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ABSTRACT 

 

Natural clays have potential as adsorbents of heavy metals in wastewater treatment 

processes. This is due to the high adsorption capacity and selectivity of the clay. This 

research was done by contacting the clay directly with Pb (II). This study aims to 

determine the adsorption equilibrium models corresponding to the adsorption of Pb(II) 

with natural clay from Palas village. The study was conducted with reference to the 

adsorption equilibrium models which are Langmuir and Freundlich adsorption 

equilibrium models. Adsorption equilibrium is the model with R
2
 values approaching 1 

and smallest χ2 value which a suitable model equation for Pb adsorption on natural clay 

from Palas village. Some variables studied in this research were the contact time, 

adsorbate concentration, temperature, weight of adsorbent and pH. Analyzes Pb was 

performed using atomic absorption spectrophotometer (AAS). The results showed that 

Langmuir equilibrium model was the most suitable equilibrium model, with a 

correlation coefficient of 0.9979. It was found that the optimum conditions of several 

variables were 30 minutes for contact time, 20 ppm for adsorbate concentration, 30
o
C 

for  the temperature, 1 g for adsorbent weight and pH 7. Thermodynamic parameter data 

obtained from the adsorption equilibrium experiment are 3.150 kJ  mol
-1

, 6.5343 kJ mol
-

1
 and  11.169 J  molK

-1
  for ΔH, ΔS, and ΔG  respectively. It can be concluded that the 

type of adsorption which dominates the natural clay from Palas village is physical 

adsorption which is characterized by low ΔH (<20 kJ  mol
-1

), and positive value of ΔG 

(3.150 kJ  mol
-1

).  
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ABSTRAK 

Lempung alam mempunyai potensi sebagai adsorben logam berat dalam proses 

pengolahan limbah cair. Hal ini disebabkan oleh lempung mempunyai kapasitas 

adsorpsi dan selektivitas yang tinggi. Penelitian ini dilakukan dengan cara 

mengontakkan lempung secara langsung dengan adsorbat Pb(II). Penelitian ini 

bertujuan untuk menentukan model kesetimbangan adsorpsi yang sesuai pada adsorpsi 

Pb dengan adsorben lempung alam Desa Palas. Penelitian dilakukan dengan mengacu 
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pada dua model kesetimbangan adsorpsi, yaitu model kesetimbangan adsorpsi Langmuir 

dan Freundlich. Model kesetimbangan adsorpsi dengan nilai R
2
 yang mendekati 1 dan 

χ
2
 yang paling kecil adalah model persamaan yang sesuai untuk adsorbsi Pb pada 

lempung alam Desa Palas. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah waktu 

kontak, konsentrasi adsorbat, temperatur, berat adsorben dan pH. Analisis Pb dilakukan 

dengan menggunakan spektrofotometer serapan atom (SSA). Hasil penelitian 

menunjukkan model kesetimbangan Langmuir, adalah model kesetimbangan yang 

paling sesuai, dengan nilai koefisien korelasi sebesar  0,9979. Berdasarkan hasil 

penelitian ini diperoleh kondisi optimum dari beberapa variabel yaitu waktu kontak 

selama 30 menit, konsentrasi adsorbat sebesar 20 ppm, temperatur sebesar 30
o
C, berat 

adsorben sebesar 1 gr dan pH sebesar 7. Dari percobaan kesetimbangan adsorpsi 

diperoleh data parameter termodinamika adsorpsi  yaitu ∆G (energi bebas) sebesar 

3,150 kJ/mol, ∆H (entalpi) sebesar 6,5343 kJ/mol dan ∆S (entropi) sebesar 11,169 

J/molK. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa jenis adsorpsi yang mendominasi 

pada lempung alam desa Palas adalah adsorpsi fisik (fisisorpsi), yang ditandai dengan 

∆H yang rendah (< 20 kJ/mol), dan  nilai ∆G positif (3,150 kJ/mol). Hasil ini 

diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk pengolahan limbah yang mengandung 

logam Pb. 

 

PENDAHULUAN 

 

Pertumbuhan industri dan aktivitas manusia di berbagai sektor tidak dapat 

disangkal lagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan meningkatnya 

jumlah industri, maka terjadi pula peningkatan jenis dan jumlah zat pencemar di 

lingkungan. Tercemarnya suatu lingkungan oleh logam berat selalu menjadi masalah. 

Kekhawatiran terhadap adanya logam berat yang berlebihan di lingkungan, dikarenakan 

tingkat racun logam berat di seluruh aspek kehidupan mahluk hidup sangat tinggi. Oleh 

sebab itu keberadaan logam berat di sekitar kehidupan manusia perlu dikaji secara 

periodik termasuk langkah-langkah pencegahan dalam mengendalikan kadar logam 

tersebut di lingkungan. Logam berat di lingkungan berasal dari pertambangan minyak, 

emas, limbah industri dan lain-lain. 

Logam berat yang mencemari lingkungan pada umumnya berasal dari limbah 

aktivitas kehidupan dan industri manusia. Berdasarkan segi wujudnya maka limbah 

dapat diklasifikasikan menjadi 3 yaitu limbah padat, cair dan gas. Limbah cair 

merupakan salah satu jenis limbah yang banyak ditemukan di kawasan kehidupan 

manusia baik di sekitar kawasan pemukiman manusia maupun industri, kawasan 

perbengkelan serta aktivitas pendukungnya. Khusus untuk limbah cair dengan 

kandungan logam berat seperti timbal, kromium, kadmium, merkuri dan arsen 

diklasifikasikan sebagai limbah beracun dan berbahaya (B3), oleh karena itu limbah ini 

tidak dapat dibuang langsung tanpa pengolahan.  

Logam Pb merupakan salah satu logam berat yang dapat terakumulasi pada 

organ dalam manusia dan hewan, bersifat toksik, serta mengakibatkan berbagai penyakit 

serius. Kadar maksimum Pb dalam perairan yang dianjurkan WHO kurang dari 0.01 
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ppm (Ensafi dan Shiraz, 2008), sedangkan menurut SNI 01-3553-2006, kadar 

maksimum kandungan Pb yang diperbolehkan dalam air minum kemasan adalah 0.005 

ppm. Berdasarkan data tersebut upaya menurunkan konsentrasi logam tersebut di 

lingkungan merupakan salah satu usaha yang sangat penting dilakukan saat ini. Proses-

proses utama yang digunakan dalam pengolahan limbah yang mengandung Pb antara 

lain pengendapan, adsorpsi pada padatan, dan pertukaran ion. Proses pertukaran ion dan 

adsorpsi merupakan proses penjerapan, yang memungkinkan pemindahan satu atau 

lebih spesies ion dari fase cair ke fase padat.   

 Lempung dapat digunakan sebagai adsorben untuk menyerap logam-logam berat 

dan ion-ion yang terdapat dalam limbah cair maupun lingkungan perairan di sekitar 

kawasan industri yang berpotensi menghasilkan limbah yang mengandung logam berat. 

Penerapan lempung sebagai adsorben sebelumnya juga telah diteliti lebih mendalam 

seperti : lempung sebagai adsorben, resin penukar ion, dan penjernihan air. Hal ini dapat 

terjadi karena lempung ini merupakan bahan berpori dengan luas permukaan besar serta 

kandungan kation yang dapat dipertukarkan dengan kation dari larutan lain. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu untuk diteliti pemanfaatan lempung ini 

dalam kehidupan manusia secara lebih rinci dan mendalam. 

 Salah satu penelitian awal yang berbasis lempung telah dilakukan oleh Nadarlis 

(2011) yakni melakukan karakterisasi  terhadap lempung yang berasal dari desa Palas 

kecamatan Rumbai Pekanbaru. Menurut Nadarlis (2011) lempung alam desa Palas  

merupakan jenis mineral lempung kaolinit dengan kapasitas tukar kation 9,63 

meq/100g, luas permukaan sebesar 24,07 m
2
/g, keasaman tidak terdeteksi sedangkan 

kebasaannya sebesar 0,625 mmol/g. Berdasarkan karakteristik penelitian lempung alam 

tersebut, maka akan dilakukan pula pengembangan penelitian yang lebih menfokuskan 

pada aspek kesetimbangan adsorpsi.  

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan dan menganalisis data serta 

konstanta kesetimbangan adsorpsi. Dalam hal ini data serta konstanta kesetimbangan 

diperoleh melalui serangkaian riset berpedoman pada parameter yang telah ditetapkan 

seperti waktu, konsentrasi, suhu, berat adsoben dan pH. Data dan karakteristik 

kesetimbangan adsorpsi ini berguna sebagai informasi bagi perancangan unit-unit 

adsorpsi baik berbasis kestimbangan adsorpsi maupun proses berbasis kecepatan.  

 

 

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Batch. Pada metoda 

ini adsorbat langsung dicampurkan dengan adsorben di dalam suatu wadah. Setelah 

perlakuan pada variabel tertentu, adsorbat dipisahkan dari fasa padat. Adsorbat yang 

tersisa dianalisis.  

a. Pengambilan dan pengolahan sampel lempung 

 Sampel lempung dibersihkan dari partikel kasar secara pencucian dengan 

akuades sebanyak 3 kali dan disaring. Kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 

105 
o
C sampai kering, selanjutnya lempung digerus sampai halus dan diayak dengan 

ayakan ukuran 200 mesh. Sampel yang lolos 200 mesh, kemudian dipanaskan pada suhu 

105 
o
C selama 3 jam hingga beratnya konstan. 
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b. Eksperimen Adsorpsi 
Penentuan waktu kesetimbangan : ke dalam 8 buah botol erlenmeyer 

dimasukkan masing-masing 0,1 g sampel dengan 10 mL Pb(NO3)2 pada konsentrasi 7 

ppm. Sampel diaduk di dalam shaker waterbath dengan kecepatan 120 rpm pada 

temperatur 30
 o

C, dengan variasi waktu 5, 15, 30, 45, 60, 90, 120 dan 150 menit. Setelah 

interaksi, lempung dipisahkan dengan sentrifuse dan filtrat selanjutnya dianalisis dengan 

Spektrofotometer Serapan Atom (SSA). 

Pengaruh konsentrasi : ke dalam 4 buah erlenmeyer 50 mL dimasukkan masing-

masing sebanyak 0,1 g lempung dengan 10 mL Pb(NO3)2 pada konsentrasi 7 ppm, 10 

ppm, 15 ppm, 20 ppm dan 30 ppm. Sampel diaduk dengan kecepatan 120 rpm di dalam 

shaker waterbath pada temperatur 30
o
C selama waktu optimum serapan. Setelah 

interaksi, lempung dipisahkan dengan sentrifuse dan filtrat dianalisis dengan 

Spektrofotometer Serapan Atom (SSA). 

Pengaruh temperatur terhadap adsorpsi : ke dalam 5 buah erlemeyer 50 mL 

dimasukkan masing-masing sebanyak 0,1 g sampel lempung dengan 10 mL Pb(NO3)2 

dengan konsentrasi optimum serapan. Sampel diaduk selama waktu optimum serapan 

dengan kecepatan 120 rpm di dalam shaker waterbath pada temperatur 30, 40, 50, dan 

60
o
C. Kemudian lempung dipisahkan dengan sentrifuse dan filtrat dianalisis 

menggunakan Spektrofotometer Serapan Atom (SSA). 

Pengaruh berat adsorben terhadap adsorpsi : masing-masing sebanyak 0,1; 0,3; 

0,5; 0,7, dan 1 g sampel lempung dimasukkan ke dalam erlenmeyer 50 mL dengan 10 

mL Pb(NO3)2 pada konsentrasi optimum serapan di atas. Sampel diaduk dengan 

kecepatan 120 rpm di dalam shaker waterbath pada temperatur dan waktu serapan 

optimum. Setelah interaksi, lempung dipisahkan dengan sentrifuse dan filtrat dianalisis 

menggunakan Spektrofotometer Serapan Atom (SSA). 

Pengaruh pH terhadap adsorpsi : ke dalam 4 buah erlenmeyer 50 mL 

dimasukkan masing-masing sebanyak berat optimum lempung dengan 10 mL Pb(NO3)2 

pada konsentrasi optimum. Sampel diaduk dengan kecepatan 120 rpm di dalam shaker 

waterbath pada temperatur optimum serapan dengan pH 3, 4, 5 dan 6. Setelah interaksi, 

lempung dipisahkan dengan sentrifuse dan filtrat selanjutnya dianalisis dengan 

Spektrofotometer Serapan Atom (SSA). 

 

c. Analisis Data 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian disajikan dalam bentuk Tabel, gafik 

dan kurva. Penentuan kesetimbangan berdasarkan faktor koefisien korelasi (R
2
) dan 

data Chi kuadrat (χ
2
). Analisis parameter termodinamika diperoleh dengan memplotkan 

ln Kd Vs 1/T pada setiap temperatur. 

. 

Teori Kesetimbangan 

Kesetimbangan adsorpsi adalah suatu keadaan ketika tidak terjadi lagi 

perubahan konsentrasi adsorbat baik dalam fasa cair (Ce) maupun adsorben (Qe) atau 

laju adsorpsi sama dengan laju desorpsi. Biasanya sekumpulan data kesetimbangan Ce 

dan Qe digambarkan dalam bentuk kurva berupa plot distribusi kesetimbangan adsorbat 

pada fase padat (Qe) dan fase cair (Ce) pada temperatur konstan, atau sering disebut 

dengan kurva isoterm adsorpsi. Jumlah Qe dari ion logam yang diadsorpsi per unit 
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massa adsorben dan derajat adsorpsi (%) dihitung dari persamaan (Bhattacharyya dan 

Gupta, 2008): 

Qe =   (1) 

% adsorpsi =    (2) 

Ket: 

C0 = konsentrasi awal ion logam (mg/L) 

Ce = konsentrasi akhir ion logam (mg/L) 

m  = jumlah adsorben lempung yang diambil untuk larutan (g) 

 Sekumpulan data kesetimbangan digambarkan dalam bentuk kurva berupa plot 

distribusi kesetimbangan adsorbat antara fasa padat dengan fasa gas/cair pada suhu 

konstan, atau sering disebut kurva adsorpsi isoterm. Kurva isoterm dapat memberikan 

petunjuk mengenai karakteristik adsorpsi berupa kapasitas dan afinitas adsorpsi serta 

mekanisme interaksi suatu adsorbat pada permukaan adsorben (Atkins, 1999). 

 Kesetimbangan distribusi ion logam dengan adsorben sangat penting untuk 

menentukan  kapasitas penyerapan maksimum. Model kesetimbangan adsorpsi yang 

sering digunakan untuk menentukan kesetimbangan adsorpsi adalah isothermal 

Langmuir dan Freundlich (Baral, dkk., 2007) : 

1) Model Isoterm Langmuir 

Persamaan ini menyatakan peristiwa adsorpsi kimia yang terjadi pada permukaan 

adsorpsi yang disimpulkan dari lima peristiwa : 

a. Lebih mendominasi mekanisme kemisorpsi. 

b. Susunan molekul adsorbat pada permukaan adsorben membentuk lapisan 

tunggal dan bersifat irreversibel. 

c. Tidak ada interaksi antara molekul adsorbat. 

d. Afinitas molekul adsorbat sama untuk setiap tempat pada permukaan 

padatan homogen. 

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

padatan. 

Model Isoterm Langmuir dapat ditulis: 

 Qe =                                                                                                 (3) 

Ket : 

Qe  = kapasitas serap lempung terhadap ion logam (mg/g) 

Ce  = konsentrasi akhir ion logam (mg/L) 

b    = konstanta Langmuir  

Qm = konstanta kesetimbangan 

 Pengujian model kesetimbangan dilakukan untuk menentukan model 

kesetimbangan yang cocok dipakai dalam suatu penelitian. Penentuan model 

kesetimbangan berdasarkan harga koefisien korelasi (R
2
). Model kesetimbangan yang 

cocok adalah model kesetimbangan dengan harga R
2
 yang lebih tinggi dan mendekati 1 

(Kurniaty, 2008). Untuk mendapatkan model yang cocok juga dapat ditentukan dengan 

cara membandingkan nilai Qe perhitungan dengan Qe percobaan. Jika data Qe 

perhitungan hampir sama dengan Qe percobaan maka nilai chi kuadrat (χ
2
) kecil, tetapi 

jika berbeda maka chi kuadrat (χ
2
) besar (Unuabonah dkk, 2007). 
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χ
2 

= Ʃ  (4) 

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

ΔG (kJ/mol) ditafsirkan menggunakan persamaan:  

ΔG = –RT ln Kd (5)  

ΔG = ΔH – T ΔS (6)  

ln Kd = ΔS/R – ΔH/RT (7)  

dengan 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 untuk mendapatkan ΔG (Bhattacharyya dan Gupta, 2008).  

2) Model Isoterm Freundlich 

Freundlich menyatakan bahwa hubungan kesetimbangan dalam adsorben dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Tidak adanya pemisahan molekul pada permukaan setelah teradsorpsi dan 

bersifat reversibel. 

b. Tidak adanya peristiwa adsorpsi kimia. 

c. Permukaan pori adsorben bersifat heterogen dengan distribusi panas 

adsorpsi yang tidak seragam sepanjang permukaan adsorben. 

d. Parameter n biasanya lebih dari 1, semakin besar nilai ini maka isoterm 

adsorpsi semakin nonlinier. 

 Persamaan Freundlich ini hanya terjadi pada peristiwa adsorpsi fisik, karena 

tidak adanya pertukaran konfigurasi molekul adsorpsi.  

Model isoterm Freundlich dapat ditulis: 

 Qe = KCe
1/n

 (8) 
Ket : 

Qe = kapasitas serap lempung terhadap ion logam (mg/g) 

Ce = konsentrasi akhir ion logam (mg/L) 

K  = konstanta Freundlich 

n  = intensitas adsorpsi  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Pengaruh waktu kontak 

Salah satu variabel yang mempengaruhi proses penyerapan adalah waktu kontak 

antara adsorben (lempung alam) dengan adsorbat (ion timbal). Dalam suatu proses 

adsorpsi, perlu dilakukan percobaan dengan memvariasikan waktu kontak, hal ini 

dikarenakan proses adsorpsi akan terus berlangsung selama belum terjadi suatu 

kesetimbangan. Pada penelitian ini, waktu kontak divariasikan dimulai dari 5 sampai 

150 menit (Husni, dkk., 2007).  

Pada Gambar 1 terlihat bahwa setelah waktu kontak 30 menit, jumlah Pb(II) 

yang terserap tidak bertambah lagi pada konsentrasi 5,1969 mg/L dengan daya serap 

lempung terhadap Pb(II) sebesar 0,519 mg/g. Percobaan ini menunjukkan bahwa 

penyerapan lempung meningkat dengan bertambahnya waktu kontak, meskipun terjadi 

penurunan setelah 30 menit. Gambar 1 dapat menjelaskan, pada awal adsorpsi (5-30 
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menit) situs aktif pada permukaan lempung terbuka seutuhnya untuk Pb(II). Hal ini 

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

Selanjutnya pada waktu di atas 30 menit (Gambar 1) dapat dijelaskan, setelah 

permukaan lempung jenuh dengan Pb(II) maka tidak terjadi lagi peningkatan daya serap 

bahkan lempung mengalami desorpsi. Desorpsi mengakibatkan adsorbat yang terserap 

pada permukaan lempung kembali ke larutannya, sehingga terjadi distribusi adsorbat ke 

larutan. 

 

Gambar 1.  Daya serap lempung alam terhadap Pb(II) berdasarkan waktu kontak 

Jumlah zat yang teradsorpsi pada permukaan adsorben merupakan proses 

kesetimbangan, karena laju peristiwa adsorpsi disertai dengan terjadinya desorpsi. 

Peristiwa adsorpsi lebih dominan dibandingkan dengan peristiwa desorpsi pada kondisi 

awal, sehingga adsorpsi berlangsung lebih cepat. Secara umum waktu tercapainya 

kesetimbangan adsorpsi melalui mekanisme fisika (fisisorpsi) lebih cepat dibandingkan 

dengan melalui mekanisme kimia (kemisorpsi). 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).  

b.   Pengaruh konsentrasi adsorbat 

 Penelitian ini dilakukan dengan mengontakkan lempung dan larutan Pb(II), pada 

waktu optimum 30 menit. Berdasarkan Gambar 2 terlihat jelas kemampuan lempung 

dalam menyerap Pb(II) semakin meningkat seiring dengan kenaikan konsentrasi. 

Peningkatan adsorpsi ini berlangsung pada konsentrasi awal adsorbat 6,4456 mg/L 

hingga konsentrasi 18,4767 mg/L. Hal ini mengindikasikan bahwa adsorpsi maksimum 

lempung alam terhadap Pb(II) diperoleh pada konsentrasi 18,4767 mg/L dengan daya 

serap lempung terhadap Pb(II) sebesar 1,5922 mg/g.  

Berdasarkan Gambar 2, peningkatan adsorpsi pada lempung ini disebabkan 

karena semakin banyaknya ion Pb(II) yang terdapat dalam larutan, sehingga 
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perpindahan ion Pb(II) ke permukaan lempung akan semakin banyak. Berdasarkan 

keadaan tersebut, proses adsorpsi sangat tergantung pada konsentrasi awal. Konsentrasi 

awal Pb(II) yang meningkat maka zat yang terserap per unit massa adsorben akan 

semakin meningkat. Interaksi elektrostatik antara permukaan aktif lempung dengan ion 

Pb semakin besar dengan banyaknya konsentrasi ion Pb dalam larutan.  

 

Gambar 2.  Daya serap lempung alam terhadap Pb(II) berdasarkan pengaruh konsentrasi 

adsorbat. 

c.   Pengaruh temperatur 

 Temperatur yang digunakan pada proses adsorpsi sangat mempengaruhi 

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

adsorpsi pada adsorben lempung alam desa Palas dapat dilihat pada Gambar 3. Pada 

Gambar 3 dapat dilihat bahwa semakin tinggi temperatur maka proses penyerapan 

Pb(II) oleh lempung semakin tinggi.  

 

 

Gambar 3.  Daya serap lempung alam terhadap Pb(II) berdasarkan pengaruh temperatur. 



9 
 

Berdasarkan Gambar 3, peningkatan adsorpsi pada temperatur yang lebih tinggi 

disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu terbentuknya beberapa situs aktivasi baru pada 

permukaan adsorben dan penurunan ukuran spesi yang terserap. Hal ini bisa 

berlangsung dengan baik karena adanya peningkatan daya larut ion terserap pada saat 

terjadi kenaikan temperatur larutan. Peningkatan temperatur juga menyebabkan energi 

dan reaktivitas ion semakin besar sehingga lebih banyak ion yang dapat melewati 

tingkat energi untuk melakukan interaksi secara kimia dengan situs-situs di permukaan. 

Di samping itu, reaktivitas ion yang semakin besar akan meningkatkan pula difusi ion 

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

Reaktivitas ion yang semakin besar akan meningkatkan difusi ion dalam pori-pori 

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

Berdasarkan Gambar 3, dapat dinyatakan bahwa adsorpsi yang terjadi pada 

penelitian ini adalah endotermik. Hal ini ditandai dengan peningkatan kemampuan 

adsorpsi yang cendrung meningkat dengan naiknya temperatur. Adsorpsi endotermik ini 

juga didukung kuat oleh parameter termodinamika yang menyatakan ΔH dengan nilai 

positif. Menurut Al-Anber dan Al-Anber (2008), peningkatan kemampuan adsorpsi 

cenderung meningkat dengan naiknya temperatur  menunjukkan bahwa proses adsorpsi 

adalah endotermik.  

d.   Pengaruh berat adsorben  

 Berat adsorben merupakan parameter penting untuk menentukan daya serap 

adsorben. Peningkatan berat adsorben cendrung berpengaruh pada meningkatnya daya 

serap adsorben terhadap adsorbat. Gambar 4 menunjukkan hubungan antara daya serap 

lempung terhadap penambahan jumlah adsorben, yang ditandai dengan peningkatan 

daya serap lempung terhadap Pb(II).  

 

Gambar 4.  Daya serap lempung terhadap Pb(II) berdasarkan pengaruh penambahan 

adsorben. 
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Semakin banyak jumlah partikel lempung, maka jumlah adsorbat yang terserap 

akan semakin besar dan semakin tinggi pula situs adsorpsi yang dapat menyerap Pb 

(Saputra, 2011). Menurut Bhattacharyya dan Gupta (2008), semakin banyak situs 

adsorpsi maka kapasitas adsorpsi semakin meningkat. Tabel 5 menunjukkan kenaikan 

persentase serapan seiring dengan kenaikan berat adsorben. Berat adsorben optimum 

yang diperoleh dari penelitian ini adalah 1 g dengan daya serap lempung terhadap Pb(II) 

1,8009 mg/g. Jumlah adsorbat yang terserap pada setiap berat adsorben sangat 

bergantung dari konsentrasi zat yang diberikan. Apabila adsorben tersebut sudah jenuh, 

maka konsentrasi adsorbat tidak akan berubah lagi bahkan kemungkinan mengalami 

penurunan akibat terjadinya desorpsi. Hal ini terjadi karena kesetimbangan antara Pb(II) 

yang teradsorpsi dengan larutan Pb(II) yang tersisa.  

e.   Pengaruh pH 

 Penentuan pH optimum sistem adsorpsi merupakan parameter penting 

mengontrol proses adsorpsi untuk menentukan kapasitas adsorpsi. Untuk mengetahui 

pengaruh pH pada adsorpsi lempung terhadap Pb(II), sistem larutan diatur dengan pH 

yang bervariasi mulai dari pH 3, 4, 5,dan 6. Adsorpsi dilakukan dengan konsentrasi 

awal larutan Pb(II) 17,5624 ppm dan dengan waktu kontak 30 menit. Hasil kajian 

pengaruh pH dengan kemampuan adsorpsi lempung terhadap Pb(II) ditunjukkan pada 

Gambar 5.  

 

Gambar 5.  Daya serap lempung terhadap Pb(II) berdasarkan pengaruh pH. 

Dari Gambar 5 dapat diamati bahwa kemampuan adsorpsi lempung mengalami 

peningkatan dari pH 3-6. Pada pH 3-5 (kondisi asam) kemampuan adsorpsi dari 

adsorben meningkat tajam, sedangkan pada pH 5-6 kemampuan adsorpsinya meningkat 

tetapi tidak terlalu signitifikan. Hasil yang sama ditunjukkan oleh beberapa peneliti 

(Bhattacharyya dan Gupta, 2008 ; Unuabonah, 2006) yang mengkaji adsorpsi kaolin 

terhadap Pb(II). 
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 Pada pH 3 dan 4 adsorpsi terhadap logam semakin besar, karena 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 

lempung alam terhadap logam Pb(II) semakin besar.  

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

berikut: 

Pb
+2

  +      H2O               PbOH
+
     +  H

+ 

PbOH
+
 +      X

- 
      XPbOH 

 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). 

Menurut Sukardjo (1989), adsorpsi yang dilakukan pada pH tinggi (pH > 6) 

lebih cenderung memberikan hasil yang kurang sempurna karena pada pH tersebut 

terbentuknya senyawa oksidasi dari unsur-unsur pengotor lebih besar menutupi 

permukaan adsorben dan akan menghalangi proses penyerapan partikel-partikel terlarut 

pada adsorben. Oleh karena itu, parameter pengukuran dilakukan pada pH 3-6.  

f.   Kesetimbangan adsorpsi 

 Studi kesetimbangan logam Pb(II) ini dilakukan pada lempung alam yang 

dipanaskan pada suhu 105
o
C. Pengujian model kesetimbangan dilakukan untuk 

menentukan model kesetimbangan yang sesuai digunakan pada suatu penelitian. 

Penentuan model kesetimbangan tergantung pada harga koefisien korelasi (R
2
) yang 

disajikan pada Tabel 1. Model kesetimbangan yang sesuai adalah model kesetimbangan 

dengan harga R
2
 yang lebih tinggi (Kurniaty, 2008).  

 

Gambar 6. Model isoterm Langmuir lempung alam desa Palas pada temperatur 30
o
C 
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Gambar 7. Model isoterm Freundlich lempung alam desa Palas pada temperatur 30
o
C 

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 1,485 0,9979 0,852 0,6963 

 

 Penentuan model kesetimbangan adsorpsi diperoleh dari harga R
2
 masing-

masing model adsorpsi yang dipakai (Langmuir dan Freundlich).  Model adsorpsi 

dengan nilai R
2
 yang mendekati 1, adalah model adsorpsi yang sesuai untuk adsorpsi 

Pb(II) pada penelitian ini. Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa nilai R
2
 untuk model 

Langmuir adalah 0,9979 dan untuk Freundlich 0,6963. Pada Tabel tersebut dapat 

dikatakan bahwa model kesetimbangan adsorpsi Langmuir bisa mewakili reaksi yang 

terjadi pada proses adsorpsi Pb(II) pada lempung alam Desa Palas. 

Perbandingan nilai Qe percobaan dan Qe hitung pada masing-masing model 

dapat juga digunakan untuk menentukan model kesetimbangan adsorpsi yang sesuai 

untuk adsorpsi Pb(II). Jika data Qe perhitungan hampir sama dengan Qe percobaan maka 

nilai chi kuadrad (χ
2
) kecil, tetapi jika berbeda maka chi kuadrad (χ

2
) besar (Ho dan 

Ofomoja, 2005 ; Unuabonah dkk, 2007). Model adsorpsi dengan nilai χ
2
 paling kecil, 

adalah model adsorpsi yang sesuai untuk adsorpsi Pb(II) pada penelitian ini.  

Tabel 8 menunjukkan perbandingan nilai Qe hitung dan Qe percobaan beserta 

nilai uji chi kuadrad (χ
2
) masing-masing model pada temperatur 30

0
C. Nilai χ

2 
yang 

diperoleh dari model isoterm Langmuir adalah 0,1441 mg/g lebih kecil dari model 

isoterm Freundlich sebesar 0,3379 mg/g. Berdasarkan nilai R
2 

dan χ
2
 maka model 

kesetimbangan Langmuir lebih sesuai untuk adsorpsi Pb(II) pada lempung alam Desa 

Palas. 

g.   Termodinamika adsorpsi 

 Plot ln Kd versus 1/T (Gambar 8) digunakan untuk menentukan parameter 

termodinamika (entalpi, entropi, dan energi bebas Gibbs), yang menyertai peristiwa 

adsorpsi Pb(II) pada lempung alam yang dipanaskan. Parameter termodinamika untuk 

adsorpsi logam Pb(II) disajikan pada Tabel 2. 
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Gambar 8. Plot ln Kd versus 1/T 

Tabel 2. Parameter termodinamika 

Temperatur 

(K) 

Entalpi, ∆H 

(kJ/mol) 

Entropi, ∆S 

(J/molK) 

Energi bebas, 

∆G (kJ/mol) 

R
2
 

303  

 

6,5343 

 

 

 

11,169 

 

3,150  

 

0,8519 

 

313 3,038 

323 2,926 

333 2,815 

343   2,703  

 

 Berdasarkan besarnya harga entalpi dapat diketahui apakah suatu proses 

adsorpsi mengikuti proses fisisorpsi (adsorpsi fisika) atau kemisorpsi (adsorpsi kimia). 

Pada penelitian ini nilai ∆H (entalphi) lempung alam Desa Palas rendah yaitu 6,5343 

kJ/mol. Menurut Sonjaya (1997), batas minimal energi adsorpsi kimia  adalah 20,92 

kJ/mol, sedangkan energi dibawah 20,92 kJ/mol adalah energi adsorpsi fisika.  

Berdasarkan model kesetimbangan adsorpsi yang paling sesuai dalam penelitian 

ini yaitu model adsorpsi Langmuir, maka seharusnya jenis adsorpsi yang terjadi pada 

penelitian ini adalah reaksi kimia. Namun sesuai dengan harga eltalpi yang diperoleh (< 

20,92 kJ/mol), adsorpsi yang terjadi pada penelitian ini adalah adsorpsi fisika. Hal ini 

didukung dengan asumsi bahwa permukaan lempung masih heterogen. Menurut 

penelitian Al-Ayubi (2008) bahwa kemungkinan tidak hanya ada satu jenis tipe 

interaksi adsorpsi pada permukaan adsorben, melainkan berbagai macam tipe interaksi 

karena situs aktif yang ada pada adsorben bermacam-macam. Adsorpsi fisika terjadi 

akibat adanya gaya tarik bermuatan listrik (gaya Van der Walls) yang mudah putus. 

Putusnya gaya Van der Walls ini menyebabkan desorpsi atau adsorbat tercuci kembali 

ke larutan. Bhattacharyya and Gupta (2008) menjelaskan bahwa nilai entalphi adsorpsi 

secara sederhana dapat dinyatakan ikatan yang kuat antara ion logam dengan mineral 

lempung. 

Nilai ∆H positif menunjukkan bahwa adsorpsi adalah reaksi endoterm. Hal ini 

juga didukung kuat oleh nilai ΔG positif yang berarti reaksi berjalan tidak spontan. 

Reaksi tidak tidak spontan membutuhkan energi dari luar sistem untuk bereaksi, dalam 
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hal ini temperatur merupakan energi dari luar yang menyertai proses adsorpsi ini. 

Pengaruh temperatur dalam penelitian membenarkan bahwa reaksi tidak berjalan 

spontan, hal didukung dengan semakin tinggi temperatur yang diberikan maka adsorpsi 

semakin meningkat. Nilai ΔS positif (11,169 j/molK) menyatakan bahwa lempung 

mempunyai afinitas permukaan yang kuat terhadap Pb(II).   

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: Kondisi optimum adsorpsi Pb(II) pada lempung alam desa  

Palas Kecamatan Rumbai yang dipanaskan pada suhu 105
o
C  adalah pada waktu kontak 

30 menit, konsentrasi adsorbat 18,4767 mg/L, temperatur 60
o
C, berat adsorben 1 g dan  

pH 6. Model kesetimbangan adsorpsi Langmuir dapat mewakili adsorpsi logam Pb(II) 

pada lempung alam desa Palas ini. Adsorpsi Pb(II) yang mendominasi pada lempung 

alam desa Palas adalah adsorpsi fisik (fisisorpsi), dengan ∆H rendah yaitu 6,5343 

kJ/mol, ∆S positif menyatakan afinitas permukaan yang kuat terhadap Pb(II), serta 

reaksi berjalan tidak spontan yang ditandai dengan nilai ∆G positif yaitu 3,150 kJ/mol. 
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