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ABSTRACT 

Avocado seeds was investigated as adsorbent in powder form and activated with 

variation of sulfuric acid concentration 2.5, 5.0 and 7.5%. The characterization result 

showed that activation of avocado seeds powder with sulfuric acid concentration 7.5% 

have characteristic 13.82% of moisture contain, 0.06% of ash content, 530.6693 mg/g of 

iodine adsorption and 87.5253 m
2
/g of surface area. Avocado seeds powder were 

contacted in variation of concentration cadmium and lead solution for 24 hours and 

analyzed with Atomic Absorption of Spectrophotometer with efficiency of adsorption 

were 85.78% and 93.88% respectively. The presence of functional groups like carbonyl 

in avocado seed have important role for the adsorption process and confirmed by FTIR 

Spectroscopy.  

Keywords :  avocado seed, adsorption, sulfuric acid. 

ABSTRAK 

 

Biji alpukat dijadikan sebagai adsorben dalam bentuk bubuk dan diaktivasi 

menggunakan variasi konsentrasi asam sulfat 2,5; 5,0 dan 7,5%. Hasil karakterisasi 

menunjukkan bahwa bubuk biji alpukat yang diaktivasi menggunakan asam sulfat 

dengan konsentrasi 7,5% memiliki karakteristik kandungan air 13,82%, kandungan abu 

0,06%, adsorspi terhadap iodium 530,6693 mg/g dan luas permukaan 87,5253 m
2
/g. 

Bubuk biji alpukat tersebut diuji kemampuan serapannya terhadap variasi konsentrasi 

larutan kadmium dan timbal selama 24 jam dan dianalisis menggunakan 

Spektrofotometer Serapan Atom dengan efisiensi penyerapan masing-masing adalah 

85,78% and 93,88%. Kemampuan serapan dari bubuk dipengaruhi oleh keberadaan 

gugus fungsi seperti karbonil yang dapat dilihat dari hasil karakterisasi menggunakan 

spektroskopi FTIR.  

 

Kata kunci : biji alpukat, adsorpsi, asam sulfat. 
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PENDAHULUAN 

 

Selama ini penggunaan buah 

alpukat varietas Persea americana Mill  

terbatas pada daging buah saja, seperti 

digunakan dalam pembuatan aneka 

minuman dan makanan, masker 

perawatan kulit, masker perawatan 

rambut, pembuatan minyak alpukat 

serta dapat digunakan dalam 

pengobatan. Sementara bijinya 

dianggap sebagai limbah bagi 

masyarakat. Salah satu kandungan biji 

alpukat adalah senyawa organik. 

Adanya senyawa organik menjadikan 

biji alpukat sebagai biomaterial yang 

berpotensi untuk dijadikan sebagai 

adsorben alternatif dengan biaya murah 

sehingga dapat dimanfaatkan untuk 

menyerap logam berat dalam larutan 

(Marshall dan Mitchell, 1996).  

Penelitian Devi (2010) 

menyimpulkan bahwa biji alpukat dapat 

digunakan untuk mengurangi kadar 

COD dan BOD pada air limbah masing-

masing sebesar 98,28% dan 99,19%. 

Selain itu, penelitian Bhaumik et al 

(2014) memperlihatkan bahwa bubuk 

biji alpukat mempunyai efisiensi 

penyerapan terhadap ion Cr (VI) pada 

air limbah sebesar 99,95% 

menggunakan konsentrasi H2SO4 98% 

perbandingan 1:1 dengan tujuan agar 

terjadi proses karbonisasi dan aktivasi. 

Namun penggunaan biji alpukat dalam 

bentuk bubuk tanpa karbonisasi belum 

diketahui mengingat biji alpukat 

mengandung karbohidrat dan senyawa 

organik lainnya yang bersifat polar, 

maka sangat mungkin digunakan 

sebagai adsorben ion logam berat dalam 

larutan.  

Maka melalui penelitian ini 

ingin diketahui potensi bubuk biji 

alpukat  Persea americana Mill 

menggunakan aktivator H2SO4 dengan 

variasi konsentrasi 2,5; 5,0 dan 7,5% 

sebagai adsorben ion logam kadmium 

dan timbal dalam larutan, mengingat 

bahwa ion-ion logam berat tersebut 

banyak dijumpai pada lingkungan 

perairan khususnya perairan yang 

terletak di sekitar daerah industri.  

Kadmium merupakan salah satu 

jenis logam berat yang berbahaya. 

Apabila logam ini terakumulasi di 

dalam tubuh dalam kadar yang tinggi 

akan menyebabkan kerusakan pada 

organ ginjal dan paru-paru. Kadmium 

banyak digunakan dalam berbagai 

kegiatan industri seperti industri 

pelapisan logam, industri baterai nikel-

kadmium, industri cat, industri PVC 

atau plastik dan industri lainnya 

(Darmono, 2001). Timbal merupakan 

salah satu jenis logam berat yang 

memiliki tingkat toksisitas tinggi. 

Sumber utama timbal yang masuk ke 

lingkungan dapat berasal dari limbah 

industri seperti industri baterai, industri 

bahan bakar, industri kabel dan industri 

cat (Palar, 2004). 

  

METODE PENELITIAN 

 

a. Pengambilan Sampel 

 

Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah buah alpukat yang 

diambil secara acak dari salah satu 

pohon alpukat di rumah penduduk di 

daerah Kabupaten Kampar, Provinsi 

Riau.  

b. Persiapan Bubuk Biji Alpukat 

 

Sampel bii alpukat dibersihkan dan 

dipisahkan dari kulit arinya, dicuci 

dengan akuades hingga bersih, 

dipotong-potong ukuran kecil, 

dikeringkan di bawah sinar matahari 

selama lebih kurang 5 hari dan 
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dihaluskan menjadi bubuk. Bubuk 

tersebut diayak lolos ukuran 100 mesh 

dan tertahan 200 mesh. Bubuk yang 

dihasilkan dicuci dengan larutan 

NaHCO3 1% kemudian dikeringkan 

menggunakan oven. 

 

c. Aktivasi bubuk biji alpukat 

 

Bubuk biji alpukat masing-

masing sebanyak 10 gram diaktivasi 

menggunakan   100 mL larutan H2SO4 

dengan variasi konsentrasi 2,5; 5,0 dan 

7,5% (v/v) kemudian diaduk dengan 

pengaduk magnet selama 5 menit dan 

didiamkan selama 24 jam. Bubuk 

tersebut kemudian disaring dan dicuci 

dengan akuades hingga netral. 

Kemudian bubuk dikeringkan dalam 

oven pada suhu 115
o
C lalu didinginkan 

dan disimpan dalam desikator. Bubuk 

biji alpukat dilakukan karakterisasi 

menggunakan FTIR sebelum dan 

sesudah proses aktivasi. 

 

d. Karakterisasi bubuk biji alpukat 

 

1. Kandungan air (SNI 06-4253-1996) 

 

Bubuk biji alpukat ditimbang 

sebanyak 0,5 gram. Bubuk tersebut 

dimasukkan ke dalam wadah yang 

sudah diketahui beratnya. Lalu wadah 

tersebut dimasukkan ke dalam oven 

suhu 115
o
C selama 30 menit. Setelah itu 

didinginkan dan disimpan dalam 

desikator selama 15 menit lalu 

ditimbang hingga konstan. 

Kandungan air (%) = 
w1-w2

wo
×100%             

Keterangan : 

w1=  Berat sampel dan wadah sebelum 

pemanasan (g) 

w2 =  Berat sampel dan wadah setelah 

pemanasan (g) 

wo =  Berat sampel (g) 

2. Kandungan abu (SNI 06-4253-

1996) 

 

Cawan krusibel kosong dicari 

berat konstannya dengan pemanasan 

pada suhu 115
o
C selama 30 menit 

kemudian didinginkan dalam desikator 

selama 15 menit dan ditimbang hingga 

konstan. Krusibel yang telah diketahui 

beratnya diisi dengan masing-masing 

0,5 g bubuk biji alpukat dan ditutup. 

Kemudian dipanaskan dalam furnace 

pada suhu 650
o
C selama 3 jam. Setelah 

menjadi abu, kemudian didinginkan 

dalam desikator, lalu ditimbang hingga 

konstan. 

Kadar abu (%) = 
w1-w2

wo

×100%        (2) 

Keterangan : 

w1=  Berat sampel setelah pemanasan 

(g) 

w2 =  Berat krusibel kosong (g) 

wo =  Berat sampel (g) 

3. Adsorpsi terhadap iodium (SNI 06-

4253-1996) 

 

Bubuk biji alpukat dipanaskan 

dalam oven pada suhu 115
o
C selama 1 

jam. Lalu didinginkan dalam desikator 

selama 30 menit. Sebanyak 0,5 g bubuk 

tersebut ditambahkan 50 mL larutan 

iodium 0,1 N, diaduk selama 15 menit 

dan didiamkan selama 1 jam. Kemudian 

diambil 5 mL larutan jernih, dititrasi 

dengan Na2S2O3 0,1 N. Bila warna 

kuning dari larutan telah samar, 

selanjutnya ditambah 1 mL larutan 

amilum 1%. Titrasi kembali secara 

teratur hingga warna biru hilang. 

Adsorpsi I2 (mg/g)=
(𝑉1𝑁1  - 𝑉2𝑁2) x 126,9 x fp

𝑊
           

Keterangan : 

V1 = Larutan iodium yang dianalisis 

(mL) 
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V2  = Larutan natrium tiosulftat yang 

diperlukan (mL) 

N1 =  Normalitas iodium 

N2  =  Normalitas natrium tiosulfat 

W  =  Berat sampel (g) 

4. Adsorpsi metilen biru (SNI-06-

4253-1996) 

 

Bubuk biji alpukat dipanaskan 

dalam oven pada suhu 115
o
C selama1 

jam dan didinginkan di dalam desikator 

selama 30 menit, kemudian sebanyak 

0,5 g dari masing – masing bubuk 

dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. 

Sebanyak 50 mL metilen biru 250 ppm 

ditambah ke dalam setiap bubuk, 

kemudian diaduk dengan pengaduk 

magnetik selama 15 menit, didiamkan 

selama 5 menit dan sentrifugasi 10 

menit. Larutan jernih diukur 

absorbansinya pada panjang gelombang 

optimum.       

 Luas permukaan (
m2

g
)=

Xm×N×A

Bm
        

Keterangan : 

Xm  =  Jumlah metilen biru yang 

terserap tiap gram adsorben 

N    =  Bilangan Avogadro (6,02x10
23

 

molekul/mol) 

A    =  Luas permukaan metilen biru 

(197,197x10
-20

 m
2
/mol) 

BM =  Berat molekul metilen biru 

(319,86 g/mol) 

 

e. Penentuan Daya Serap Bubuk Biji 

Alpukat Dengan Aktivator H2SO4 

7,5% Terhadap Ion Cd
2+

 dan Pb
2+

 

Berdasarkan Variasi Konsentrasi 

Larutan 

 

1. Daya serap bubuk biji alpukat 

terhadap ion Cd
2+

 

 

Sebanyak 0,1 g bubuk tanpa 

aktivasi dan aktivasi masing-masing 

dimasukkan ke dalam gelas piala, 

kemudian ditambahkan 50 mL larutan 

kadmium dengan konsentrasi 1, 3 dan 5 

ppm. Campuran distirer selama 15 

menit dan didiamkan selama 24 jam, 

kemudian diambil bagian larutan jernih 

dan dianalisis dengan SSA-nyala pada 

panjang gelombang 228,8 nm. 

 

2. Daya serap bubuk biji alpukat 

terhadap ion Pb
2+

 

 

 Sebanyak 0,1 g bubuk tanpa 

aktivasi dan aktivasi masing-masing 

dimasukkan ke dalam gelas piala, 

kemudian ditambahkan 50 mL larutan 

timbal dengan konsentrasi 1, 3 dan 5, 10 

dan 20 ppm. Campuran distirer selama 

15 menit dan didiamkan selama 24 jam, 

kemudian diambil bagian larutan jernih 

dan dianalisis dengan SSA-nyala pada 

panjang gelombang 283,3 nm 

 

f. Analisis Data 

 

Analisis data dari penjerapan 

bubuk biji alpukat sebagai adsorben ion 

kadmium dan timbal disajikan dalam 

bentuk tabel, grafik dan kurva kalibrasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Pesiapan dan aktivasi bubuk biji 

alpukat 

 

Biji alpukat digerus dan diayak 

menggunakan ayakan bertingkat lolos 

ukuran 100 mesh dan tertahan ukuran 

200 mesh adalah untuk mendapatkan 

bubuk dengan ukuran partikel yang 

kecil dan homogen sehingga dapat 

memperbesar luas permukaan dari 

adsorben tersebut. Semakin luas 

permukaan adsorben maka kapasitas 

adsorpsi akan semakin besar, hal ini 

karena tumbukan efektif antara partikel 
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adsorben dan adsorbat akan meningkat 

seiring meningkatnya luas permukaan 

(Suryani, 2009).  

Komposisi biji alpukat sebagian 

besar terdiri dari senyawa organik 

salah satunya adalah lemak. Lemak 

merupakan senyawa yang bersifat 

nonpolar dan tidak larut dalam air. 

Adanya lemak pada biji alpukat akan 

mempengaruhi serapan terhadap ion-

ion logam, maka untuk menghilangkan 

lemak tersebut perlu dilakukan 

penambahan natrium bikarbonat 

(NaHCO3). Natrium bikarbonat dalam 

air akan terurai menjadi   ion Na
+
, ion 

tersebut akan mengikat asam  lemak 

yang merupakan penyusun dari lemak 

pada bubuk biji alpukat. Agar reaksi 

dapat terjadi sempurna maka 

diperlukan proses pengocokan dan 

pengadukan untuk mengontakkan asam 

lemak dengan ion Na
+
 (Day dan 

Underwood, 1986). Sedangkan  ion 

HCO3
-
 dari natrium bikarbonat 

merupakan ion yang mudah 

terhidrolisis. Ion bikarbonat (HCO3
-
) 

dalam air akan lepas menjadi CO2 dan 

H2O (Vogel, 1990). 

Selain lemak, biji alpukat juga 

mengandung senyawa-senyawa 

organik lainnya, oleh sebab itu perlu 

dilakukan aktivasi dengan 

menambahkan aktivator H2SO4 dimana 

kemampuannya diuji dengan variasi 

konsentrasi 2,5; 5,0 dan 7,5% 

(Khairani, 2015). Aktivator asam sulfat  
memiliki sifat dehydrating agent yaitu 

dapat mengikat air dari molekul yang 

terikat padanya, hal ini karena asam 

sulfat memiliki afinitas yang besar 

terhadap air, sehingga dengan sifatnya 

tersebut maka proses aktivasi dapat 

menyebabkan pori-pori pada bubuk 

terbuka. Selain itu asam sulfat dapat 

melarutkan dan mengoksidasi 

senyawa-senyawa organik yang 

menutupi permukaan bubuk sehingga 

dapat memperbesar luas permukaan 

bubuk, kemudian pencucian bubuk biji 

alpukat dengan akuades hingga pH 

netral adalah untuk mengilangkan sisa 

asam yang masih terdapat pada bubuk. 

Lalu bubuk biji alpukat disimpan di 

dalam desikator untuk menjaga agar 

bubuk dalam keadaan kering. 

 

2. Karakterisasi bubuk  

 

Karakterisasi bubuk biji alpukat 

terdiri dari pengukuran kadar air, kadar 

abu, adsorpsi terhadap iodium dan 

adsorpsi terhadap metilen biru 

dilakukan untuk menentukan 

konsentrasi optimum dari H2SO4 

sebagai aktivator bubuk dengan variasi 

2,5; 5,0 dan 7,5%. Dari hasil 

karakterisasi diperoleh bahwa bubuk 

biji alpukat dengan konsentrasi 

aktivator H2SO4 7,5% memiliki hasil 

karakterisasi yang lebih baik 

dibandingkan dengan bubuk pada 

konsentrasi lainnya, hal ini terlihat dari 

nilai kadar air dan kadar abu yang 

rendah serta daya serap iodium dan luas 

permukaan yang tinggi. Data pada 

Tabel 1. menunjukkan nilai kadar air 

terendah sebesar 13,82%. Penetapan 

kadar air bertujuan untuk mengetahui 

kandungan air dari bubuk. Aktivator 

H2SO4 pada konsentrasi 7,5% berkerja 

optimal dalam melarutkan senyawa-

senyawa yang menutupi permukaan 

bubuk sehingga saat pemanasan 

molekul-molekul air yang terperangkap 

akan lebih mudah untuk menguap. 

Selain itu, penurunan kadar air untuk 

bubuk seiring meningkatnya konsentrasi 

H2SO4 menujukkan sifat higroskopis 

dari aktivator. Bahan pengaktif yang 

bersifat higroskopis dapat menurunkan 

kadar air. Terikatnya molekul air oleh 

aktivator akan membuka pori-pori dari 
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bubuk (Pari, 2004). Sehingga dengan 

terbuka pori-pori bubuk akan 

memperbesar luas permukaan bubuk.  

 

Tabel 1: Karakterisasi bubuk biji alpukat dengan variasi konsentrasi H2SO4 

 

Konsentrasi 

H2SO4  (%) 

Kadar Air (%) Kadar Abu 

(%) 

Adsorpsi Iodium 

(mg/g) 

Adsorpsi Metilen 

Biru (m
2
/g) 

2,5 16,54 0,10 522,1755 85,8565 

5,0  15,50 0,08 488,5781 83,9738 

7,5  13,82 0,06 530,6693 87,5253 

 

Hal ini berdasarkan besarnya 

iodium yang terserap sebesar 265,2969 

mg/g dibandingkan dengan adsorpsi 

bubuk terhadap iodium pada konsentrasi 

lainnya. Banyaknya iodium yang dijerap 

berkaitan dengan terbentuknya pori 

pada bubuk yang semakin banyak (Pari, 

2004). 

Daya serap iodium 

menunjukkan jumlah relatif mikropori 

yang terdapat pada adsorben (Heng et 

al., 1985). Selain itu, penetapan 

adsorpsi terhadap iodium bertujuan 

untuk mengetahui kemampuan adsorben 

untuk menyerap larutan berwarna  

(Pujiarti dan Sutapa, 2005). Semakin 

besar angka iodium maka semakin besar 

kemampuan dalam mengadsopsi 

adsorbat atau zat terlarut. Oleh karena 

itu, adsorpsi terhadap iodium 

merupakan indikator penting dalam 

menentukan kualitas adsorben. 

Besarnya iodium yang terserap pada 

bubuk dengan konsentrasi aktivator 

H2SO4 7,5% memiliki korelasi terhadap 

luas permukaan yang diperoleh dari 

adsorpsi bubuk terhadap metilen biru 

sebesar 87,5253 m
2
/g. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa semakin besar luas 

permukaan bubuk maka semakin besar 

daya adsorpsinya terhadap iodium.  

Penetapan kadar abu bertujuan 

untuk menentukan kandungan mineral 

atau logam dalam bentuk oksida dari 

bubuk biji alpukat. Kadar abu dapat 

mempengaruhi kualitas bubuk sebagai 

adsorben. Hal ini disebabkan karena 

mineral yang masih tersisa akan 

menyebabkan terjadinya penyumbatan 

pori-pori adsorben sehingga 

mempengaruhi adsorpi yang terjadi 

(Herlandien, 2013). Aktivator berfungsi 

sebagai zat pelarut mineral yang 

menutupi pori-pori sehingga semakin 

tinggi konsentrasi aktivator maka 

semakin banyak pula mineral yang larut 

dan menyebabkan terbukanya pori-pori 

serta memperbesar luas permukaan 

adsorben (Budiono et al., 2007) 

sehingga mempengaruhi daya serap 

terhadap iodium dan metilen biru. 

 

3. Karakterisasi gugus fungsi bubuk 

biji alpukat menggunakan FTIR 

 

Adanya gugus fungsi pada 

permukaan bubuk biji alpukat baik 

sebelum maupun sesudah proses 

aktivasi diamati menggunakan 

spektroskopi FTIR. Gambar 1. 

menunjukkan spektrum FTIR sebelum 

dan sesudah proses adsorpsi. Bilangan 

gelombang pada 3045,73 cm
-1

 

menunjukkan adanya vibrasi gugus 

hidroksil (-OH) pada bubuk biji alpukat 

sebelum aktivasi sedangkan untuk 

bubuk setelah aktivasi terjadi 

pergeseran bilangan gelombang menjadi 

3563,64 cm
-1

. Pada bilangan gelombang 

2930 dan 1149,62 cm
-1

 menunjukkan 
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adanya vibrasi dari ikatan C-H alifatik 

dan C-O alkohol. Vibrasi ikatan C=O 

dapat ditemukan pada bubuk yang 

diaktivasi dengan konsentrasi H2SO4 

5,0 dan 7,5% yaitu masing-masing pada 

bilangan gelombang 1717,68 dan 

1716,72 cm
-1

. Vibrasi ikatan C=C pada 

bubuk sebelum aktivasi berada pada 

bilangan gelombang 1593,27 cm
-1

 

sementara pada bubuk yang diaktivasi 

dengan variasi 2,5; 5,0 dan 7,5% terjadi 

pergeseran bilangan gelombang masing-

masing menjadi 1612,56; 1657,89 dan 

1613,52 cm
-1

. Vibrasi ikatan C-N pada 

bubuk sebelum aktivasi berada pada 

1073,43 cm
-1

, setelah aktivasi dengan 

variasi konsentrasi 2,5; 5,0 dan 7,5% 

bergeser menjadi 1007,85; 1011,71 dan 

1007,85 cm
-1

. Selain itu, pada bubuk 

setelah aktivasi dengan variasi 2,5; 5,0 

dan 7,5% masing-masing menunjukkan 

adanya gugus fungsi organoposfat pada 

bilangan 2331,07; 2331,07 dan 2313,71 

cm
-1

, sedangkan pada bubuk tanpa 

aktivasi tidak ditemukan 

 

 

Gambar 1.  Karakterisasi gugus fungsi 

pada bubuk biji alpukat 

sebelum dan sesudah   

aktivasi H2SO4 2,4; 5,0 dan 

7,5% 

 

 

4. Adsorpsi bubuk biji alpukat 

terhadap ion kadmium dan timbal 

 

Penentuan daya adsorpsi bubuk 

biji alpukat baik tanpa aktivasi maupun 

aktivasi dengan aktivator H2SO4 7,5% 

dilakukan terhadap ion kadmium 

dengan variasi konsentrasi 1, 3 dan 5 

ppm dengan waktu kontak 24 jam. 

Gambar 2. menunjukkan bahwa 

kemampuan serapan optimum dari 

bubuk biji alpukat tanpa aktivasi dan 

aktivasi berada pada konsentrasi 3 ppm 

dengan efisiensi penyerapan masing-

masing adalah 88,7186% dan 

85,7818%. Menurut Suryani (2009) 

semakin tinggi konsentrasi adsorbat, 

maka laju reaksi adsorpsi akan 

semakin cepat karena adanya daya 

dorong yang tinggi dari molekul 

adsorbat, namun pada  kondisi  tertentu  

akan  stabil  karena  sudah  mengalami  

kejenuhan dan terjadi proses 

kesetimbangan.  

 

 

Gambar 2.  Efisiensi penyerapan bubuk 

biji alpukat dengan aktivasi 

dan tanpa aktivasi 

berdasarkan variasi 

konsentrasi ion kadmium. 

 

Kemampuan serapan bubuk 

tanpa aktivasi maupun aktivasi dengan 

aktivator H2SO4 7,5% juga dilakukan 

terhadap ion timbal dengan variasi 
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konsentrsi 1, 3, 5, 10 dan 20 ppm 

dengan waktu kontak 24 jam. Gambar 3. 

menunjukkan bahwa kemampuan 

serapan optimum dari bubuk biji alpukat 

tanpa aktivasi dan aktivasi masing-

masing berada pada konsentrasi 10 dan 

5 ppm dengan efisiensi penyerapan 

adalah 82,1124% dan 93,8792%. Dari 

data tersebut dapat disimpulkan bahwa 

bubuk dengan aktivasi memiliki 

efisiensi penyerapan yang lebih besar 

dari pada tanpa aktivasi, hal ini 

menunjukkan bahwa adanya proses 

aktivasi dengan activator H2SO4 

menyebabkan kapasitas dan efisiensi 

penyerapan terhadap ion timbal 

meningkat. Hal ini dapat disebabkan 

terjadinya adsorpsi kimia pada proses 

adsorpsi terhadap timbal dimana adanya 

ion-ion sulfat pada bubuk cenderung 

membentuk timbal sulfat dengan 

kelarutan kecil di dalam larutan. 

 

 
 

Gambar 3.  Grafik daya adsorpsi 

bubuk biji alpukat dengan 

aktivasi dan tanpa aktivasi 

berdasarkan variasi 

konsentrasi ion timbal  

 

KESIMPULAN 

 

 Dari penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa konsentrasi 

aktivator H2SO4 optimum diperoleh 

pada konsentrasi H2SO4 7,5% dengan 

kadar air 13,82%, kadar abu 0,06%, 

adsorpsi iodium 265,2969 mg/g dan 

luas permukaan 87,5253 m
2
/g dan 

bubuk biji alpukat berpotensi sebagai 

adsorben ion kadmium (II) dan timbal 

(II)  dengan efisiensi penyerapan 

masing-masing adalah 85,7818% dan 

93,8792%. 
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