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ABSTRACT 

The adsorption ability of biocharcoal of Terminalia catappa leaves waste (BLDK-30; 
BLDK-60 and BLDK-120) has been studied using cation of Pb(II) in aqueous solution. 
The adsorption experiments were observed at each contact time i.e 5, 15, 30, 35, 40 and 
45 minutes. All of the experiments were done at a temperature of 30°C and initial 
concentration of 10 ppm at pH 3. The amount of P (II) adsorbed by the adsorbents was 
measured by Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS). All data were then applied 
into kinetic models of the pseudo-first order and pseudo-second order to determine the 
adsorption behavior. The result showed that the amount of Pb(II) adsorbed by 
adsorbents BLDK-30, BLDK-60 dan BLDK-120 at 30 minutes contact time were 
0.9965; 0.9919 and 0.9892 mg g-1, respectively. All of the biocharcoal of Terminalia 
catappa leaves waste which adsorbed Pb(II) cations according to pseudo second-order 
kinetics with k values (g mg-1 min-1) of each adsorbent were 10.246, 43.668 and 16.778, 
Respectively. Fulfillment of the pseudo second-order models has indicated that the 
process occurred was chemical adsorption. 
 
Keywords : biocharcoal, Terminalia catappa leaves waste, Pb(II) cation, adsorption  

kinetics. 

ABSTRAK 

Kemampuan adsorpsi bioarang limbah daun ketapang (BLDK-30; BLDK-60 dan 
BLDK-120) dipelajari menggunakan Pb(II) di dalam larutan berair. Eksperimen 
adsorpsi diamati pada setiap waktu kontak 5, 15, 30, 35, 40 dan 45 menit. Semua 
ekperimen dikondisikan pada temperatur 30°C dan konsentrasi awal 10 ppm pada pH 3. 
Jumlah Pb(II) yang terjerap pada adsorben diukur melalui spektrofotometer serapan 
atom (SSA). Semua data yang didapat diaplikasikan ke dalam model kinetika order 
pertama pseudo dan order kedua pseudo untuk menentukan sifat adsorpsi yang terjadi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada waktu pengadukan 30 menit diperoleh Pb(II) 
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yang terjerap  pada adsorben BLDK-30; BLDK-60 dan BLDK-120 berturut-turut 
sebanyak 0,9965 ; 0,9919 dan 0,9892 mgg-1. Semua adsorben bioarang limbah daun 
ketapang menjerap Pb(II) sesuai dengan model kinetika order kedua pseudo dengan 
nilai k setiap adsorben berturut- turut 10,246, 43,668 dan 16,778 g mg-1 min-1. Model 
kinetika order kedua pseudo menyatakan bahwa peristiwa adsorpsi terjadi secara kimia. 
 
Kata kunci : bioarang, limbah daun ketapang, kation Pb(II), kinetika adsorpsi 

PENDAHULUAN 

Ketapang (Terminalia catappa) 
merupakan salah satu tanaman pelindung 
yang memiliki tinggi pohon 10-35 m dan 
tersebar hampir di seluruh wilayah 
Indonesia (Purwani dan Riskitavani, 
2013), termasuk juga di lingkungan 
kampus UR. Ketapang telah menjadi 
tanaman multiguna, karena setiap 
bahagian tanaman ini dapat 
dimanfaatkan. Batang ketapang 
dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, 
sedangkan biji buahnya dapat dijadikan 
bahan bakar alternatif, yaitu sebagai 
biodiesel (Azhary dkk., 2009). Daunnya 
yang rindang dapat dijadikan sebagai 
pohon peneduh. Selain itu, daun 
ketapang juga dapat digunakan sebagai 
pewarna alami misalnya sebagai tinta 
(Sari, 2010) dan sebagai adsorben (Rao 
dkk., 2012, Edith dan Osakwe, 2012). 

Daun ketapang diketahui 
mengandung senyawa seperti flavonoid, 
alkaloid, tannin, triterpenoid/steroid, 
resin, dan saponin (Purwani dan 
Riskitavani, 2013). Kandungan kimia 
dari daun inilah yang mendukung daun 
ketapang memiliki potensi sebagai 
adsorben. Adsorben dari limbah daun 
ketapang telah diuji daya serapnya 
terhadap logam Cadmium, yang 
memiliki kapasitas penyerapan 
maksimum berkisar 35,83 mgg-1 (Rao 
dkk., 2012). Edith dan Osakwe (2012) 
juga menggunakan limbah daun 
ketapang untuk adsorpsi Al (III) dan Cr 

(VI) yang dipengaruhi oleh pH. Adsorpsi 
Al (III) optimum pada pH 4 (85,5%) dan 
Cr (VI) pada pH 2 (82,6%).  

Pohon ketapang yang rindang 
selalu menggugurkan daunnya sehingga 
mengotori halaman. Untuk membantu 
mengatasi pencemaran lingkungan 
akibat pembusukan daun, maka LDK ini 
akan dimanfaatkan. Penelitian ini fokus 
pada pemanfaatan limbah daun ketapang 
yang ada di lingkungan kampus 
Universitas Riau sebagai adsorben.  

Untuk mendapatkan adsorben, 
limbah daun ketapang dikarbonisasi 
pada suhu 300oC dengan memvariasikan 
waktu karbonisasinya yaitu; 30, 60 dan 
120 menit (BLDK-30, BLDK-60 dan 
BLDK-120). Bioarang yang terbentuk 
dari proses karbonisasi diaplikasikan 
untuk penjerapan Pb2+ dalam air dan 
dipelajari model kinetika adsorpsinya.  

METODE PENELITIAN 

a. Alat dan Bahan 
 

Alat-alat yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah blender, ayakan 
ukuran 100–200 mesh, oven (Heraeus 
Instrument), furnace  (Optik Iuvmen 
system), timbangan, desikator, krusibel, 
shaker waterbath (SIBATA-120), pH 
meter, Spektrofotometer Serapan Atom 
(Ray Leight), serta alat – alat gelas 
lainnya. 
Bahan yang digunakan adalah limbah 
daun ketapang (Terminalia catappa.L:) 
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dari pohon ketapang yang ada disekitar 
lingkungan kampus Universitas Riau, 
yang selanjutnya diberi kode BLDK. 
Bahan kimia yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah sampel kristal 
Pb(NO3)2 (Frisher Scientific Company), 
HNO3 pekat, kertas saring Whatman 
no.42, aluminium foil dan akuades.  

b. Prosedur Kerja 
 

1. Preparasi bioarang  

Sampel daun ketapang dibersihkan 
dan dikering-anginkan. Daun yang sudah 
kering dihaluskan menggunakan blender 
dan diayak dengan ayakan 100 – 200 
mesh. Kemudian sebanyak  18 g sampel 
dimasukkan ke dalam krusibel. Proses 
karbonisasi dilakukan di dalam furnace 
pada suhu 300ºC dengan variasi waktu 
30 menit (BLDK-30), 60 menit (BLDK-
60)  dan 120 menit (BLDK-120).  

2. Uji Adsorpsi Bioarang Limbah 
Daun Ketapang terhadap Pb (II) 
 

Bioarang sebanyak 0,1 g 
dimasukkan ke dalam erlenmeyer dan 
ditambahkan 10 mL larutan Pb(NO3)2 10 
ppm pada pH 3, diaduk menggunakan 
shaker waterbath pada suhu 30 ºC dan 
kecepatan 120 rpm dengan waktu yang 
bervariasi 5, 15, 30, 35, 40 dan 45 menit. 
Campuran hasil pengadukan disaring. 
Setelah itu diambil sejumlah filtrat dan 
diukur absorbansinya menggunakan 
Spektrofotometer Serapan Atom (Ray 
Leight). Jumlah kation Pb(II) yang 
teradsorpsi pada adsorben ditentukan 
dengan persamaan: 

 
%	푎푑푠표푟푝푠푖 = 	 푥100%             (1)    

 

Ket:  
퐶표 ∶ konsentrasi awal 
퐶푒 ∶ konsentrasi setimbang 

3. Analisis Kinetika Adsorpsi 

Model kinetika pseudo orde-pertama 

Persamaan kinetika pseudo order-
pertama oleh Largegren dinyatakan 
sebagai berikut : 

 
푙푛(푞푒 − 푞푡) = 푙푛 푞푒 − 푘₁. 푡               (2) 

 
Dengan qe dan qt adalah jumlah 

adsorbat yang terjerap pada waktu 
kesetimbangan dan waktu t (mg g-1), k1 
tetapan laju order-pertama pseudo(min-1) 
proses adsorpsi. Nilai qo dan k1 didapat 
dari plot ln (qe-qt) versus t dengan k1 
slope dan ln qe intercept (Muhdarina 
dkk, 2010). 
 
Model kinetika pseudo order-kedua 

Beberapa kasus adsorpsi ada yang 
mengikuti kinetika pseudo orde kedua 
sesuai persamaan : 
 
푡/푞푡	 = 	1/푘2푞e

2	+ 	푡/푞푒                    (3) 
 

Parameter qe (mg g-1) dan k2 (g mg-1 
min-1) dihitung dari plot t/qt versus t, 
dengan h = k2qe2 (mg g-1 min-1) adalah 
laju serapan awal pada t → 0 (muhdarina 
dkk, 2010). 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

a. Kapasitas adsorpsi Pb (II) oleh 
Bioarang 

Pengaruh waktu pengadukan 
merupakan salah satu faktor penting 
dalam proses penjerapan karena selama 
waktu pengadukan tertentu terjadi 
interaksi antara adsorben dan adsorbat. 
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Interaksi yang terjadi dapat berupa 
interaksi fisika ataupun kimia.  

Pada penelitian ini, waktu 
pengadukan divariasikan dimulai dari 5 
sampai 45 menit. Pada waktu 
pengadukan 5-25 menit jumlah Pb(II) 
yang teradsorpsi terus meningkat karena 
belum tercapai kesetimbangan antara 
Pb(II) yang dijerap oleh adsorben dan 
jumlah Pb(II) yang tersisa dalam larutan. 
Pada awal adsorpsi, situs aktif pada 
permukaan bioarang terbuka seutuhnya 
untuk Pb(II). Hal ini menyebabkan lebih 
banyak Pb(II) yang terjerap pada 
permukaan biosorben. 

Pada ketiga bioarang (BLDK-30, 
BLDK60 dan BLDK120) memiliki 
perbedaan kecepatan pencapaian 
keadaan optimum. Pada BLDK-30 
keadaan optimum penjerapan dicapai 
pada waktu pengadukan 30 menit, 
sedangkan BLDK-60 dan BLDK-120 
kondisi optimum penjerapan terjadi pada 
waktu pengadukan 35 menit. Pada 
kondisi optimum penjerapan menyatakan 
telah mencapai kesetimbangan antara 
Pb(II) yang dijerap oleh permukaan 
adsorben dan jumlah Pb(II) yang tersisa 
dalam larutan. Pada keadaan ini 
permukaan adsorben telah mengikat 
Pb(II) secara maksimal atau telah jenuh. 
Pada waktu pengadukan 35-45 menit, 
BLDK-30 mengalami penurunan daya 
jerap terhadap Pb(II) secara bertahap, 
sedangkan untuk BLDK-60 dan BLDK-
120 terjadi penurunan pada waktu 
pengadukan 40-45 menit. Hal ini 
dibuktikan dari gambar 1, penurunan 
daya jerap biosorben bisa terjadi karena 
permukaan biosorben telah jenuh. Pada 
kondisi ini, biosorben tidak mampu 
mengikat Pb(II) lagi, bahkan akan 
mengalami desorpsi.  

Perbedaan waktu karbonisasi 
bioarang (BLDK-30, BLDK-60 dan 
BLDK-120) pada proses adsorpsi 

ternyata mempengaruhi daya jerap 
bioarang. Bioarang yang memiliki 
efisiensi penjerapan yang baik adalah 
waktu karbonisasi 30 menit (BLDK-30) 
yaitu mencapai 99,82%. Pada penelitian 
ini, waktu pengadukan optimum adsorpsi 
30 menit sama dengan hasil penelitian 
yang dilaporkan oleh Uzami dkk (2013) 
tentang adsorpsi ion Pb (II) dan Cu (II) 
menggunakan kulit jengkol. 

 
Gambar 1.  Daya jerap bioarang limbah 

daun ketapang (BLDK-30; 
BLDK-60 dan BLDK-120) 
terhadap kation Pb (II) 
berdasarkan  pengaruh 
waktu pengadukan. 

b. Kinetika adsorpsi 

(i). Order pertama pseudo 

Plot ln (qe-qt) vs t untuk adsorpsi 
Pb(II) oleh adsorben pada waktu 
pengadukan 5 hingga 45 menit tidak 
linear ditunjukkan pada Gambar 2. 
Koefisien korelasi R2 sangat kecil yaitu 
0,0016 ; 0,0194 ; 0,0616 (Tabel 1). 
Dengan demikian model kinetika order 
pertama pseudo tidak terpenuhi untuk 
sistem adsorpsi kation Pb(II) pada 
bioarang limbah daun ketapang. 

Plot t/qt versus t untuk adsorpsi 
Pb(II) oleh adsorben pada waktu 
pengadukan 5 hingga 45 menit 
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cenderung linear ditunjukkan pada 
Gambar 3 dengan R2 yaitu 0,997; 0,997 ; 
1. Dengan demikian laju adsorpsi lebih 
dominan mengikuti kinetika order kedua 
pseudo. 

 

 
Gambar 2.  Profil kinetika adsorpsi  

order pertama pseudo pada 
bioarang 

(ii). Order kedua pseudo 

Pada Tabel 1 ditunjukkan nilai 
setiap parameter penjerapan kation 
Pb(II) pada bioarang limbah daun 
ketapang berdasarkan model kinetika 
order pertama pseudo dan order kedua 
pseudo. Dalam Tabel 1 juga ditunjukkan 
nilai laju adsorpsi awal (h) BLDK-30> 
BLDK-120>BLDK-60. 
Pada Tabel 2 nilai qe hit model order 
pertama pseudo lebih kecil dari qe 
percobaan, sehingga selisihnya besar. 
Faktar ini dapat memperjelas bahwa R2 
dari model order pertama  pseudo tidak 
sesuai pada proses adsorpsi Pb (II) oleh 
semua bioarang. Dalam model kinetika 
order kedua pseudo memberikan nilai qe 
hitung dan qe percobaan yang tidak jauh 
berbeda sehingga selisihnya kecil. Fakta 
ini dapat memperjelas bahwa R2 dari 
model kinetika order kedua pseudo yang 
mendekati 1. Pemenuhan terhadap model 
adsorpsi order kedua pseudo 
menandakan bahwa kation Pb (II) 

teradsorpsi secara kimia pada semua 
adsorben bioarang limbah daun 
ketapang. 
 

 
Gambar 3.  Profil kinetika adsorpsi 

order kedua pseudo pada 
BLDK-30; BLDK-60; 
BLDK-120. 

Tabel 1. Parameter penjerapan kation 
Pb(II) pada bioarang limbah 
daun ketapang berdasarkan 
model kinetika order pertama 
pseudo dan order kedua 
pseudo. 

 BLDK 
30 

BLDK 
60 

BLDK 
120 

Pseudo orde-pertama 
qe 

(mgg-1) 
0,0173 0,0183 0,0022 

k1 
(min-1) 

0,0059 -0,016 -0,0419 

R2 0,0016 0,0194 0,0616 
Pseudo orde-kedua 

qe 
(mgg-1) 

0,986 0,980 0,984 

k2
 

(g mg-1 min-1) 
10,246 43,668 16,778 

R2 0,9997 0,9997 1 
h 

(mg g-1 min-1) 
0,0976 0,0229 0,0596 

Pada tabel 1 juga dapat dilihat 
bahwa kapasitas jerapan pada ketiga 
bioarang hampir sama, namun tetapan 
laju tiap bioarang berbeda-beda. Dapat 
dilihat bahwa tetapan laju BLDK-60> 
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BLDK-120>BLDK-30. BLDK-60 
memiliki tetapan laju yang, lebih besar 
yaitu sebesar 43,668 g mg-1min-1. Hal ini 
sejalan dengan pernyataan dalam Yully 
dkk (2015) adanya perbedaan luas 
permukaan bioarang. Luas permukaan 
bioarang terbesar dimiliki oleh bioarang 
K-60 menit sebesar 22,2105 m2g-1. 

Tabel 2. Nilai qe.1 dan qe.2 untuk model 
kinetika order pertama pseudo 
dan order kedua pseudo. 

BLDK-30 BLDK-60 BLDK-120 
Pseudo order-pertama 
qe.1 0,0173 0,0183 0,0021 
qe.2 0,9965 0,9919 0,9892 
qe* 0,9792 0,9737 0,9871 
Pseudo order-kedua 
qe.1 0,986 0,980 0,984 
qe.2 0,9965 0,9919 0,9892 
qe* 0,0105 0,0119 0.0052 

Ket : 
qe.1 = qe hitung 
qe.2 = qe percobaan 
qe*  = (qe.2-qe.1) 

KESIMPULAN  

 Berdasarkan penelitian yang 
telah dilakukan dapat diambil 
kesimpulan bahwa waktu kesetimbangan 
adsorpsi kation Pb(II) terjadi pada lama 
waktu pengadukan 30 menit. Daya jerap 
(mgg-1) sebesar 0,9965 (BLDK-30), 
0,9919 (BLDK-60) dan 0,9892 (BLDK-
120). Model adsorpsi semua bioarang 
limbah daun ketapang terhadap kation 
Pb(II) paling sesuai mengikuti kinetika 
order kedua pseudo. 
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