencemaran lingkungan dari berbagai aktifitas baik industri 

maupun kegiatan lainnya.  
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