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ABSTRACT 

 

Birnessite can be used as an adsorbent of heavy metals found on the aquatic 

environment and solid waste. This could occur because birnessite is a porous material 

with a large surface area and are able to exchange cations from the solution. This 

research focuses on the removal of Cd ion from synthetic solution using the batch 

method. The removal Cd ions have been studed intensively for decade due to the toxic 

effect on environment and living organisms. To date, a number of methods have been 

developed to minimize the concentration of Cd ions in the environment, one of which is 

through adsorption method. The experimental results indicated that the synthetic 

birnessite has high affinity toward Cd
2+

  ion solution. To optimize the adsorption 

capacity of the birnessite, a wide range of  experimental procedures are studied such as 

the differences of contact time, concentration,  adsorbent weight, temperature, and pH. 

The uptakes of the ions by the adsorbent were monitored using atomic absorption 

spectroscopy (AAS) and were modelled using two types of isotherm adsorption. The 

thermodynamic parameters were calculated using the equation found in literature. The 

results showed that the optimum conditions for birnessite adsorption for Cd
2+

 ions are as 

follows: contact time of 5 minutes, pH of 6, optimum concentration of 8.4675 mg/L, 

temperature of 60
0
C, adsorbent weigh of 0,5 gram with adsorption capacity of 95,63%. 

The adsorption Cd ions onto birnessite follows the Freundlich isotherm models. The 

adsorption is physical adsorption (physichsorps) with the value of ΔH and ΔS of 8,7713 

kJ / mol and 1,9621 J / mol K, respectively. The positive value of ΔH indicates that the 

reaction is endothermic whereas positive ΔG   (0,282 kJ / mol), shows the reaction is 

not spontaneous. 
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PENDAHULUAN 

 

Provinsi Riau merupakan daerah dengan berbagai kekayaan hasil tambang yang 

beragam, seperti minyak bumi, batu bara dan timah. Seiring dengan meningkatnya 

jumlah penduduk, bertambahnya jumlah industri dan aktifita-aktifitas manusia lainnya 

seperti pertambangan, pertanian dan perkebunan. Jumlah dan jenis zat-zat beracun dan 

berbahaya yang dibuang ke lingkungan terus mengalami peningkatan.  
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Kontaminasi logam berat terutama Cd baik di lingkungan perairan maupun daratan 

merupakan masalah besar yang harus diatasi. Persoalan spesifik logam berat Cd di 

lingkungan terutama karena terakumulasinya sampai pada rantai makanan dan 

keberadaannya di alam, serta meningkatnya sejumlah logam berat yang menyebabkan 

keracunan terhadap tanah, udara dan air meningkat. Logam Cd
2+

 adalah logam beracun 

yang dapat terakumulasi dalam organ tubuh manusia dan hewan. Dalam kadar mutu air 

murni, konsentrasi kadmium direkomendasikan WHO di bawah 10 mg/L. Keberadaan 

logam ini 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 et all., 2008). 

Kadmium dan bentuk garamnya banyak digunakan  pada beberapa jenis pabrik untuk 

proses produksinya. Industri pelapisan logam adalah pabrik yang paling banyak 

menggunakan kadmium murni sebagai pelapis. Bentuk garam Cd banyak digunakan 

dalam proses fotografi, gelas dan campuran perak, yang menghasilkan limbah 

pencemaran terutama pada logam-logam yang mudah menguap (Darmono, 2001).  

Melihat berbagai masalah yang ditimbulkan oleh logam Cd
2+

 bagi kesehatan 

masyarakat, maka telah banyak metode yang dikembangkan untuk menurunkan 

konsentrasi ion Cd di lingkungan. Adapun salah satu metode yang dilakukan adalah 

melalui proses adsorpsi. Adsorpsi merupakan proses akumulasi adsorbat pada 

permukaan adsorben yang disebabkan oleh gaya tarik menarik molekul-molekul gas, 

uap atau cairan. Jadi untuk masing-masing bahan penyerap (adsorben) dan bahan yang 

diserap (adsorbat) memiliki kesetimbangan adsorpsi tersendiri yang dalam hal ini 

jumlah zat terserap merupakan fungsi konsentrasi pada temperatur tetap (Khasanah, 

2009). 

Penggunaan adsorben dalam penanganan limbah khususnya limbah logam berat Cd 

telah dirasakan manfaatnya bagi dunia industri dan lingkungan. Salah satu bahan 

adsorben yang digunakan  pada penelitian ini adalah birnessite. Hal ini karena birnessite 

mampu menyerap kation-kation yang berasal dari logam berat Cd dan birnessite 

merupakan bahan yang relatif murah. 

Mangan oksida (MnO2) dikenal kegunaanya pada proses pertukaran ion, adsorpsi dan 

oksidasi atau reduksi dalam lingkungan perairan dan daratan. Diantara senyawa mangan 

oksida, jenis birnessite memegang peranan penting dalam pertukar kation, karena 

memiliki struktur berlapis dengan molekul air dan kation-kation logam seperti Na
+
, K

+
, 

dan Ca
2+

 yang terdapat pada jarak antar lapisan nya yang dapat di pertukarkan dengan 

kation logam. Selain itu, birnessite ternyata memiliki afinitas yang tinggi untuk logam 

berat karena memiliki reaktivitas kimia dan luas permukaan yang tinggi. pertukaran ion 

dan serapan birnessite untuk logam berat membuatnya menjadi bahan yang menarik 

karena itu, banyak peneliti mengembangkan berbagai metode sintesis untuk birnessite 

(Cho et all, 2010). 

Komposisi birnessite pada setiap jenis berbeda-beda sehingga penggunaannya akan 

berbeda pula. Berdasarkan kajian tersebut maka pada penelitian ini akan dipelajari 

kemampuan birnessite sebagai adsorben Cd
2+

 dengan mempelajari model 

kesetimbangan dan parameter termodinamika adsorpsinya. Pada penelitian ini akan 

diidentifikasi uji daya serap birnessite terhadap logam Cd
2+

, baik dalam pengaruh 
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konsentrasi, waktu, temperatur, berat adsorben maupun pH pada adsorpsi. Analisis Cd
2+

 

dilakukan dengan Spektrofotometer Serapan Atom (SSA). 

 

METODE PENELITIAN 

 

Sintesis mangan oksida birnessite 

Sebanyak 2,1009 gram (0,01 mol) asam sitrat pada (lumpang A) yang telah digerus 

halus diaduk rata dengan 4,7424 gram (0,03 mol) KMnO4 pada (lumpang B) hingga 

terbentuk campuran yang sempurna. Kemudian campuran asam sitrat dan KMnO4 

dikalsinasi pada temperatur 700
0
C selama 5 jam. Produk yang terbentuk dihaluskan, 

dicuci dengan HCl 0,1M dan akuades sebanyak 3 kali. Produk dikeringkan pada 

temperature 110
0
C untuk dikarakterisasi. 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). Kemudian birnessite ditentukan ukurannya sebesar 200 

mesh. Birnessite sintesis kemudian diuji kemampuan daya adsorpsinya terhadap ion 

logam berat Cd
2+

. 

 

Eksperimen Adsorpsi 

penentuan waktu kesetimbangan 

Ke dalam 7 buah botol erlenmeyer dimasukkan masing-masing 0,1 gram sampel dengan 

10 ml Pb(NO3)2 pada konsentrasi 7 ppm (Nasution, 2009). Sampel diaduk di dalam 

shaker waterbath dengan kecepatan 120 rpm pada temperatur 30oC, berdasarkan variasi 

waktu 1, 5, 10, 60, 90 dan 120 menit. Setelah interaksi, birnessite dipisahkan dengan 

sentrifuse dan filtratnya dianalisis menggunakan Spektrofotometer Serapan Atom 

(SSA). Dari analisa menggunakan SSA dapat digunakan untuk karakterisasi 

selanjutnya. 

Pengaruh konsentrasi: 0,1 gram birnessite sintesis, 10 ml Cd(NO3)2 (5, 7 dan 9 ppm), 

waktu optimum serapan di atas dan suhu 30
o
C. 

Pengaruh temperatur: 0,1 gram birnessite sintesis, 10 ml Cd(NO3)2 dengan konsentrasi 

optimum dan waktu optimum serapan di atas pada suhu 30, 40, 50, 60 dan 70
o
C.  

Pengaruh berat adsorben: 0,1, 0,3, 0,5, 0,7 dan 1 gram birnessite sintesis, 10 ml 

Cd(NO3)2 dengan konsentrasi, waktu dan suhu optimum serapan di atas.Pengaruh pH: 

Berat birnessite sintesis, 10 ml Cd(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 Cd(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) 
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% adsorpsi = × 100%                       (2) 

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 

Freundlich isoterm mengasumsikan bahwa permukaan pori adsorben bersifat heterogen 

dengan distribusi panas adsorpsi yang tidak seragam sepanjang permukaan adsorben. 

Parameter n biasanya lebih besar dari satu. Semakin besar nilai ini maka isoterm 

adsorpsi semakin nonlinier.  

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. Susunan molekul adsorbat pada permukaan adsorben membentuk lapisan 

tunggal (monolayer). 

b. Tidak ada interaksi antara molekul adsorbat. 

c. Semua situs dan permukaan bersifat homogen. 

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

padatan dan selalu terjadi irreversibel. 

Persamaan isoterm Freundlich sebagai berikut: 

 =  +                          (4) 

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

konsentrasi adsorbat pada fasa padat, K dan Q0 adalah koefisien Langmuir menyatakan 

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

Grafik linear dari Langmuir diperoleh dari persamaan (4) yaitu 1/Qe vs 1/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). 

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)  
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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 

  

Karakterisasi birnessite sintesis 

Metode difraksi sinar-X memberikan informasi berupa difraktogram sesuai dengan 

tingkat kemurnian dan tingkat kristalinitasnya. Hasil karakterisasi mangan oksida 

berlapis hasil sintesis  dapat dilihat pada gambar 1 

 

    

 2θ 
Gambar 1.  Pola difraksi sinar-X kalsinasi pada suhu 700

o
C selama 5 jam terhadap 

pembentukan birnessite 

 

Pengaruh waktu kontak adsorpsi 

Pengaruh dari waktu kontak terhadap penyerapan logam Cd(II) birnessite sintesis 

ditunjukkan pada Gambar 2. Proses ini dilakukuan pada konsentrasi awal 8,4675 mg/L 

dan kecepatan pengadukan 120 rpm serta waktu 1, 5, 15, 30, 60, 90 dan 120 menit. Pada 

penelitian ini, faktor koreksi diabaikan karena resiko Cd(II) yang tertinggal pada tabung 

reaksi atau dinding erlenmeyer hampir tidak ada. Jika pun ada, konsentrasinya sangat 

kecil dan tidak mempengaruhi jumlah Cd(II) yang tersisa. Adsorpsi Cd
2+

 terhadap 

waktu pada gambar 10, memperlihatkan adsorpsi maksimum logam pada waktu 5 

menit. Pada dasarnya, penghilangan adsorbat cepat seperti yang terlihat pada menit ke 1 

hingga menit ke-5 tetapi secara berangsur-angsur berkurang berapa lama kemudian 

sampai mencapai kesetimbangan. Hal ini menyebabkan lebih banyak ion Cd(II) yang 

terserap pada permukaan adsorben. Setelah permukaan birnessite jenuh dengan Cd(II) 

maka tidak terjadi lagi peningkatan daya serap. Secara umum waktu tercapainya 

kesetimbangan adsorpsi melalui mekanisme fisika (fisisorpsi) lebih cepat dibandingkan 

dengan melalui mekanisme kimia (khemisorpsi). ketika telah terjadi kesetimbangan 

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

adsorpsi sama dengan laju desorpsi.  
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Gambar 2. Grafik daya serap birnessite sintesis terhadap Cd(II) berdasarkan pengaruh 

waktu kontak 

 

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 birnessite sintesis 

Pengaruh dari konsentrasi terhadap pnyerapan logam Cd(II) pada birnessite sintesis 

ditunjukkan pada Gambar 3, dalam hal ini daya serap birnessite terhadap konsentrasi 

adsorbat dilakukan dengan mengontakkan birnessite sintesis pada berbagai konsentrasi 

yaitu 5, 7 dan 9 mg/L. Pengontakkan dilakukan pada waktu optimum yakni 5 menit. 

Dari gambar 3 terlihat jelas kemampuan birnessite dalam menyerap Cd(II) meningkat 

seiring dengan kenaikan  konsentrasi 8,4675 mg/L.  

 

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

konsentrasi adsorbat 
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Pada awal adsorpsi jumlah Cd(II) yang terserap adalah 0,43875 mg/g, kemudian pada 

konsentrasi awal 6,4723 mg/L, meningkat menjadi 0,62128 mg/g dan semakin 

meningkat sampai konsentrasi 8,4675 mg/L dengan daya serap 0,80976 mg/g. Pada 

gambar 3 terlihat jelas kemampuan birnessite dalam menyerap Cd(II) semakin 

meningkat seiring dengan kenaikan konsentrasi. Hal ini mengindikasikan bahwa 

adsorpsi maksimum oleh adsorben birnessite sintesis terhadap Cd(II) diperoleh pada 

konsentrasi 8,4675 mg/L. 

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

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

Cd(II) yang terdapat dalam larutan sehingga perpindahan ion Cd(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 perunit massa adsorben akan semakin meningkat. Interaksi elektrostatik 

antara permukaan aktif birnessite dengan ion Cd semakin besar dengan banyaknya 

konsentrasi ion Cd dalam larutan. 

 

Pengaruh temperatur terhadap daya serap birnessite sintesis 

Pengaruh suhu terhadap pengaruh adsorpsi dapat dilihat pada gambar 4 yang 

menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu maka proses penyerapan pada birnessite 

semakin tinggi. Kenaikan suhu dapat menyebabkan pori-pori adsorben akan lebih 

terbuka karena unsur-unsur pengotor pada permukaan akan teroksidasi (Sukardjo, 

1989). Adsorpsi meningkat pada suhu yang lebih tinggi dapat disebabkan karena 

beberapa alasan. Peningkatan kecepatan beberapa tahap yang umumnya lambat, 

pembuatan 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 suhu larutan (Vasu, 

2008). 

 

 
Gambar 4. Grafik daya serap birnessite sintesis terhadap Cd(II) berdasarkan 

pengaruh temperatur 

 

Adsorpsi logam kadmium mengalami peningkatan dengan bertambahnya temperatur. 

Penyerapan yang terus meningkat dari temperatur 30
o
C hingga 60

o
C yang menunjukkan 

bahwa proses adsorpsi adalah endotermik (Al-Anber dan Al-Anber, 2008). Pada 

temperatur 60
o
C ke 70

o
C terjadi penurunan adsorpsi yang mengakibatkan proses 

penyerapan berlangsung lambat sehingga terjadi proses desorpsi. Hal ini disebabkan 
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pengadukan yang terus menerus dilakukan sehingga ikatan antara adsorben dengan 

adsorbat akan putus karena tidak terikat kuat. 

Peningkatan kemampuan adsorpsi akibat kenaikan temperatur menunjukkan 

peningkatan afinitas ion. Afinitas ion merupakaan ukuran seberapa kuat molekul 

adsorbat teradsorpsi menuju permukaan adsorben. Peningkatan temperatur 

menyebabkan energi dan reaktifitas Cd(II) semakin besar sehingga lebih banyak ion 

yang dapat melewati tingkat energi untuk melakukan interaksi secara kimia dengan 

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 Berat Adsorben Terhadap Daya Serap birnessite sintesis 

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 5 

menunjukkan hubungan antara daya serap birnessite sintesis terhadap logam 

penambahan jumlah adsorben. Dari gambar dapat dilihat terjadi peningkatan daya serap 

birnessite terhadap logam Cd. Semakin banyak jumlah partikel birnessite otomatis akan 

mempengaruhi berat birnessite yang digunakn, maka jumlah adsorbat yang terserap 

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

(Saputra, 2011). 

 

 
Gambar 5. Grafik daya serap birnessite sintesis terhadap Cd(II) berdasarkan pengaruh 

penambahan adsorben 

 

Daya adsorpsi semakin meningkat seiring dengan penambahan jumlah adsorben. 

Semakin banyaknya massa adsorben yang tersedia maka akan semakin tinggi pula situs 

adsorpsi yang dapat menyerap ion Cd(II). Semakin besar situs adsorpsi maka kapasitas 

adsorpsi semakin meningkat (Bhattacharyya dan Gupta, 2008). 

 

Pengaruh pH terhadap daya serap birnessite sintesis 
Penentuan pengukuran derajat keasaman (pH) optimum didapatkan hasil pH larutan 

logam kadmium yang optimum yaitu diserap pada pH 6. Hasil yang sama juga didapat 

oleh Zheng (2008) yang mengadsorpsi logam kadmium dan tembaga yang 

menggunakan areca (pinang). 
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Derajat keasaman (pH) merupakan salah satu parameter penting dalam proses 

penyerapan logam. 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. Hasil pengujian daya serap birnessite terhadap pH 

dapat diliaht pada gambar 13. Pengujian pada pH > 6 tidak mungkin dilakukan karena 

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

ini disebabkan Cd(OH)2 mempunyai Ksp 2x10
-14

 sehingga akan menyebabkan 

penyerapan oleh birnessite tidak maksimal. Dari gambar dapat dilihat bahwa semakin 

tinggi pH (derajat keasaman makin kecil) maka jumlah Cd(II) yang teradsorpsi akan 

semakin besar walaupun peningkatannya tidak terlalu signifikan. 

 

 
Gambar 6. Grafik daya serap birnessit sintesis terhadap Cd(II) berdasarkan pengaruh 

pH 

 

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 (Sukardjo, 1989). Oleh 

karena itu, parameter pengukuran dilakukan pada pH asam hingga netral. Reaksi logam 

berat Cd dalam suasana asam dan basa: 

CdSO4 + 2HNO3 → ↓(kuning)  Cd(NO3)2 + H2SO4 (asam)
 

CdSO4 + 2NaOH → ↓(putih)  Cd(OH)2 + Na2SO4 (basa) 

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

: 

 Cd
+2     

+ H2O        CdOH
+ 

        +  H
+
 

CdOH
+   

 +        X
-
        XCdOH  

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 azaz Le Chartelier yaitu apabila suatu sistem kesetimbangan salah 

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

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

serap birnessite sintesis terhadap logam Cd(II) semakin besar. 

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

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

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

kekanan yang menyebabkan [Cd
+2

] dan [H2O] menurun, sehingga [CdOH
+
] akan 
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maksimum dan ini menyebabkan adsorpsi logam maksimum (Mahdian dan Parhan, 

2008). 

 

Kesetimbangan adsorpsi 

Pengujian model kesetimbangan Langmuir dan Freundlich diperoleh dari persamaan (3 

dan 4) dilakukan pada temperatur 30
0
C dapat dilihat pada gambar 7 dan 8. 

 
Gambar 7. Model isoterm Langmuir pada temperatur 30

0
C 

 

 
Gambar 8. Model isoterm Freundlich pada temperatur 30

o
 

Ket Gambar 7 dan 8 : Qe = Jumlah adsorbat  yang teradsorpsi (mg/g), Ce = Konsentrasi 

adsorbat setelah tercapai kesetimbangan (ppm) 
 

Parameter kesetimbangan tersebut dimasukkan kedalam masing-masing persamaan 

model yang ditinjau dan diperoleh jumlah ion Cd(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 Cd(II) yang terserap per berat adsorben birnessite 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 permukaan adsorpsi bersifat heterogen dengan situs 

yang memiliki energi adsorpsi berbeda dan tidak sama. Hasilnya dapat dilihat pada 

gambar 7 dan 8.    

y = 0.2915x + 0.3469 
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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. Model 

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 

Freundlich lebih besar dari pada R
2 

untuk model Langmuir, sehingga model 

kesetimbangan Freundlich dapat mewakili reaksi yang terjadi pada proses adsorpsi Cd
+2

 

pada birnessite sintesis ini, sedangkan pada penelitian (Cho et all, 2010) model 

kesetimbangan yang cocok pada adsorpsi ion Cd
2+

, Cu
2+

dan Pb
+2

 pada Na-birnessite 

yaitu model kesetimbangan Langmuir. Harga– harga konstanta kesetimbangan yang 

terdapat pada tabel 1 kemudian digunakan untuk menghitung besar adsorpsi 

berdasarkan ketentuan masin-masing model kesetimbangan. 

 

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

model kesetimbangan 

Sampel Langmuir Freundlich 

K (L/mg) R
2
 Kf R

2
 

Birnessite sintesis 1,19 0,978 1,8578 0,0,997 

 

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 9. Plot ln Kd versus 1/T K 

Ket : Kd = Koefisien distribusi adsorbat, T = Temperatur 

 

Dari plot ln Kd versus 1/T (gambar 9) diperoleh harga ∆H, ∆S, dan ∆G yang 

disumbangkan oleh peristiwa adsorpsi Cd(II) oleh birnessite sintesis, seperti terlihat 

pada tabel 2. Proses penyerapan Cd
+2

 pada birnessite sintesis memberikan nilai ∆H= 

8,7713 J/mol dan ∆S= 1,9621 J/mol K. Nilai ∆H positif menunjukkan reaksi ini adalah 

endoterm. (Bhattacharyya, 2008) 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. 
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Tabel  2. Parameter termodinamika 

Temperatur 

(K) 

Entalpi, ∆H 

(J/mol) 

Entropi, ∆S 

(J/molK) 

Energi bebas, 

∆G (J/mol) 

R
2
 

303  

 

8,7713 

 

 

 

1,9621 

0,282  

 

0,632 
313 0,263 

323 0,243 

333 

343 

0,224 

0,204 

 

Besarnya energi adsorpsi dapat mengetahui apakah suatu proses adsorpsi mengikuti 

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

adalah proses interaksi antara adsorben dengan adsorbat yang tidak melibatkan ikatan 

langsung. Sedangkan adsorpsi kimia melibatkan ikatan langsung antara adsorbat dan 

permukaan adsorben. Untuk fisisorpsi, entalpi reaksi -4 sampai -40 kJ/mol sedangkan 

khemisorpsi mempunyai entalpi reaksi -40 sampai -800 kJ/mol. 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. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Uji daya serap terhadap birnessite sintesis ini menunjukkan bahwa, waktu kontak 

optimum yang didapat yaitu 5 menit, konsentrasi 8,4675 mg/L, suhu 60
o
C, berat 

adsorben 0,7 g, dan pH optimum  adsorpsi pada pH 6. Model kesetimbangan adsorpsi 

dapat diwakili dengan model kesetimbangan Freundlich dengan nilai R
2 

yaitu 0,997. 

Jenis adsorpsi yang dipakai dalam penelitian ini adalah adsorpsi fisika (fisisorpsi) yang 

ditandai dengan nilai ∆H yang rendah dan bernilai positif, yaitu 8,7713 kJ/mol dan ∆S= 

1,9621 J/mol K. Nilai ∆H positif menunjukkan bahwa reaksi yang berlangsung bersifat 

endoterm. Nilai energi bebas Gibbs (∆G) bernilai positif yaitu 0,282 kJ/mol sehingga 

dapat disimpulkan reaksi berjalan tidak spontan. Untuk penelitian selanjutnya dapat 

ditentukan kinetika adsorpsi dari sintesis mangan oksida birnessite terhadap logam 

Cd(II) dan untuk penelitian selanjutnya dapat diaplikasikan untuk menangani masalah 

pencemaran pada berbagai industry. 
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