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ABSTRACT 

Clay is a natural inorganic polymer this has aluminosilicate hydrate form. It is 

widely known as the fraction of fine colloids (± 2 μm) of soil, sediment or rock. If the 

clay absorbs water, it is like a plastic form and instead will harden if dehydrated. Clay 

can be used as an absorber of heavy metals present in the aquatic environment and solid 

waste, such as Pb which is toxic for humans and animals. There are many method that 

have been developed to reduce the concentration of Pb ions in the environment, one of 

which is through adsorption method.  

This research has been done to study adsorption kinetics of metal ion Pb
2+

 on 

natural and modified clay. This natural clay is physically activated. This research was 

conducted with various concentration of Pb
2+

, adsorption temperature, and  contact time 

respectively. Analysis is  performed using the Atomic Absorption Spectrophometry 

method. The result showed that the optimum for the absorption at initial concentration 

7.8658 mg/L (L0 and L1) and temperature 30
o
C. The adsorption mechanism of Pb(II) 

cation-Talanai clay follows the pseudo second-order kinetic with the maximum uptake 

time for L0 is 120 minutes and  L1 is 300 minutes. 

 

Keywords: Activation, ion metal Pb (II), the kinetic of adsorption. 

 

PENDAHULUAN 

Sumber daya alam organik dan anorganik yang ada di sekitar kita selalu dapat 

memberikan sumbangan yang berharga bagi manusia apabila dikelola dengan baik. 

Salah satu sumber daya alam tersebut adalah lempung alam. Mineral lempung yang 

merupakan konstituen penting di dalam tanah berperan sebagai perangkap alami 

polutan-polutan yang mengalir bersama air di permukaan atau di dalam tanah melalui 

peristiwa adsorpsi atau pertukaran ion. Berdasarkan peran tersebut serta ditambah 

dengan kelimpahannya di alam, maka cukup beralasan menganggap lempung alam 

sebagai adsorben yang murah (Bhattacharyya and Gupta, 2008b). 

Lempung alam memiliki kelemahan antara lain struktur lapisnya mudah rusak 

dan porositasnya dapat hilang bila mengalami pemanasan pada suhu tinggi. Selain itu, 

dalam aplikasinya daya adsorbsi lempung alam relatif masih rendah. Kelemahan 

lempung alam dapat diatasi dengan melakukan aktivasi secara fisika dan kimia. Aktivasi 

secara fisika dapat dilakukan melalui pemanasan, yaitu kalsinasi. Proses kalsinasi 

bermanfaat untuk menjaga stabilitas termal lempung dan memperbesar pori-pori 

permukaannya (Sukamta dkk., 2009). Aktivasi secara kimia dapat dilakukan dengan 

menyisipkan ion atau molekul ke dalam interlayer yang dikenal dengan proses 

interkalasi. Aktivasi lempung secara kimia dapat juga dilakukan dengan menggunakan 

asam, basa, kation surfaktan dan polihidroksikation (Sunarso, 2007). 
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Berdasarkan Penelitian Nadarlis (2011), diketahui bahwa lempung alam Desa 

Talanai Kabupaten Kampar terdiri dari beberapa campuran mineral, seperti kaolinit, 

muskovit dan kuarsa. Mineral utama lempung ini adalah kaolinit yang memiliki rasio 

Si/Al 26,33; kapasitas tukar kation (KTK) 4,32 meq/100g; luas permukaan  23,37 m
2
/g; 

keasaman 0,15 mmol/g dan kebasaan 0,5 mmol/g. Ditinjau dari nilai KTK, keasaman 

dan kebasaannya, karakter lempung Desa Talanai ini relatif masih rendah sehingga 

perlu dilakukan modifikasi terhadap lempung baik secara kimia maupun secara fisika. 

Timbal (Pb) merupakan salah satu pencemar yang dipermasalahkan karena 

bersifat sangat toksik dan tergolong sebagai bahan buangan beracun dan berbahaya. 

Logam Pb dan persenyawaannya dapat berada di dalam perairan secara alamiah dan 

sebagai dampak  aktivitas manusia. Logam ini biasanya terdapat dalam air buangan, 

limbah industri atau sebagai logam bawaan. Mengkonsumsi Pb dalam jumlah yang 

berlebihan akan menyebabkan stress, hambatan pertumbuhan kecerdasan otak pada 

anak, kurangnya nafsu makan, kejang, kolik khusus, muntah dan pusing-pusing. Timbal 

dapat juga menyerang susunan saraf dan mengganggu sistem reproduksi, kelainan 

ginjal, dan kelainan jiwa. 

Adsorpsi telah terbukti sebagai suatu metoda yang lebih efektif untuk menyerap 

logam berat dari air limbah jika dibandingkan dengan proses lain seperti pengendapan 

kimia, pertukaran ion, osmosis terbalik, dan elektrolisis (Eren and Afsin, 2008). Metoda 

adsorpsi sangat efektif untuk limbah dengan konsentrasi polutan yang rendah sampai 

sedang. Adsorpsi adalah proses pemusatan molekul atau ion adsorbat pada lapisan 

permukaan adsorben, baik secara fisika atau kimia. Dengan demikian adsorben harus 

mempunyai sifat-sifat permukaan yang khas sesuai dengan jenis adsorbat yang 

teradsorpsi.  

Keunggulan lempung sebagai adsorben ditunjang oleh sifat-sifat yang 

dimilikinya antara lain luas permukaan spesifik yang tinggi, stabil secara kimia dan 

mekanik, struktur permukaan yang bervariasi, kapasitas pertukaran ion yang tinggi serta 

adanya asam-asam Bronsted dan Lewis (Bhattacharyya and Gupta, 2007). Kemampuan 

adsorpsi logam berat oleh lempung telah ditunjukkan, seperti bentonit efektif untuk 

menjerap Pb(II), Cd(II), Cu(II), Zn(II), Co(II) dari air (Gozen et al, 1998). 

Pada penelitian ini digunakan lempung alam yang berasal dari Desa Talanai 

Kabupaten Kampar. Berdasarkan penelitian Fitri (2012), diketahui bahwa  penyerapan 

optimum dari lempung terhadap ion Pb(II) yang dikalsinasi pada suhu 300
o
C, yaitu  

waktu kontak 15 menit, konsentrasi optimum sebesar 7,8658 mg/L, temperatur 60
o
C, 

berat adsorben 0,5 gram dan pH 6. Menggunakan metode yang sama, Yulis (2012) yang 

diaktivasi dengan NaOH bahwa Penyerapan optimum dari lempung terhadap ion Pb(II) 

pada waktu kontak 60 menit, konsentrasi optimum 20 ppm dengan daya serap lempung 

alam sebesar 19,532 mg/L, temperatur 30
o
C dan pH 6. 

Penelitian ini dilakukan aktivasi  secara fisika melalui pemanasan, yaitu 

kalsinasi. Aktivasi fisika dilakukan dengan memanaskan lempung pada suhu 105
o
C, 

300
o
C yang bertujuan untuk menguapkan air yang terparangkap di dalam pori-pori 

kristal lempung sehingga jumlah pori dan luas permukaan spesifiknya bertambah. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya jerap lempung alam dan lempung alam 

yang diaktivasi secara fisika yang meninjau pengaruh konsentrasi adsorbat, suhu 

adsorpsi, serta waktu kontak terhadap kapasitas adsorpsi lempung terhadap Pb
2+

, serta 

menentukan model kinetika adsorpsinya.  
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METODE PENELITIAN 

Metode penelitian 

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

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

waktu tertentu baru dilakukan penyaringan. Adsorbat yang tersisa dianalisis. Faktor 

koreksi diabaikan. 

 

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 dikalsinasi pada 

suhu 300
 
kemudian disimpan dalam desikator untuk dianalisis. 

 

Uji daya serap lempung terhadap logam Pb (II)  

Pengaruh konsentrasi  

Kedalam 4 buah botol erlenmeyer 25 ml dimasukan masing-masing 0,2 gram 

lempung alam pemanasan 105
o
C (L0) dengan 20 ml Pb(NO3)2 dengan konsentrasi 8 

ppm, 10 ppm, 15 ppm dan 20 ppm diaduk selama 300 menit dengan kecepatan 120 rpm 

di dalam shaker water bath pada temperature 30
o
C. Kemudian lempung diendapkan 

dengan sentrifuse, filtrat yang didapat dimasukan dalam botol selanjutnya sampel 

diukur dengan menggunakan Spektroskopi Serapan Atom. Dengan cara yang sama 

dilakukan terhadap lempung yang dikalsinasi 300
o
C (L1 ).  

 

Pengaruh temperatur  

Kedalam 4 buah botol erlenmeyer 25 ml dimasukan masing-masing 0,2 gram 

sampel  L0 dengan volume 20 ml Pb(NO3)2 dengan konsentrasi optimum serapan diatas. 

Diaduk selama 5 jam dengan kecepatan 120 rpm, di dalam shaker water bath temperatur 

30
o
C. Kemudian lempung diendapkan dengan sentrifuse. Filtrat dimasukan dalam botol 

selanjutnya sampel diukur menggunakan Spektroskopi Serapan Atom. Dengan cara 

yang sama dilakukan pada temperatur 50 dan 65
0
C terhadap sampel L1. 

. 

Pengaruh waktu kontak dan uji kinetika  

Kedalam 5 buah botol erlenmeyer 25 ml dimasukkan masing–masing 0,2 gram 

sampel 105
o
C dengan 20 ml Pb(NO3)2  konsentrasi serapan optimum. Diaduk secara 

konstan pada kecepatan 120 rpm di dalam shaker water bath pada suhu 30
o
C, dengan 

selang waktu 5, 60, 120, 300, 420 sekon. Diukur konsentrasi sampel untuk setiap 

perubahan waktu. Terlebih dahulu lempung diendapkan dengan sentrifuse, filtrat yang 

didapat dimasukan dalam botol kecil selanjutnya sampel diukur dengan menggunakan 

Spektroskopi Serapan Atom. Dengan cara yang sama dilakukan terhadap sampel L1. 

 

Studi kinetika adsorpsi 

Model kinetika adsorpsi pseudo orde pertama dan pseudo orde kedua digunakan 

untuk menentukan orde kinetika adsorpsi. Persamaan Lagergren dapat diterapkan 

sebagai orde pertama, dengan asumsi jumlah ion logam melebihi jumlah sisi aktif 

permukaan adsorben. 
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Persamaan kinetik order-pertama pseudo oleh Lagergren dinyatakan sebagai berikut: 

                            (1)                                                                                               

Pengintegrasian pada kondisi t = 0-t dan q
t 
= 0-q

t
, maka persamaan menjadi: 

                                                                                          (2)                                                                                    

Dan bentuk linearnya adalah:  

            ln(q
e 
– q

t
) = ln q

e 
– k

1
t                                                                                        (3)  

dengan q
e 

dan q
t 
adalah jumlah adsorbat yang terjerap pada waktu kesetimbangan dan 

waktu t (mg g
-1

), k
1
tetapan laju order-pertama pseudo (min

-1

) proses adsorpsi. Untuk 

nilai k1 dapat ditentukan darikemiringan grafik log (qe – qt) terhadap t. Jika 

validitasnya rendah, yaitu koefisien korelasinya (r) kurang dari 0,99, maka kinetika 

adsorpsi dapat dicoba untuk mekanisme orde kedua semu dengan persamaan: 

                                (4)                                                                                      

                                    (5)                                                                                              

Dari persamaan tersebut diketahui qt merupakan jumlah adsorbat yang 

teradsorpsi (mg/g) pada waktu t, qe adalah jumlah adsorbat yang teradsorpsi (mg/g) 

pada waktu kesetimbangan, dan k adalah konstanta kecepatan adsorpsi, apabila nilai t/qt 

diplotkan terhadap t maka akan diperoleh garis lurus. Selanjutnya nilai 1/qe diperoleh 

dari tangen arah sehingga nilai qe dapat dihitung. Sementara nilai 1/k2qe
2
 diperoleh dari 

titik potong garis dengan sumbu x, sehingga nilai k2 dapat dihitung. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaruh konsentrasi awal adsorbat (Pb) terhadap daya serap lempung. 

Kenaikkan konsentrasi awal larutan Pb
2+ 

dari  8-50 mg/L untuk massa adsorben 

yang sama menyebabkan penurunan daya serap. 

 

 

Gambar 1. Grafik daya serap lempung berdasarkan pengaruh konsentrasi awal adsorbat 

dengan berat adsorben 0,2 gr, suhu 30
o
C dan waktu 300 menit. 
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Menurut Bhattcharyya dan Gupta (2007) konsentrasi awal ion logam Pb yang 

digunakan 50 mg/L dengan daya serap 21,7 mg/g dengan persentase serapan 86,9%. 

Berbeda dengan penelitian ini konsentrsai awal ion logam Pb yang digunakan 10 mg/L 

dengan daya serap 0,7670 mg/g dengan persentase serapan  lempung 95,2032%.  

Jumlah ion logam yang terserap per unit massa adsorben lempung meningkat secara 

bertahap dengan peningkatan konsentrasi ion logam dalam larutan. Pada konsentrasi 

rendah, rasio jumlah ion logam dengan situs adsorpsi menjadi lebih kecil dan akibatnya 

adsorpsi tidak tergantung pada konsentrasi awal. Ketika konsentrasi ion logam 

meningkat, kondisi berganti dan kompetisi pada situs adsorpsi menjadi semakin kuat. 

Sebagai akibatnya, tingkat penyerapan menurun, tetapi jumlah zat yang terserap per unit 

massa adsorben meningkat (Gupta dan Bhattacharyya, 2008, Bhattcharyya dan Gupta, 

2007). 

 

Pengaruh temperatur terhadap daya adsorpsi  

Pengaruh temperatur larutan terhadap daya adsorpsi dapat dilihat      gambar 2. 

Adsorpsi yang dilakukan pada variasi suhu 30, 50, 65
o
C, bahwa suhu optimum yaitu 

30
o
C yang memiliki daya serap yang tinggi dan menunjukkan penurunan kapasitas 

adsorpsi pada lempung alam 105
o
C dan lempung yang diaktivasi 300

o
C terjadi  

pelepasan panas (eksotermis) selama proses adsorpsi. Jumlah kation Pb(II) yang 

diadsorpsi oleh lempung Talanai tampak berkurang dengan kenaikan temperatur. Hal ini 

dapat terjadi karena dengan kenaikan temperatur menyebabkan terjadinya desorpsi, 

yang artinya adsorbat yang telah terikat pada permukaan adsorben lepas sehingga 

menyebabkan kapasitas penyerapan akan semakin menurun dengan kenaikan 

temperatur.  

 

 

Gambar 2. Grafik daya serap lempung berdasarkan pengaruh   temperatur dengan 

konsentari awal 10 mg/L, berat adsorben 0,2 gr, dan waktu 300 menit. 

Pada temperatur tinggi kelarutan ion logam di dalam air meningkat dan pada 

kondisi yang sama pada kation logam keluar meninggalkan permukaan fasa padat 
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meninggalkan fase padat pada suhu yang lebih tinggi dengan peningkatan suhu, maka 

kelarutan ion logam dalam fase cair cenderung meningkat dengan penurunan 

konsentrasi ion logam dalam fase padat dan memiliki affinitas yang kuat terhadap 

lempung (Echeverria et al., 2003) sehingga lebih dominan desorpsi daripada adsorpsi. 

Hal yang sama yang ditunjukkan oleh lempung alam dengan NaOH yang mengadsorpsi 

kation Pb
2+

.  

 

Pengaruh waktu kontak 

Untuk menentukan daya serap lempung berdasarkan pengaruh waktu kontak 

gambar 3 dengan variasi waktu kontak 5, 60, 120, ,300 dan 420 menit. Adsorpsi kation 

Pb
2+

 oleh lempung Talanai berjalan sangat cepat dalam 60 menit pertama, setelah itu 

mulai melambat dan mendekati kesetimbangan pada waktu 120 menit untuk 105
o
C. 

Pada waktu 300 dan 420 menit daya serap semakin berkurang dengan kata lain lempung 

mengalami desorpsi. Namun seiring dengan bertambahnya waktu kontak maka jumlah 

situs aktif permukaan semakin berkurang sehingga laju adsorpsi kation Pb(II) berkurang  

sampai mencapai kesetimbangan (Muhdarina dkk, 2012). Pada awal adsorpsi, peristiwa 

adsorpsi lebih dominan dibandingkan dengan peristiwa desorpsi, sehingga adsorpsi 

berlangsung cepat. Pada waktu tertentu peristiwa adsorpsi berlangsung lambat, dan 

sebaliknya laju desorpsi cenderung meningkat. Peristiwa desorpsi terjadi karena 

pengocokan pada larutan tetap dilakukan yang mengakibatkan ikatan adsorben dengan 

adsorbat putus karena tidak terikat kuat. Ikatan yang terjadi adalah ikatan Vander Walls 

(Nasution, 2009).  

 

 

Gambar 3. Grafik daya serap lempung berdasarkan pengaruh waktu dengan konsentrasi 

awal 10 mg/L berat adsorben 0,2 gr, dan suhu 30
o
C. 

Pada L1 bahwa ion logam dengan lempung  berinteraksi dan mulai melambat 

dan hampir mendekati kesetimbangan pada waktu 300 menit. Pada awal adsorpsi, situs 

aktif pada permukaan lempung terbuka seutuhnya untuk Pb(II). Hal ini menyebabkan 
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lebih banyak ion Pb(II) yang terserap pada permukaan adsorben, setelah permukaan 

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

Bertambahnya waktu kontak maka jumlah ion logam yang teradsorpsi semakin banyak, 

namun pada waktu tertentu jumlah ion logam yang teradsorpsi semakin berkurang 

karena sebagian besar permukaan aktif lempung telah berikatan dengan kation logam. 

Pada batas waktu tertentu tercapai keadaan setimbang (lempung tidak mampu menyerap 

logam) atau permukaan lempung telah jenuh. Penyebab lain, dengan bertambahnya 

waktu maka semakin banyak terbentuk kation terhidrat dengan jari-jari yang lebih besar 

dari pada jari-jari ion logamnya sehingga menghalangi proses adsorpsi (Erdem dkk, 

2004).  

Kinetika adsorpsi  

Pseudo order-satu 

Data adsorpsi kation Pb(II) oleh lempung alam Desa Talanai pada berbagai 

waktu dievaluasi untuk mendapatkan kinetika yang sesuai untuk sistem adsorpsi 

tersebut. Grafik pseudo order pertama dari persamaan 3, ln(q
e 
– q

t
) versus t ditunjukkan 

pada gambar 4. Bentuk linear dari grafik pada pseudo orde pertama dengan tetapan laju 

k
1
, q

e 
dan R

2
 dapat dilihat  pada Tabel 1. Nilai koefisien korelasi R

2
 tidak dapat dilihat  

dan tidak dapat diterima, tetapi nilai q
e 

yang diberikan oleh model memiliki deviasi 

yang lebih tinggi dari q
e 
yang diperoleh dari eksperimen yang dapat dilihat pada tabel 2, 

maka model kinetika pseudo order pertama tidak terpenuhi untuk sistem adsorpsi kation 

Pb(II) pada lempung Talanai.  

 

 

Gambar 4. Grafik kinetika adsorpsi L0, L1, L2 pada pseudo orde-satu dengan suhu 

30
o
C. 

Pseudo order-dua 

Plot t/qt versus t dari persamaan 5 yang ditunjukkan pada gambar 5 bahwa linear 

(R
2
 = 0,93 - 0,99) dengan tetapan laju k2 dan qe dapat dilihat pada Tabel 1. Aplikasi data 

adsorpsi ke dalam model kinetika pseudo order kedua memberikan nilai qe model dan qe 

eksperimen yang tidak jauh berbeda, dengan deviasi yang cukup kecil pada Tabel 2. 

Dengan demikian mekanisme adsorpsi lebih dominan mengikuti kinetika pseudo order-
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kedua, artinya kation Pb(II) dan permukaan lempung Talanai kedua-duanya secara 

efektif terlibat di dalam proses. Dengan penentuan model ini berarti adsorpsi kation 

Pb(II) pada lempung Desa Talanai berlangsung secara kemisorpsi. 

 

Gambar 5. Grafik kinetika adsorpsi Lo, L1, dan L2 pada pseudo orde-dua dengan suhu 

30
o
C.  

Tabel 1. Parameter penyerapan kation Pb(II) menggunakan lempung alam berdasarkan 

model kinetika pseudo orde-satu dan pseudo orde-dua. 

 

pseudo orde pertama pseudo orde kedua 

qe 

(mg g
-1

) 

k1 

(min
-1

) 
R² 

qe 

(mg g
-1

) 

k2 

(mg g
-1

 min
-1

) 
R² 

H 

(mg g
-1

) 

L0 0.092 0.002 0.056 0.727 0.503 0.999  0.266 

L1 0.003 0.001 0.011 0.730 0.394 0.998 0.21 

 

Tabel 2. Data persentase kinetika serapan 

 Pseudo orde satu Pseudo orde dua 

 
qe per qe hit qe1-qe2  

Deviasi 

(%) 
qe per qe hit qe1-qe2 

Deviasi 

(%) 

L0 0.7658 0.092 0.6738 87.986 0.7658 0.727 0.0388 5.1 

L1 0.7673 0.003 0.7643 99.09 0.7673 0.730 0.0373 4.861 
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Keterangan :  

qe1 : qe percobaan 

qe2 : qe hitungan 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa semakin 

besar konsentrasi ion logam maka daya serap lempung semakin besar. Semakin besar 

suhu adsorpsi maka daya serap lempung semakin kecil untuk 105 dan 300
o
C. Ion logam 

berinteraksi dengan lempung pada waktu optimum 15 menit dan hampir mencapai 

kesetimbangan pada saat 300 menit untuk lempung kalsinasi 300
o
C (L1), sedangkan 

waktu optimum penyerapan pada  lempung alam, yaitu 120 menit setalah itu daya serap 

menurun. Kinetika adsorpsi lempung mengikuti orde kinetika Pseudo orde dua, dengan 

nilai R
2
 0,999, dengan ketetapan laju adsorpsi (k2) 0.503 mgg

-1
min

-1
; untuk 105, dan 

0.394 mgg
-1

min
-1 

untuk 300
o
C. 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan aplikasi lempung alam ini dalam 

menyerap logam berat yang sama (Pb) yang ada dialam dan perlu dilakukan penelitian 

lebih lanjut dengan kalsinasi yang sama untuk bisa menyerap anion. 
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