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ABSTRACT 

 

Heavy metals can cause serious environmental problem such as the detereatom of water 

quality and natural resources, therefore there should be a way to reduce them. The effect 

of heavy metals on environment requires immedate solution, thus minimizing the 

adverse effect that may arise. The adsorption method in this study, the synthetic 

birnessites have been applied to reduce the Cu
2+ 

ion concentration from the synthetic 

solution. To optimize the adsorption, processes of several parameter adsorptions, such 

contact time, concentration of solution have been investigated using batch method. The 

concentration of Cu
2+

 ions adsorped in the birnessite was monitored by atomic 

adsorption spectroscopy (AAS). The result showed that the optimum conditions for 

birnessite adsorption for Cu
2+

 ions are 10 minute for contact time, concentration 8,0913 

mg/L with adsorption percentages 98%, at 60
0
C and pH 6. The process of adsorption 

Cu
2+

 ions on birnessite follows the Freundlich isotherm types. The adsorption is 

physical adsorption (physichsorps) characterized with the value of ΔH positive that is 

18,053 kJ/mol and ∆S of 74,2606 J/molK. The ΔH positive value indicated that the 

reaction is endothermic with ΔG negative (-4,448 kJ/mol), so if can be concluded the 

reaction is spontaneous. 

Keywords : isotherm adsorption, Cu(II), birnessite synthesis 

 

PENDAHULUAN 

 

Keberadaan logam berat dalam perairan menimbulkan kekhawatiran bagi kelangsungan 

makhluk hidup disebabkan sifatnya yang toksik. Ion logam berat dalam jumlah kecil di 

alam sangat sulit dihilangkan dari perairan. Banyak sekali logam-logam berat yang 

dilepaskan ke lingkungan sebagai limbah yang menyebabkan polusi pada perairan 

ataupun tanah. Ion logam berat tembaga (Cu
+2

) merupakan salah satu contoh ion logam 

logam berat yang berbahaya bagi kesehatan, yang dapat terakumulasi dalam makhluk 

hidup dan dapat menyebabkan terjadinya penyakit ataupun kelainan seperti hepatitis, 

anemia, dan tumor (Darmono, 1995). Logam Cu ini biasanya terdapat dalam air 

buangan, limbah industri, atau sebagai logam bawaan. Mengonsumsi Cu dalam jumlah 

yang berlebihan akan menyebabkan keracunan, seperti diare, muntah, denyut nadi yang 

cepat, kejang dan akhirnya dapat menyebabkan kematian. Berbagai proses dapat 
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digunakan untuk menghilangkan logam berat terlarut, misalnya dengan pertukaran ion, 

pengendapan, ultrafiltrasi, dan elektrodialisis. Pertukaran ion menggunakan ion logam 

Cu
+2

 diharapkan dapat mengurangi kandungan ion logam Cu
+2

 sehingga kandungannya 

tidak membahayakan lagi bagi organisme hidup. Senyawa-senyawa seperti CuSO4 dan 

Cu(OH)2 merupakan senyawa antibakteri yang sering digunakan. 

Birnessite merupakan kelompok mangan oksida dengan struktur berlapis yang memiliki 

jarak antar lapisan adalah 7Å, dengan bentuk struktur oktahedral [MnO6] yang terdiri 

dari kation logam dan molekul air disetiap lapisannya, diantara lapisan terdapat kation-

kation. Logam kation dapat bertukar dengan mudah pada daerah antar lapisan tanpa 

perubahan yang berarti pada strukturnya, hal ini dikarenakan struktur birnessite 

mengandung lapisan air dan kation seperti Na
+ 

atau K
+
. Birnessite merupakan mineral 

mangan oksida yang dapat digunakan sebagai material penukar ion dan sebagai material 

katoda reversible pada baterai kering karena memiliki discharge voltase yang tinggi 

(Cai dkk, 2002). Berbagai penelitian telah berhasil dilakukan dalam pembuatan 

birnessite yang disintesis menggunakan asam-asam organik (Fritch, dkk., 1998). 

Birnessite memiliki sifat permukaan yang bervariasi, tergantung pada karakteristik 

struktur birnessite yang dihasilkan seperti ukuran butiran, luas permukaan dan 

morfologi yang menyebabkan daya adsorpsinya berbeda (Matsuda, 2008). 

Sifat pertukaran kation merupakan sifat yang sangat menguntungkan. Struktur birnessite 

yang berlapis dapat diisi oleh ion-ion yang akan meyebabkan adanya muatan negatif 

pada kisi. Muatan negatif ini diimbangi dengan adanya kation (Na
+
, K

+
, atau Ca

+2
). 

Kation-kation ini dapat ditukarkan dengan kation dari larutan logam berat seperti 

timbal, kadmium, tembaga, dan seng. Kemudahan ion-ion untuk dipertukarkan, 

menyebabkan birnessite sesuai untuk digunakan pada proses adsorpsi. 

Metoda keramik merupakan sintesis material anorganik padat, yang menggunakan 

prekusor padatan. Pada metode ini dilakukan penggerusan agar reaksi menjadi lebih 

cepat dan diperoleh produk yang homogen, kemudian dilakukan kalsinasi bersama 2 

padatan non-volatile agar terjadi reaksi menjadi produk yang ingin disintesis, 

temperatur yang dibutuhkan antara 300
0
C-2000

0
C. Keuntungan dari metode ini adalah 

metode ini tidak membutuhkan pelarut, cara kerja dan alat yang dibutuhkan relatif 

sederhana dan waktu sintesis yang cukup singkat, sehingga dapat mengurangi biaya 

produksi (Smart dan Moore, 2005). 

Pada penelitian ini, akan dilakukan pengujian daya adsorpsi birnessite terhadap ion 

logam tembaga (Cu
+2

). Birnessite dapat digunakan sebagai adsorben karena unit-unit 

MnO6 pada kerangka telah di atur dalam dua dimensi atau struktur yang berlapis-lapis, 

sehingga struktur lokalnya dapat ditukar oleh kation logam seperti Cu
+2

, Ni
+2

 dan Zn
+2 

yang digabungkan didalamnya. Birnessite disintesis menggunakan prekursor asam sitrat 

dan KMnO4 yang telah di lakukan oleh peneliti sebelumnya (Astria, 2012) dengan 

perbandingan mol 3:1 dan dikalsinasi pada suhu 700
0
C. Asam sitrat merupakan asam 

organik lemah yang bersifat sebagai preduksi, mudah didapat, murah dan tidak terlalu 

berbahaya.  
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METODE PENELITIAN 

 

Sintesis mangan oksida birnessite 

Sebanyak 2,1009 gram (0,01 mol) asam sitrat yang telah digerus halus diaduk rata 

dengan 4,7424 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 dicuci sebanyak 3 kali dengan HCl 0,1M dan akuades 

secara bergantian. Produk dikeringkan pada temperature 110
0
C. Variasi optimum untuk 

perbandingan asam sitrat : KMnO4 adalah 3:1 dengan temperatur optimum kalsinasi 

700
o
C, dan waktu optimum 5 jam (Astria, 2012). Birnessite sintesis kemudian diuji 

kemampuan daya adsorbsinya terhadap logam berat tembaga. 

 

Eksperimen Adsorpsi 

penentuan waktu kesetimbangan. 

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

birnessite sintesis dengan 10 ml CuSO4.5H2O pada konsentrasi 9 ppm. Sampel diaduk 

di dalam shaker waterbath dengan kecepatan 120 rpm pada temperatur 30
0
C. Setelah 

interaksi, birnessite dipisahkan dengan cara sentrifugasi dan sisa logam berat dalam 

filtrat dianalisis dengan SSA(Spektroskopi Serapan Atom). Dari analisa menggunakan 

SSA dapat ditentukan karakterisasi selanjutnya. 

 

Pengaruh konsentrasi: 0,1 gram birnessite sintesis, 10 ml CuSO4.5H2O (5, 7 dan 9 

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

 

Pengaruh temperatur: 0,1 gram birnessite sintesis, 10 ml CuSO4.5H2O dengan konsentrasi 

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

 

Pengaruh pH: 0,1 gram birnessite sintesis, 10 ml CuSO4.5H2O 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) 

% adsorpsi = × 100%          (2) 

dengan: 

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

Co = Konsentrasi awal larutan (mg/L) 
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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 Langmuir dan Isoterm Freundlich.  

1. Isoterm Langmuir 

Persamaan ini menyatakan peristiwa adsorpsi kimia yang terjadi pada permukaan 

adsorpsi yang disimpulkan dari lima peristiwa :  

a. Lebih mendominasi mekanisme chemisorption.  

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. 

Bentuk persamaan isoterm Langmuir adalah sebagai berikut : 

Qe   =   Q0KCe            (3) 

1 + KCe 

 

Dimana : K adalah konstanta kesetimbangan adsorpsi (Gupta dan Bhattacharayya, 

2008). 

 

2. 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.  

 

Bentuk persamaan isoterm Freundlich adalah : 

    Qe   =    KFCe
1/n

            (4) 

Dimana :  KF dan n adalah konstanta Freundlich yang diperoleh dari slope dan  intersep 

dengan menghubungkan antara qe vs ce, masing-masing berhubungan 

dengan kapasitas adsorpsi intensitas dari adsorben padat. 

Jika ditulis dalam logaritma, persamaan diatas menjadi : 

    Log Qe = log KF + 1/n log Ce          (5) 

Bila suatu proses adsorpsi menuruti isoterm Freundlich, maka aturan log Qe terhadap 

log Ce merupakan garis lurus dengan slope 1/n dan intersep log KF, sehingga diperoleh 

harga K dan n. Persamaan isoterm Freundlich didasarkan atas terbentuknya lapisan 
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monolayer dari molekul-molekul adsorbat pada permukaan adsorben (Gupta dan 

Bhattacharraya, 2008). 

Pengujian model kesetimbangan dilakukan untuk menentukan model kesetimbangan 

yang cocok dipakai dalam suatu penelitian. Penentuan model kesetimbangan 

berdasarkan harga koefisien determinasi (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 (Ho dan Ofomoja, 2005 ; Unuabonah dkk, 2007). 

χ
2
 =  Ʃ (Qe percobaan−Qe hitung)2          (6) 

Qe hitung 

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

(kJ/mol) ditafsirkan menggunakan persamaan:  

ΔG = –RT ln Kd           (7)  

ΔG = ΔH – T ΔS            (8)  

ln Kd = ΔS/R – ΔH/RT           (9)  

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 (Gupta dan Bhattacharyya, 2008). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Karakterisasi birnessite  

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 

 
Gambar 1. Bentuk difraksi sinar-X 

 

Pengaruh waktu kontak adsorpsi 
Daya serap birnessite terhadap ion logam Cu

2+
 berdasarkan variasi waktu kontak 1, 5, 

10, 30, 60, 90 dan 120 menit, dengan variabel tetap pada temperatur kamar 30
o
C dan 
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kecepatan pengadukan 120 rpm dapat dilihat pada gambar 2. Birnessite dengan ukuran 

butiran 200 mesh dikontakkan dengan larutan Cu
2+

 pada setiap interval waktu. Waktu 

kontak optimum yang didapat adalah 10 menit dengan daya serap birnessite sebesar 

0,80625 mg/g. 

 

 
Gambar 2. Grafik daya serap birnessite terhadap Cu

2+ 
berdasarkan pengaruh waktu 

kontak. 

 

Daya serap optimum birnessite terjadi pada daya serap 0,80625 mg/g pada saat waktu 

10 menit. Pada waktu 30 dan 60 menit daya serap semakin berkurang dengan kata lain 

birnessite mengalami desorpsi. Desorpsi terjadi karena pengocokan pada larutan tetap 

dilakukan yang mengakibatkan ikatan adsorbent dengan adsortif putus karena tidak 

terikat kuat. Ikatan yang terjadi adalah ikatan Van der Walls. 

 

Pengaruh konsentrasi adsorbat terhadap daya serap birnessite 

Daya serap birnessite terhadap ion logam Cu
2+ 

berdasarkan variasi konsentrasi larutan 

5, 7 dan 9 ppm, dengan variabel tetap pada waktu kontak optimum 10 menit, temperatur 

kamar 30
o
C dan kecepatan pengadukan 120 rpm dapat dilihat pada gambar 3. 

Konsentrasi optimum yang didapat adalah  8,0913 mg/L dengan daya serap birnessite 

sebesar    0,79625 mg/g. 

 

 
Gambar 3. Grafik daya serap birnessite terhadap Cu

2+ 
berdasarkan pengaruh 

konsentrasi adsorbat. 
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Pengaruh konsentrasi ion Cu
2+

 dalam larutan terhadap daya adsorpsi dapat bahwa 

konsentrasi awal Cu
2+

 masing-masing adalah 4,042 mg/L ; 5,8691 mg/L ; 8,0913 mg/L. 

Larutan dengan konsentrasi 8,0913 mg/L mampu diserap birnessite sekitar 7,9625 mg/L 

atau daya serap birnessite sekitar 0,79625 mg/g. Saat jumlah Cu
2+

 sangat banyak dalam 

daerah serapan [8,0913 mg/L], proses penyerapan lebih besar. 

Kemampuan birnessite dalam menyerap Cu
2+

 semakin meningkat seiring dengan 

kenaikan konsentrasi. Jika konsentrasi ion Cu
2+

 dalam larutan semakin besar maka daya 

serap birnessite akan semakin besar. Hal ini terjadi karena semakin banyak ion Cu
2+

 

yang terdapat dalam larutan sehingga perpindahan ion Cu
2+

 ke permukaan birnessite 

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

pada konsentrasi awal.  
 

Pengaruh temperatur terhadap daya serap birnessite 

Daya serap birnessite terhadap ion logam Cu
2+ 

berdasarkan variasi temperatur 30, 40, 

50, 60 dan 70
o
C, dengan variabel tetap pada waktu kontak optimum 10 menit, 

konsentrasi larutan Cu
2+ 

8,0913 mg/L dan kecepatan pengadukan 120 rpm dapat dilihat 

pada gambar 4. Temperatur optimum yang didapat adalah 60
o
C dengan daya serap 

birnessite sebesar 0,80327 mg/g. 

 

 
Gambar 4. Grafik daya serap birnessite terhadap Cu

2+ 
berdasarkan pengaruh 

temperatur. 

 

Grafik menunjukkan bahwa pada temperatur 60
o
C daya serap birnessite cukup besar. 

Hal ini disebabkan oleh mobilitas ion Cu
2+

 dalam larutan menuju permukaan aktif 

birnessite semakin besar, akibatnya interaksi elektrostatik antara kation terhadap sisi 

aktif permukaan birnessite semakin berkurang, sehingga ion Cu
2+

 cenderung semakin 

banyak meninggalkan permukaan aktif birnessite.  

Peningkatan kemampuan adsorpsi cenderung meningkat dari temperatur 30
o
C hingga 

60
o
C, hal ini menunjukkan bahwa proses adsorpsi adalah endotermik (Al-Anber dan Al-

Anber, 2008). Pada temperatur 60
o
C hingga 70

o
C mobilitas ion terhadap permukaan 

aktif birnessite sangat lambat sehingga terjadi penurunan adsorpsi karena jumlah kation 

Cu
2+

 yang terserap semakin sedikit, peristiwa ini disebut sebagai proses desorpsi. Hal 

ini disebabkan oleh pengadukan yang terus menerus dilakukan sehingga ikatan antara 

adsorben dengan adsorbat akan putus karena tidak terikat kuat. 
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Pengaruh pH terhadap daya serap birnessite  
Daya serap birnessite terhadap ion logam Cu

2+ 
berdasarkan variasi derajat keasaman 

(pH) 3, 4, 5 dan 6, dengan variabel tetap pada waktu kontak optimum 10 menit, 

konsentrasi larutan Cu
2+ 

8,0913 mg/L, temperatur 60 
o
C dan kecepatan pengadukan 120 

rpm dapat dilihat pada gambar 5. Nilai pH optimum yang didapat adalah 6 dengan daya 

serap birnessite sebesar 0,80313 mg/g. 

 

 
Gambar 5. Grafik daya serap birnessite terhadap Cu

2+ 
berdasarkan pengaruh pH. 

 

Dari gambar 5 terlihat bahwa kenaikan pH meningkatkan jumlah logam Cu
2+

 yang 

teradsorpsi oleh birnessite hingga mencapai kondisi optimum pada pH 6. Perbedaan 

jumlah zat yang terserap pada pH disebabkan karena adanya kompetisi antara ion 

hidrogen (H
+
) dengan ion logam Cu

2+
 pada situs adsorpsi yang terdapat pada permukaan 

birnessite. Ion H
+
 lebih mudah terikat pada permukaan aktif birnessite karena 

permukaan aktif birnessite mempunyai gugus oksigen yang mudah berikatan dengan H
+
 

(Pardo, 2004).  

Pada pH yang sangat rendah, jumlah ion H
+
 melampaui jumlah ion logam Cu

2+
 untuk 

beberapa saat dan ion logam Cu
2+

 dapat berkompetisi dengan H
+
 secara cepat menuju 

situs permukaan birnessite. Dengan kenaikan pH, konsentrasi H
+
 menurun dan beberapa 

situs permukaan terbuka untuk ion logam Cu
2+

 yang masuk. Penurunan keasaman 

menyebabkan semakin banyak H
+
 yang terdapat pada permukaan birnessite digantikan 

oleh ion logam dan spesi logam Cu
2+

, Cu(OH)
+
 dan Cu2(OH)2

2+
. Ini terjadi untuk Cu(II) 

pada pH rendah. Sedangkan ketika pH menjadi bassa, terjadi pengendapan hidroksida 

logam yang tak dapat larut (Bhattacharyya dan Gupta, 2008). 

Parameter pengukuran dilakukan dari pH asam hingga netral. Reaksi logam berat Cu 

dalam suasana asam dan basa : 

3Cu + 8HNO3 → 3Cu
2+

 + 6NO
3-

 + 2NO↑ + 4H2O (asam) 

Cu
2+

 + 2OH- → ↓biru Cu(OH)2 (basa) (Vogel, 1990). 

 

Kesetimbangan adsorpsi 

Pengujian model kesetimbangan Langmuir dan Freundlich diperoleh dari persamaan (3 

dan 4) dilakukan pada temperatur kamar dapat dilihat pada gambar 6 dan 7. 
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Gambar 6. Model isoterm Langmuir pada temperatur 30

o
C. 

 

 
Gambar 7. Model isoterm Freundlich pada temperatur 30

o
C. 

 

Kesetimbangan adsorpsi merupakan suatu penjabaran secara matematika suatu kondisi 

isothermal yang khusus untuk setiap sorbat/sorben. Oleh karena itu, untuk masing-

masing bahan penyerap (adsorben) dan bahan yang diserap (adsorbat) memiliki 

kesetimbangan adsorpsi tersendiri ketika jumlah zat yang diserap merupakan fungsi 

konsentrasi pada temperatur tetap (Husni, 2007). 

Suatu sistem adsorpsi menunjukkan hubungan antara jumlah ion Cu
2+

 yang terserap 

perberat adsorben di dalam kesetimbangan. Isoterm adsorpsi Langmuir dan Freundlich 

banyak digunakan untuk menggambarkan proses adsorpsi mineral. Studi kesetimbangan 

logam Cu
2+

 dilakukan pada mangan oksida yang disintesis dari pencampuran kalium 

permangananat dan asam sitrat, dan dikalsinasi pada suhu 700
o
C selama 5 jam. 

Pengujian model kesetimbangan dilakukan untuk menentukan model kesetimbangan 

yang sesuai digunakan pada suatu penelitian. Penentuan model kesetimbangan 

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

adalah model kesetimbangan dengan harga  R
2
 yang lebih tinggi (Kurniaty, 2008). 
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Pada tabel 1 dapat dilihat perbandingan nilai R
2
 diperoleh untuk model kesetimbangan 

adsorpsi Langmuir dan Freundlich mendekati 1. Nilai R
2
 untuk keduanya hampir sama 

atau perbedaannya tidak terlalu signifikan, yaitu 0,997 untuk isoterm Freundlich dan 

0,983 untuk isoterm Langmuir (Gambar  6 dan 7). Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa nilai 

R
2
 untuk model Freundlich lebih besar daripada nilai R

2
 Langmuir sehingga 

diasumsikan bahwa model kesetimbangan Freundlich lebih cocok untuk adsorpsi Cu
2+

 

pada birnessite. 

 

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 -0,10 0,983 0,016 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 8. Plot ln Kd versus 1/T 

 
Dari plot ln Kd versus 1/T menyatakan entalpi , entropi dan energi bebas gibbs yang 

disumbangnkan peristiwa adsorpsi Cu
2+

 pada birnessite sintesis. Parameter 

termodinamika untuk adsorpsi logam Cu
2+

 disajikan pada tabel 2. 

 

Tabel 2. Parameter termodinamika 

Temperatur Entalpi, ∆H Entropi, ∆S Energi bebas, R
2
 

 (K) (kJ/mol) (J/molK) ∆G (kJ/mol) 

 303     - 4,448 

 313     - 5,190 

 323 18,053 74,2606   - 5,933  0,845 

 333     - 6,675 

 343     - 7,418 

y = -2171.4x + 8.9329 
R² = 0.8458 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

0.0028 0.0029 0.003 0.0031 0.0032 0.0033 0.0034

Plot ln Kd vs 1/T 
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Besarnya energi adsorpsi dapat mengetahui apakah suatu proses adsorpsi mengikuti 

proses kemisorpsi atau fisisorpsi. Proses kemisorpsi melibatkan ikatan langsung antara 

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

Untuk fisisorpsi, entalpi reaksi –4 sampai – 40 kJ/mol sedangkan kimisorpsi 

mempunyai entalpi reaksi –40 sampai – 800 kJ/mol. 

Dari penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa nilai entalphi birnessite rendah 

yaitu 18,053 kJ/mol atau < 20 kJ/mol. Nilai ini menunjukkan bahwa proses yang terjadi 

pada adsorpsi logam Cu
2+

 untuk birnessite adalah proses fisisorpsi. Nilai ∆H positif 

menunjukkan reaksi endoterm. Bhattacharyya and Gupta (2008) menjelaskan bahwa 

nilai entalphi adsorpsi secara sederhana dapat dinyatakan ikatan yang kuat antara ion 

logam dengan mangan oksida birnessite. Nilai ∆G negatif berarti reaksi berjalan secara 

spontan. 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

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

optimum yang didapat yaitu 10 menit, konsentrasi 8,0913 mg/L, suhu 60
o
C, 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 18,053 kJ/mol dan ∆S = 74,26 J/mol K. 

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

energi bebas Gibbs (∆G) bernilai negatif yaitu -4,448 kJ/mol sehingga dapat 

disimpulkan reaksi berjalan spontan. Untuk penelitian selanjutnya dapat ditentukan 

kinetika adsorpsi dari sintesis mangan oksida birnessite terhadap logam Cu(II) dan 

untuk penelitian selanjutnya dapat diaplikasikan untuk menangani masalah pencemaran 

pada berbagai industri. 
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