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ABSTRACT 

Metal pollution of lead (Pb) waters in causes a huge negative impact to human 

life. One effort to eliminate and minimize the metal content of lead is by the 

process of adsorption. The objective in the work to study the effect of adsorbate 

concentration and temperature as well as equilibrium models in the Pb
2+

 ion 

adsorption using tricalcium phosphate (TCP) as the adsorbent. Pb
2+

 solution (3 

mg/L, 9 mg/L and 15 mg/L) of 500 mL was added as much as 1 g of TCP into a 

glass beaker with a stirring speed of 300 rpm at temperature of 30
o
C, 40

o
C, 50

o
C 

and 60
o
C. Pb

2+
 concentration in the liquid metal was analyzed using AAS. The 

adsorption capacity of Pb
2+

 (Qe) increases with an increasing at initial 

concentration Pb
2+

 (Co). At Co 14,932 mg/L have Qe value of 6.7880 mg/g, then 

at Co 8.986 mg/L and 2.958 mg/L have Qe value of 4.1435 mg/g and 1.4470 mg/g. 

And an increase in temperature which causes a decrease in the adsorption 

capacity (Qe). At temperature of 60°C has a value of Qe 6.2585 mg/g, then at 

temperature of 30°C has a value of Qe 6.7880 mg/g. The mechanism of Pb
2+

 ion 

adsorption on tricalcium phosphate followed Freundlich isotherm model can 

conclude that a physical adsorption in the values of ΔH is - 8.7706 kcal/mol.K. 
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PENDAHULUAN 

Logam timbal (Pb
+2

) merupakan 

salah satu logam yang sangat populer 

dan banyak dikenal oleh masyarakat 

awam. Luasnya penggunaan logam 

timbal (Pb
+2

) oleh manusia seperti 

dalam bahan bakar bensin, baterai, 

cat dan sebagainya menyebabkan 

kemungkinan tercemarnya perairan 

[Siswati, 2008]. 

Salah satu jalur air yang 

seringkali tercemar oleh logam berat 

yaitu sungai. Air sungai biasanya 

digunakan oleh masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhan. Di Provinsi 

Riau khususnya warga Kota 

Pekanbaru menggunakan sungai Siak 

sebagai sumber air untuk kegiatan 

sehari-hari. Sebagai akibat dari 

pencemaran ini, air sungai menjadi 

tidak layak dikonsumsi oleh 

masyarakat karena telah menyalahi 

aturan Standar Nasional Indonesia 

(SNI) sebagai air layak konsumsi 

seperti: tidak keruh, tidak berwarna, 

rasanya tawar, tidak berbau, 

temperatur normal, dan 

tidak mengandung zat padat 

tersuspensi. Kandungan logam berat 

terbesar pada sungai Siak tersebut 

adalah logam timbal (Pb
+2

). Salah 
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satu upaya untuk menghilangkan dan 

memperkecil kandungan logam 

timbal (Pb
+2

) yaitu dengan proses 

adsorpsi.  

Kandungan logam Pb
2+

 pada 

sungai Siak di Riau sangat 

mengkhawatirkan yaitu 1,67 mg/L 

sedangkan baku mutu yang disetujui 

adalah 0,03 mg/L. Mengingat 

besarnya kandungan Pb
+2

 maka perlu 

diadakan suatu kajian untuk 

mengurangi kandungan Pb
+2

 

tersebut. Salah satu cara mengurangi 

kandungan Pb
+2

 adalah penjerapan 

Pb
+2

 menggunakan partikel 

tricalcium phosphate (TCP) sebagai 

adsorben. 

Penggunaan partikel TCP sebagai 

adsorben sudah diteliti oleh 

Boujaady dkk (2011) yang 

mengadsorpsi Reactive Yellow 4 

(RY4) dengan menggunakan 

adsorpsi isotherm model Langmuir 

serta persentasi hasil RY4 terjerap 

sebanyak 90%. Selain itu juga, 

penelitian tricalcium phosphate 

untuk penjerapan fluoride 

menggunakan desain Box-Behnken 

dan desirability function dengan 

proses batch dilakukan oleh 

Mourabet dkk (2012). Dalam 

penelitian tersebut digunakan dua 

model adsorpsi isotherm sekaligus 

yaitu Langmuir dan Freundlich 

dengan persentasi penjerapan 

fluoride oleh TCP yaitu 82%. 

Pada penelitian ini, akan 

digunakan TCP sebagai adsorben 

untuk menjerap logam berat timbal. 

Beberapa keunggulan menggunakan 

TCP sebagai adsorben adalah ukuran 

partikel lebih kecil (nano dan 

micrometer), harga relatif murah, 

mempunyai kestabilan kimia yang 

baik, dan densitas rendah. Penelitian 

ini akan melarutkan timbal kedalam 

aquades lalu dimasukkan TCP 

sebagai adsorben. Untuk 

mendeskripsikan proses adsorpsi 

yang terjadi, maka akan diuji tiga 

model adsorpsi isotherm yaitu 

Langmuir (1), Freundlich (2), dan 

BET (3). Berikut persamaannya : 

 

Qe =  
Qm  KL Ce

1+ KL Ce
              (1) 

 

Qe = KFCe

1

n                         (2) 

 

Qe =
Qm  K 

Ce

Co

 1−
Ce

Co
  1+ K−1 

Ce

Co
 
(3) 

 

Dimana, Qe adalah jumlah adsorbat 

yang terjerap/berat adsorben (mg/g), 

Qm adalah kapasitas jerap 

maksimum adsorben terhadap 

adsorbat (mg/g), Ce adalah 

konsentrasi adsorbat dalam larutan 

pada kondisi kesetimbangan (mg/L), 

Co adalah konsentrasi adsorbat 

dalam larutan pada kondisi awal 

(mg/L), KF adalah konstanta 

Freundlich, KL adalah konstanta 

Langmuir, K adalah konstanta 

kesetimbangan adsorpsi, n adalah 

parameter untuk intensitas dari 

adsorpsi. Nilai n berkisar dari 1 s/d 

10 berdasarkan kondisi adsorpsi. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mempelajari pengaruh temperatur 

dan konsentrasi adsorbat (Pb
2+

) pada 

penjerapan TCP sebagai adsorben. 

Serta menentukan model 

kesetimbangan adsorpsi yang sesuai. 

 

METODOLOGI 

Bahan yang digunakan pada 

penelitian adalah Timbal Nitrat, 

Pb(NO3)2 (Merck, Germany), 

Aquades, dan Tricalcium Phosphate 
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(Merck, Germany). Hasil analisa 

menggunakan XRD menunjukkan 

bahwa tricalcium phosphate 

memiliki rumus kimia 

Ca3(PO4)2.xH2O. Rangkaian alat 

pada penelitian ini dapat dilihat pada 

Gambar 1. 

Waktu kesetimbangan dilakukan 

pada konsentrasi larutan Pb
2+

 3 mg/L 

sebanyak 500 mL dalam beaker 

glass 600 mL, kemudian 

ditambahkan TCP sebanyak 1 gram, 

lalu diaduk dengan kecepatan 300 

rpm pada temperatur lingkungan 

(30
o
C). Sampel larutan diambil 

sesuai selang waktu 30 menit selama 

4 jam menggunakan pipet volume 

sebanyak 30 mL lalu dimasukkan ke 

botol sampel dan disaring. 

Sampel yang diambil disaring 

dengan menggunakan kertas saring, 

kemudian filtrat dianalisa 

menggunakan Atomic Adsorption 

Spectroscopy (AAS) dengan panjang 

gelombang (λ) yaitu 217 nm (Varian, 

English). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pengaruh Temperatur Pada 

Penjerapan Pb Oleh TCP Sebagai 

Adsorben 
Hubungan antara konsentrasi 

logam Pb pada keadaan awal (Co) 

dengan kapasitas jerap adsorben TCP 

(Qe percobaan) terhadap variasi 

temperatur. Data diperoleh dari 

berbagai variasi konsentrasi Pb pada 

keadaan awal (Co) yaitu 2.958 mg/L;  

 

Keterangan : 

1. Larutan sampel (Pb
2+

) 

2. Batang pengaduk 

3. Motor 

4. Water batch 

5. Koil pemanas 
 
 
 
 
 

 

 

Gambar 1. Rangkaian Alat Adsorpsi Secara Batch  

 

Setelah waktu kesetimbangan 

diketahui, dengan cara yang sama 

dilakukan tahap adsorpsi pada 

konsentrasi 9 mg/L dan 15 mg/L dan 

dengan variasi temperatur 40
o
C, 

50
o
C dan 60

o
C menggunakan 

waterbatch.  

8.986 mg/L dan 14.932 mg/L pada 

temperatur 30
o
C; 40

o
C; 50

o
C dan 

60
o
C sehingga menghasilkan grafik 

hubungan Co dengan Qe pada variasi 

temperatur yang dapat dilihat pada 

Gambar 2. 
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Gambar 2. Grafik Hubungan Konsentrasi Logam Pb Pada Keadaan Awal (Co) 

dengan Kapasitas Adsorben TCP (Qe) Pada Variasi Temperatur 

 

Dari Gambar 2 dapat dilihat 

bahwa semakin besar temperatur 

adsorpsi maka kapasitas jerap 

adsorben TCP (Qe) semakin kecil 

sehingga jumlah adsorbat (Pb) yang 

teradsorpsi semakin berkurang. Pada 

temperatur 60
o
C memiliki nilai Qe 

6.2585 mg/g, sedangkan pada 

temperatur 50
o
C, 40

o
C dan 30

o
C 

memiliki nilai Qe secara berurut 

yaitu 6.41 mg/g, 6.5765 mg/g dan 

6.7880 mg/g (pada Co 14.932 mg/L). 

Hal ini dikarenakan kapasitas panas 

adsorpsi yang dihasilkan bernilai 

negatif, itu artinya proses terjadi 

secara exothermic. Peristiwa 

exothermic yaitu pada saat molekul-

molekul adsorbat melekat pada 

permukaan adsorben akan terjadi 

pembebasan sejumlah energi. Hasil 

ini sama dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Boujaady dkk (2011), 

dimana mereka menghasilkan 

kapasitas panas adsorpsi juga 

bernilai negatif yang artinya proses 

adsorpsi terjadi secara exothermic. 

Pengaruh Konsentrasi Adsorbat 

(Pb
2+

) Pada Penjerapan Pb Oleh 

TCP Sebagai Adsorben 
Pada Gambar 2 juga dapat dilihat 

bahwa semakin besar konsentrasi 

adsorbat logam Pb pada keadaan 

awal (Co) maka semakin besar pula 

kapasitas jerap adsorben TCP (Qe). 

Pada Co 14.932 mg/L memiliki nilai 

Qe 6.7880 mg/g, sedangkan pada Co 

8.986 mg/L dan 2.958 mg/L 

memiliki nilai Qe yaitu 4.1435 mg/g 

dan 1.4470 mg/g (pada temperatur 

30
o
C). Itu dikarenakan pada 

konsentrasi besar, tumbukan antara 

adsorben dan adsorbat meningkat 

sehingga jumlah adsorbat yang 

terjerap semakin banyak. 

 

Pengujian Model Kesetimbangan 

Adsorpsi 

Pengujian model kesetimbangan 

ini bertujuan untuk menentukan 

model kesetimbangan yang 

digunakan pada proses adsorpsi 

logam Pb dengan TCP sebagai 
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adsorben. Pengujian model 

dilakukan dengan menggunakan 

metode regresi linear untuk tiap 

variasi suhu. Model kesetimbangan 

yang akan digunakan adalah model 

kesetimbangan Freundlich, Langmuir 

dan BET. 

Model kesetimbangan yang 

cocok digunakan adalah model 

kesetimbangan dengan persentase 

kesalahan yang sangat kecil. Untuk 

menentukan persentase kesalahan 

maka digunakan perbandingan 

jumlah logam Pb yang terjerap 

berdasarkan hasil perhitungan (Qe 

perhitungan) pada masing-masing 

model dengan jumlah logam Pb yang 

terjerap berdasarkan hasil percobaan 

(Qe percobaan). 

Pada Tabel 1 sampai Tabel 4 dan 

Gambar 3 sampai Gambar 6 dapat 

dilihat perbandingan Qe logam Pb 

hasil perhitungan dari model 

kesetimbangan dengan Qe data 

berdasarkan penelitian yang 

dilakukan. 

 

 

Tabel 1. Perbandingan Qe Percobaan dan Qe Perhitungan Pada Temperatur 30
o
C 

 

Co 

(mg/L) 

Ce 

(mg/L) 

Qe 

Percobaan 

Qe Perhitungan 

Langmuir Freundlich BET 

2.958 0.064 1.447 1.4551 1.4172 1.4959 

8.986 0.699 4.144 4.8866 4.5510 5.9308 

14.932 1.356 6.788 5.5226 6.2884 7.0879 

% Kesalahan 12.3780 6.4189 16.9776 

 

 
Gambar 3. Grafik Hubungan Ce dengan Qe Percobaan dan Qe Perhitungan Pada 

Temperatur 30
o
C 
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Tabel 2. Perbandingan Qe Percobaan dan Qe Perhitungan Pada Temperatur 40
o
C 

Co 

(mg/L) 

Ce 

(mg/L) 

Qe 

Percobaan 

Qe Perhitungan 

Langmuir Freundlich BET 

2.958 0.167 1.396 1.3990 1.3782 1.5601 

8.986 0.925 4.031 4.4621 4.1789 5.1741 

14.932 1.779 6.577 5.8068 6.3843 8.1778 

% Kesalahan 7.5542 2.6139 21.5065 

 

 
Gambar 4. Grafik Hubungan Ce dengan Qe Percobaan dan Qe Perhitungan Pada 

Temperatur 40
o
C 

 

Tabel 3. Perbandingan Qe Percobaan dan Qe Perhitungan Pada Temperatur 50
o
C 

 

Co 

(mg/L) 

Ce 

(mg/L) 

Qe 

Percobaan 

Qe Perhitungan 

Langmuir Freundlich BET 

2.958 0.184 1.387 1.3890 1.3600 1.5718 

8.986 1.176 3.905 4.4477 4.2165 6.0817 

14.932 2.112 6.410 5.4308 6.0265 7.4632 

% Kesalahan 9.7720 5.3020 28.4985 
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Gambar 5. Grafik Hubungan Ce dengan Qe Percobaan dan Qe Perhitungan Pada 

Temperatur 50
o
C 

 

Tabel 4. Perbandingan Qe Percobaan dan Qe Perhitungan Pada Temperatur 60
o
C 

Co 

(mg/L) 

Ce 

(mg/L) 

Qe 

Percobaan 

Qe Perhitungan 

Langmuir Freundlich BET 

2.958 0.207 1.376 1.3770 1.3618 1.6021 

8.986 1.238 3.874 4.3224 4.0399 5.6012 

14.932 2.415 6.259 5.4665 6.0648 8.7665 

% Kesalahan 8.1132 2.7919 33.7115 

 

 
Gambar 6. Grafik Hubungan Ce dengan Qe Percobaan dan Qe Perhitungan Pada 

Temperatur 60
o
C 



8 
 

Pada Tabel 1 dan Gambar 3 

memperlihatkan bahwa isotherm 

Freundlich mempunyai persentase 

kesalahan yang kecil yaitu 6.4189%, 

sedangkan persentase kesalahan 

isotherm Langmuir sebesar 

12.3780% dan isotherm BET lebih 

besar lagi dibandingkan yang lain 

yaitu 16.9776%. Begitu juga yang 

diperlihatkan pada Tabel 2 dan 

Gambar 4, Tabel 3 dan Gambar 5, 

serta Tabel 4 dan Gambar 6 bahwa 

persentase kesalahan isotherm 

Freundlich lebih kecil dibandingkan 

yang lain yaitu 2.6139%, 5.3020%, 

serta 2.7919%. Hal ini 

mengindikasikan bahwa penjerapan 

yang lebih dominan oleh isotherm 

Freundlich yang mewakili adsorpsi 

terjadi secara fisika, dimana logam 

Pb terjerap oleh situs aktif dari TCP 

dengan adanya pengaruh gaya Van 

der Walls. 

 

Kapasitas Panas Adsorpsi (∆H) 

Persamaan kapasitas panas 

adsorpsi : 

KL =  Ko exp −
∆H

RT
         (4) 

 

Dimana, ∆H adalah panas 

adsorpsi (cal/mol.K), R adalah 

konstanta tetapan gas (1,824 

cal.mol.K), Ko adalah faktor 

frekuensi natural, T adalah suhu 

operasi (K), KL adalah konstanta 

Langmuir. 

 Dari persamaan 4, akan diplot 

harga KL pada setiap variasi suhu 

sehinggga diperoleh grafik hubungan 

suhu (1/T) terhadap ln KL seperti 

yang terlihat pada Gambar 7. 

 Dari persamaan 4 tersebut dan 

hasil plot Gambar 7, maka dapat 

diketahui kapasitas panas adsorpsi 

(∆H) yang dihasilkan pada penelitian 

ini yaitu sebesar -8.7706 kcal/mol.K. 

Oleh karena itu, kita dapat 

mengetahui bahwa adsorpsi yang 

terjadi lebih didominasi dengan 

adsorpsi fisika karena panas adsorpsi 

fisika dibawah 10 kcal/mol.K 

[Levenspiel, 1999]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Grafik Hubungan Suhu Adsorpsi dengan Konstanta Kesetimbangan 
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KESIMPULAN 

1. Semakin besar temperatur 

adsorpsi maka kapasitas jerap 

adsorben TCP (Qe) semakin 

kecil sehingga jumlah adsorbat 

(Pb) yang teradsorpsi semakin 

berkurang. Pada temperatur 60
o
C 

memiliki nilai Qe 6.2585 mg/g, 

sedangkan pada temperatur 50
o
C, 

40
o
C dan 30

o
C memiliki nilai Qe 

secara berurut yaitu 6.41 mg/g, 

6.5765 mg/g dan 6.7880 mg/g 

(pada Co 14.932 mg/L). 

2. Semakin besar konsentrasi 

adsorbat logam Pb pada keadaan 

awal (Co) maka semakin besar 

pula kapasitas jerap adsorben 

TCP (Qe). Pada Co 14.932 mg/L 

memiliki nilai Qe 6.7880 mg/g, 

sedangkan pada Co 8.986 mg/L 

dan 2.958 mg/L memiliki nilai 

Qe yaitu 4.1435 mg/g dan 1.4470 

mg/g (pada temperatur 30
o
C).  

3. Mekanisme adsorpsi logam Pb 

oleh TCP lebih didominasi oleh 

model isotherm Freundlich yang 

mewakili adsorpsi fisika dengan 

kapasitas panas adsorpsi (∆H) 

sebesar -8.7706 kcal/mol.K yang 

bersifat exothermic. 
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