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ABSTRAK 
 

Pada penelitian ini telah dilakukan pemanfaatan abu bawah batubara (bottom ash) 
teraktivasi sebagai adsorben ion logam Cd2+. Tujuan dari penelitian ini adalah 
mengetahui kemampuan NaOH untuk mengaktivasi abu bawah batubara, 
menentukan model persamaan adsorpsi limbah abu bawah batubara (bottom ash) 
teraktivasi dalam mengadsorpsi logam berat Cd2+, menentukan harga kapasitas 
adsorpsi limbah abu bawah batubara (bottom ash) teraktivasi dalam mengadsorpsi 
ion-ion logam berat Cd2+. Analisa jenis adsorpsi, kinetika adsorpsi dan 
termodinamika adsorpsi ion logam Cd2+ digunakan untuk mengkarakteristik 
adsorpsi ion logam Cd2+ pada abu bawah teraktivasi. Untuk meningkatkan 
kemampuan adsorpsi abu bawah batubara, Abu bawah batubara diaktivasi 
menggunakan NaOH 3M. Terjadi peningkatan kemampuan adsorpsi pada abu 
bawah batubara teraktivasi dibanding sebelum aktivasi yaitu 40,81% menjadi 
72,47%. Hasil yang diperoleh pada proses adsorpsi menunjukkan bahwa waktu 
kontak optimum dan konsentrasi optimum proses adsorpsi ion logam Cd2+ pada 
abu bawah teraktivasi berturut-turut adalah 160 menit dan 50 ppm. Jenis adsorpsi 
ion logam Cd2+ oleh abu bawah teraktivasi adalah adsorpsi isoterm Freundlich. 
Kinetika yang sesuai yakni orde reaksi dua, dengan harga k sebesar                 
4x10-4L.mg-1.min-1. Proses adsorpsi ion logam Cd2+ pada abu bawah teraktivasi 
mengalami reaksi endoterm dengan harga ∆Hads sebesar +12,5134 kJ.mol-1 dan  
merupakan reaksi fisika karena memiliki harga ∆Hads kurang dari 20,92 kJ.mol-1. 
Harga energi bebas adsorpsi (∆Gads) menurun menunjukkan reaksi adsorpsi ion 
logam Cd2+ berjalan spontan dan harga energi entropi adsorpsi bernilai positif dan 
semakin besar dengan meningkatnya temperatur. 

 
 
Kata kunci: aktivasi abu bawah, adsorpsi Cd2+, adsorpsi isoterm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pemanfaatan Abu Bawah Batubara (Bottom Ash) 
Teraktivasi Sebagai Adsorben Ion Logam Cd2+

Ratih Kusuma Wardani



viii 
 

Wardani, R.K., 2012, Utilization Of Coal Ash (Bottom Ash) Activated As 
Adsorbent Of Cd2 + Metal Ion, SKRIPSI, under Guidance  Drs. Handoko 
Darmokoesoemo, DEA and Dra. Aning Purwaningsih, M.Si, Department of 
Chemistry, Science and Technology Faculty, Universitas Airlangga, 
Surabaya 

 

ABSTRACT 
 

Through this research, it has been done the use of activated bottom ash as an 
adsorbent of metal ion Cd2+. This study attempts to find out the capability of 
NaOH to activate the bottom ash, determine adsorption equalization model for the 
waste of  activated bottom ash in adsorbing heavy metal Cd2+, determine the value 
of adsorption capacity for the waste of activated bottom ash in adsorbing heavy 
metal Cd2+. Analysis of adsorption type, adsorption kinetic and adsorption 
thermodinamic of metal ion Cd2+ were used for characterizing the adsorption of 
metal ion Cd2+ on an activated bottom ash. In order to upgrade the absorption 
capability of bottom ash, the bottom ash was activated using NaOH 3M. There 
was an improvement of absorption capability of activated bottom ash than it was 
before. It was 40,81% before an activation, and 72,47% after activation. Based on 
the result of adsorption process, it was found that optimal contact time and 
optimal concentrate of adsorption process metal ion Cd2+ on activated bottom ash 
were 160 minutes and 55 ppm. The adsorption type of metal ion Cd2+ by activated 
bottom ash is Freundlich  isotherm adsorption. The appropriate kinetic was second 
reaction period with the k value is 4x10-4L.mg-1.min-1. The absorption process of 
metal ion Cd2+ on activated bottom has had endoterm reaction of which ∆Hads 
value was +12,5134 kJ.mol-1 and it was physic reaction for it had ∆Hads value 
which was less than 20,92 kJ.mol-1. The value of adsorption Gibbs energy (∆Gads) 
decreases, it shows that the reaction of metal ion Cd2+ adsorption happened 
spontaneously and the value of adsorption entropy energy is positive and it gets 
bigger as the increase of its temperature. 
 
 
Key word:  Activating bottom ash, Cd2+ adsorption, Isoterm adsorption 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini, persediaan bahan bakar minyak mentah  di Indonesia semakin 

menipis disertai dengan harga yang sangat fluktuatif. Telah diketahui bahwa 

bahan bakar minyak merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. 

Bahkan, bahan bakar minyak di Indonesia diperkirakan habis dalam kurun waktu 

14 tahun lagi. Dengan kondisi tersebut, maka harus segera dilakukan upaya-upaya 

revitalisasi energi terbarukan. Melalui pertimbangan tersebut di atas, 

digunakanlah batubara sebagai sumber bahan bakar pengganti bahan bakar 

minyak, dimana batubara memiliki kandungan nilai ekonomis yang lebih tinggi. 

Selain itu, produksi  batubara di Indonesia  sangat melimpah dan  diperkirakan 

akan terus meningkat. Saat ini produksi batubara tidak hanya untuk memenuhi 

permintaan dalam negeri, tetapi juga untuk  memenuhi permintaan luar negeri. 

Berdasarkan perhitungan Pusat Sumber Daya Geologi, Departemen Energi dan 

Sumber Daya Mineral, jumlah sumber daya batubara Indonesia tahun 2005 adalah 

sebesar 61,366 miliar ton, dengan cadangan sebesar 6,7 miliar ton dan sumber 

daya batubara tersebut tersebar di 19 propinsi (Tim Kajian Batubara Nasional 

Kelompok Kajian Kebijakan Mineral dan Batubara, 2006). 

Penggunaan batubara sebagai sumber bahan bakar ternyata masih 

menyisakan  masalah. Pembakaran batu bara menghasilkan residu berupa gas dan 

padatan. Penanganan residu berupa gas dapat dilakukan dengan teknik purifikasi 
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gas buangan sebelum dilepas ke udara bebas, sehingga diharapkan tidak 

menimbulkan pencemaran udara yang serius (Rahmi, 2006). 

Residu pembakaran batubara berupa padatan yaitu abu layang (Fly Ash) 

dan abu bawah (Bottom Ash), dimana dari limbah tersebut, sekitar 80-90% adalah 

abu layang dan 10-20%  adalah  abu bawah (Perera dan Trautman, 2006). Namun, 

sampai saat ini abu bawah hanya dimanfaatkan sebagai  material urugan tanah 

karena memiliki heterogenitas yang tinggi (Álvarez-ayuso dkk., 2007). 

Akumulasi residu berupa padatan atau yang disebut dengan abu, dapat 

diprediksi akan menimbulkan suatu masalah baru jika tidak segera dipersiapkan 

usaha pemanfaatan abu batubara tersebut (Rahmi,2006). Namun, salah satu 

kendala pemanfaatan limbah ini secara luas adalah kandungan dan sifat-sifat 

kimia dari limbah batu bara (abu layang dan abu bawah). Besarnya kandungan 

karbon pada abu bawah menjadikan limbah ini relatif kurang reaktif terhadap 

beberapa reagen kimia sehingga usaha-usaha pemanfaatan limbah ini hanya 

terbatas pada bidang-bidang tertentu. Lapisan permukaan partikel abu layang dan 

abu bawah yang tidak termodifikasi berbentuk glassy, sangat rapat dan stabil. 

Lapisan ini melindungi susunan ruang di dalamnya yang berpori dan amorf. 

Bagian dalam yang berbentuk amorf dan berpori mempunyai aktifitas yang tinggi 

sehingga rantai glassy silika-alumina ini harus dihancurkan untuk meningkatkan 

aktifitas kimia (Irani dkk., 2009).  

Dampak negatif lain dari era industrialisasi adalah bertambahnya jumlah 

limbah dari berbagai proses produksi yang dibuang ke lingkungan. Salah satu 

kandungan limbah industri yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap 
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lingkungan adalah logam berat, seperti timbal, kadmium, krom, nikel, arsen dan 

merkuri. 

Ion kadmium (Cd) adalah salah satu ion logam berat yang penyebarannya 

sangat luas di alam dengan tingkat toksisitas di bawah logam merkuri dan timbal. 

Ion logam kadmium atau Cd akan mengalami proses biotransformasi dan 

bioakumulasi dalam organisme hidup (tumbuhan, hewan dan manusia). Dalam 

biota perairan, logam yang terakumulasi akan terus mengalami peningkatan 

(biomagnifikasi) dan dalam rantai makanan biota yang tertinggi akan mengalami 

akumulasi Cd yang lebih banyak. 

Keracunan akut logam kadmium jarang dijumpai, tetapi pada kasus 

keracunan akut kebanyakan disebabkan karena menghisap debu dan asap 

kadmium yang dapat menyebabkan mual, muntah dan diare (Sudarwin, 2008). 

Menurut O’Neill pada tahun 1994 dalam jurnal geologi Indonesia (2006), 

keracunan logam Cd juga dapat menyebabkan penyakit lumbago yang berlanjut 

ke arah kerusakan tulang. Tulang menjadi melunak dan menyebabkan retaknya 

tulang. Organ tubuh yang menjadi sasaran utama keracunan Cd adalah ginjal dan 

hati, apabila kandungan kadmium mencapai 200 μg Cd/gram (berat basah) dalam 

cortex ginjal yang akan mengakibatkan kegagalan ginjal dan menyebabkan 

kematian. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 

2001, kandungan logam untuk timbal (Pb) dan kadmium (Cd) tidak boleh 

melebihi 0,03 ppm dan 0,01 ppm pada suatu perairan (Rahman, 2006). Upaya 

mengatasi limbah logam berat telah dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya 
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dengan menggunakan adsorben. Beberapa penelitian telah dilakukan, diantaranya 

adalah penelitian oleh Polowczyk dkk. (2010) yaitu mencoba memanfaatkan 

limbah abu layang sebagai adsorben ion logam arsen melalui aktivasi oksida-

oksida logam abu layang seperti SiO2, Al2O3, dan oksida lainnya. Aktivasi oksida-

oksida logam abu layang dilakukan melalui hidrasi oksida logam dalam air selama 

168 jam. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan logam arsen mampu 

teradsorpsi dalam abu layang. Penelitian lain yang dilakukan oleh Fahmi dkk. 

(2009) telah menunjukkan peningkatan gugus ikatan –OH dan –ONa pada 

geopolimer berbahan dasar abu layang dengan penambahan NaOH. 

Dengan semakin bertambahnya limbah abu bawah batubara maka 

dilakukan pemanfaatan  dengan cara mengaktivasi abu bawah batubara 

menggunakan NaOH sehingga dapat digunakan sebagai adsorben untuk 

meminimalkan konsentrasi ion logam berat kadmium (Cd). 

 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan dapat didapatkan rumusan 

masalah sebagai berikut. 

1. Seberapa jauh kemampuan NaOH dalam mengaktivasi abu bawah 

batubara? 

2. Bagaimanakah model persamaan adsorpsi limbah abu bawah batubara 

(bottom ash) teraktivasi dalam mengadsorpsi logam berat Cd2+? 

3. Berapakah harga kapasitas adsorpsi limbah abu bawah batubara 

teraktivasi dalam mengadsorpsi ion-ion logam berat Cd2+? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. mengetahui kemampuan NaOH untuk mengaktivasi abu bawah 

batubara, 

2. menentukan model persamaan adsorpsi limbah abu bawah batubara 

(bottom ash) teraktivasi dalam mengadsorpsi logam berat Cd2+, 

3. menentukan harga kapasitas adsorpsi limbah abu bawah batubara 

(bottom ash) teraktivasi dalam mengadsorpsi ion-ion logam berat Cd2+. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan limbah abu bawah 

batubara (bottom ash) teraktivasi sebagai adsorben alternatif yang dapat 

digunakan untuk mengatasi masalah pengolahan limbah cair yang mengandung 

logam berat kadmium (Cd) dan memberikan wawasan keilmuan mengenai 

fenomena adsorpsi limbah cair logam berat Cd2+ oleh limbah abu bawah batubara. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Abu Bawah Batubara (Bottom Ash) 

Sumber energi yang digunakan untuk menggerakkan generator pada PLTU 

di Indonesia berasal dari pembakaran batubara. Pembakaran batubara tersebut 

menghasilkan residu padat berupa abu bawah (bottom ash), abu layang (fly ash), 

boiler slag dan gipsum. Abu bawah merupakan hasil proses pembakaran batubara 

yang jatuh pada dasar tungku pembakar (boiler) dan terkumpul pada penampung 

debu (ash hopper). Hal tersebut dikarenakan abu bawah memiliki ukuran partikel 

dan berat jenis yang lebih besar dari abu layang. Secara umum  abu bawah 

berukuran 20-50 mesh dan abu layang berukuran 100-200 mesh. Selanjutnya abu 

bawah akan dikeluarkan dari tungku dengan cara menyemprotkan air, kemudian 

dibuang atau dipakai untuk keperluan tertentu (Wahyuni, 2010). 

Secara kimia, abu batubara dari tempat yang berbeda mempunyai 

komposisi yang berbeda juga. Hal ini berkaitan dengan asal batubara yang 

digunakan dan bergantung pada proses pembakaran batubara tersebut di dalam 

tungku pembakaran yang digunakan pada pembangkit listrik tenaga batubara 

(Wahyuni, 2010). Pada umumnya abu bawah terdiri atas beberapa bahan 

anorganik yaitu silikon dioksida (SiO2), aluminium oksida (Al2O3), besi oksida 

(Fe2O3) dan kalsium oksida (CaO) (Kurama dan Kaya, 2007). 
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Abu bawah juga memiliki kandungan karbon cukup tinggi. Kandungan 

karbon yang cukup tinggi tersebut disebabkan oleh proses pembakaran batubara 

yang belum cukup sempurna sehingga masih tersisa batubara yang belum 

terbakar.  

Abu bawah batubara di Indonesia berasal dari pembangkit listrik di pulau 

Jawa, tiga pembangkit listrik di pulau Sumatera, empat Pembangkit listrik di 

pulau Kalimantan dan dua pembangkit listrik di Sulawesi. Jumlah abu yang 

dihasilkan di Indonesia dapat mencapai 500-1000 ton per hari (Damayanti, 2003) 

dan akan terus meningkat sejalan dengan peningkatan kebutuhan manusia akan 

listrik. 

Dari jumlah abu yang dihasilkan per hari, 80-90% merupakan abu layang 

dan 10-20% merupakan abu bawah (Perera dan Trautman, 2006). Saat ini abu 

bawah masih kurang dimanfaatkan. Abu bawah biasanya hanya digunakan 

sebagai material urugan tanah karena abu bawah memiliki heterogenitas yang 

tinggi (Álvarez-ayuso dkk., 2007). Berbeda dengan abu layang, pemanfaatan abu 

bawah sebagai material bangunan sampai saat ini masih rendah, hal tersebut 

disebabkan kandungan karbon tak terbakar yang relatif tinggi, dimana kandungan 

sisa karbon lebih dari 6% massa sehingga tidak cocok sebagai material dasar 

semen. Namun dengan kandungan karbon yang tinggi abu bawah dapat 

dimanfaatkan sebagai adsorben zat warna berbahaya (Sun dkk., 2007 dan Gupta 

dkk., 2007). 
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2.2  Kadmium 

Kadmium adalah logam berwarna putih keperakan dan mengkilap 

menyerupai aluminium. Logam  ini berbentuk liat, bersifat tahan terhadap 

tekanan, lentur, dapat ditempa, melebur pada suhu 321°C, tidak larut dalam basa 

namun dapat bereaksi secara lambat dalam asam encer dan melepas hidrogen. 

Cd + 2H+  Cd2+ + H2 

Kadmium nitrat, kadmium klorida, dan kadmium sulfat dapat larut dalam air 

namun kadmium sulfida tidak larut dalam air dan berwarna kuning khas 

(Zuhriyah, 2005).  

 Pada tabel periodik unsur-unsur bentuk panjang, logam kadmium terletak 

pada logam transisi golongan 12 dengan nomor atom 48, massa atom 112,4 dan 

memiliki konfigurasi elektron 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2. Kadmium 

bersifat elektropositif membentuk ion bivalen +2 (Wilkinson, 1989). 

 Kadmium dapat dimanfaatkan untuk pencampur logam lain seperti nikel, 

perak, tembaga, dan besi. Senyawa kadmium juga digunakan sebagai bahan 

fotografi, pembuatan tabung TV, bahan kimia dalam proses produksi suatu 

industri seperti pigmen untuk industri cat, karet, sabun, kembang api, percetakan 

tekstil dan pigmen untuk gelas dan email gigi. Garam kadmium dari asam lemah 

sangat bagus untuk stabilisator pada pipa PVC (Poly Vinil Chlorida) ataupun 

plastik untuk mencegah radiasi dan oksidasi. Penggunaan kadmium yang meluas 

di bidang industri menimbulkan banyaknya hasil samping dari industri-industri 

tersebut yang melepaskan logam kadmium ke lingkungan. Oleh sebab itu, logam 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pemanfaatan Abu Bawah Batubara (Bottom Ash) 
Teraktivasi Sebagai Adsorben Ion Logam Cd2+

Ratih Kusuma Wardani



9 
 

 
 

kadmium mudah dijumpai di dalam air yang mengandung buangan limbah 

industri (Zuhriyah, 2005). 

 Tubuh manusia tidak membutuhkan logam kadmium dalam proses 

metabolisme, tetapi logam ini dapat teradsorpsi oleh tubuh dan bersifat toksik. 

Secara umum, gejala keracunan kronis kadmium dapat dianalisa dengan tanda-

tanda kelelahan, hidung berair, berat badan menurun, berkurangnya kadar Hb dan 

tulang rapuh. Keracunan akut logam kadmium jarang dijumpai, tetapi pada kasus 

keracunan akut kebanyakan disebabkan menghisap debu dan asap kadmium yang 

dapat menyebabkan mual, muntah dan diare (Sudarwin, 2008). 

 Menurut O’Neill pada tahun 1994 dalam jurnal geologi Indonesia (2006), 

keracunan logam Cd, dapat menyebabkan penyakit lumbago yang berlanjut ke 

arah kerusakan tulang. Tulang menjadi melunak dan menyebabkan retaknya 

tulang. Organ tubuh yang menjadi sasaran utama keracunan Cd adalah ginjal dan 

hati,apabila kandungan kadmium mencapai 200 μg Cd/gram (berat basah) dalam 

cortex ginjal yang akan mengakibatkan kegagalan ginjal dan menyebabkan 

kematian. Wanita pascamonopause yang kekurangan gizi, kekurangan vitamin D 

dan kalsium merupakan sasaran utama keracunan logam kadmium. Penimbunan 

kadmium dalam tubuh mengalami peningkatan sesuai usia yaitu paruh-umur 

dalam tubuh pada kisaran 20 – 30 tahun. 

 

2.3  Aktivasi Abu Bawah Batubara 

Proses aktivasi dibedakan menjadi dua macam yaitu aktivasi secara fisika 

dan aktivasi secara kimia. Aktivasi fisika dilakukan dengan mengalirkan uap atau 
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udara dengan suhu tinggi ke dalam reaktor, dimana sebelumnya telah mengalami 

proses karbonasi pada suhu tinggi (800-900°C). Sedangkan aktivasi kimia dapat 

dilakukan dengan menambahkan bahan kimia atau bahan pengaktif seperti seng 

klorida (ZnCl2), magnesium karbonat (MgCO3), natrium karbonat (NaCO3), 

kalsium klorida (CaCl2), natrium klorida (NaCl), natrium hidroksida (NaOH), 

kalium hidroksida (KOH) dan lain sebagainya (Sembiring, 2003). 

Irani (2009) telah melakukan modifikasi permukaan pada abu layang 

dengan penambahan NaOH. Pada penelitiannya, modifikasi permukaan abu 

layang menggunakan NaOH dengan variasi konsentrasi 0M, 1M, 2M, 3M. Hasil 

dari penelitian tersebut adalah peningkatan konsentrasi NaOH mampu membentuk 

ikatan yang lebih padat meskipun ikatan yang dihasilkan kurang kuat.  

Davidovits(1994) yang dikutip dari Irani (2009) merumuskan reaksi aktivasi abu 

layang (Gambar 2.1) yang sebagian besar tersusun atas oksida silika dan alumina 

dengan menggunakan NaOH atau KOH. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa 

tahapan aktivasi akan menghasilkan gugus ikatan hidroksida (-OH) yang lebih 

lanjut akan menghasilkan gugus ikatan alkalioksida (-ONa/-OK) bila dilakukan 

penambahan konsentrasi NaOH/ KOH dengan jumlah berlebih. 
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Berdasarkan kekuatan interaksi molekular antara permukaan adsorben 

dengan adsorbat, adsorpsi dibedakan menjadi dua yaitu adsorpsi secara fisika 

(adsorpsi van der waals) dan adsorpsi secara kimia (adsorpsi aktivasi) (Wardhani, 

2003). 

2.4.1  Klasifikasi adsorpsi 

2.4.1.1 Adsorpsi fisika 

Adsorpsi fisika terjadi bila gaya tarik menarik yang relatif lemah antara 

adsorbat dengan permukaan adsorben, gaya ini disebut gaya Van der Waals 

akibatnya adsorbat dapat bergerak dari satu bagian permukaan ke bagian 

permukaan lain pada adsorben.  

 Adsorpsi fisika ini berlangsung cepat dan dapat bereaksi balik (reversible), 

karena energi yang dibutuhkan relatif rendah yaitu kurang dari 1 kkal/g.mol 

sehingga gaya yang terjadi pada adsorpsi fisika ini relatif rendah (Wahyuni, 

2010). Namun hal tersebut dapat distabilkan dengan menurunkan tekanan gas atau 

konsentrasi zat terlarut.  

Menurut Eckenfelder (1981) interaksi fisik yang terjadi antara molekul-

molekul adsorbat dengan permukaan adsorben antara lain : 

1. Gaya fisik (gaya Van der Waals), dihasilkan akibat adanya interaksi dipol-

dipol pada jarak pendek. 

2. Gaya elektrostatik, terjadi akibat adanya tarik-menarik elektrostatik antara 

ion-ion yang disebabkan oleh muatan elektrik permukaan. 
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3. Reaksi koordinasi, hal ini terjadi bila suatu ligan menyumbangkan 

pasangan elekton pada logam lain sehingga terbentuk senyawa kompleks 

melalui ikatan koordinasi. 

4. Ikatan hidrogen, terjadi akibat adanya interaksi dipol-dipol antara atom 

hidrogen dengan atom yang bersifat elektronegatifan kuat seperti N, O, 

dan F. 

2.4.1.2 Adsorpsi kimia 

 Adsorpsi kimia terjadi akibat adanya reaksi antara molekul-molekul 

adsorbat dengan adsorben dan terbentuk ikatan kimia. Ikatan kima tersebut 

diantaranya adalah ikatan hidrogen, kovalen, dan ionik. Gaya ikat adsorpsi kimia 

bergantung pada zat-zat yang bereaksi. Akibat adanya ikatan kimia tersebut maka 

permukaan adsorben yang tertutupi oleh molekul-molekul adsorbat hanya selapis  

(monolayer), sehingga molekul lainnya tidak dapat teradsorpsi lagi walaupun 

tekanan atau konsentrasi larutan ditingkatkan (Alberty, 1990). 

 Berbeda dengan adsorpsi fisika, adsorpsi kimia bersifat tidak reversible. 

Umumnya terjadi pada temperatur tinggi di atas temperatur kritis adsorbat, 

sehingga panas adsorpsi yang dilepaskan juga tinggi, yaitu lebih besar dari 20,92 

kJ.mol-1. 

Perbedaan antara adsorpsi fisika dengan adsorpsi kimia dapat dilihat pada 

tabel berikut (Wahyuni, 2010). 
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Tabel 2.1 Perbedaan Adsorpsi Fisika dan Adsorpsi kimia 
No Parameter Adsorpsi Fisika Adsorpsi Kimia 
1. Adsorben Semua jenis Terbatas 
2. Adsorbat Semua gas Kecuali gas mulia 
3. Jenis adsorpsi Fisika (Van der 

waals) 
Kimia 

4. Entalpi adsorpsi < 20,92 kJ.mol-1 >20,92 kJ.mol-1 
5. Energi aktivasi Kurang dari 1 

kkal/g.mol 
10-60 kkal/g.mol 

6. Temperatur operasi Di bawah temperatur 
kritis 

Di atas temperatur 
kritis 

7. Reversibilitas Reversible Tidak selamanya 
reversible 

8. Kecepatan adsorpsi Besar Kecil 
9. Jumlah zat yang 

teradsorpsi 
Sebanding dengan 
kenaikan tekanan 

Sebanding dengan 
banyaknya inti aktif 
adsorben yang dapat 
berekasi dengan 
adsorbat 

 

2.4.2  Sistem adsorpsi batch 

 Menurut Widiastuti (2009) system adsorpsi ini digunakan untuk 

menjelaskan kemampuan adsorben untuk mengadsorpsi dengan cara 

mencampurkannya dengan larutan adsorbat dengan jumlah yang tetap dan 

mengamati perubahan kualitasnya pada selang waktu tertentu. Setelah digunakan 

untuk proses adsorpsi, adsorben ini dipisahkan dari adsorbat dengan pengendapan, 

penyaringan dan kemudian digenerasi atau dibuang. Studi adsorpsi menggunakan 

sistem batch ini dapat dilakukan dalam sejumlah erlenmeyer, dimana dalam tiap-

tiap erlenmeyer berisi adsorben dengan berat yang bervariasi dan adsorbat dengan 

konsentrasi dan volume tertentu. Selanjutnya adsorbat dan adsorben dalam tabung 

itu dikocok dalam waktu tertentu (waktu tercapainya kesetimbangan) dan 

selanjutnya konsentrasi larutan adsorbat setelah perlakuan tersebut dianalisis. 
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Selisih konsentrasi adsorbat sebelum dan setelah adsorpsi dianggap sebagai 

konsentrasi adsorbat yang teradsorpsi oleh adsorben. 

Banyaknya adsorbat dalam hal ini Cd2+ yang mampu diserap oleh 

adsorben yakni abu bawah batu bara teraktivasi dapat dinyatakan sebagai 

kapasitas adsorpsi Cd2+ tiap unit berat dari abu bawah batubara teraktivasi 

(q(mg/g)) yaitu 

   (2.1) 

Dimana : 

Co  = konsentrasi awal Cd2+ (mg.L-1) 

Ce  = konsentrasi Cd2+ (mg.L-1) saat tercapai kondisi kesetimbangan 

V  = jumlah volume larutan adsorbat yaitu Cd2+ (L) 

m  = massa adsorben yakni abu bawah batubara teraktivasi (g). 

Persamaan diatas dapat digunakan untuk mengetahui kapasitas adsorpsi dari 

semua variasi adsorpsi yakni waktu, konsentrasi awal Cd2+, dan suhu. 

 Presentase logam Cd2+ yang hilang dari larutan setelah adsorpsi dapat 

dinyatakan sebagai efisiensi penghilangan adsorbat logam Cd2+ oleh adsorben 

dengan rumus sebagai berikut : 

 	 	 % 	100%  (2.2) 

2.4.3  Faktor-faktor yang mempengaruhi adsorpsi 

 Adsorpsi dengan menggunakan sistem batch dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, diantaranya adalah karakteristik zat yang teradsorpsi (adsorbat), 
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karakteristik zat pengadsorpsi (adsorben), pH, temperatur, tekanan, waktu kontak 

dan kompetisi dalam larutan campuran (Wahyuni, 2010). 

1. Karakteristik zat teradsorpsi (adsorbat) 

a. Ukuran molekul adsorbat 

Molekul adsorbat yang dapat teradsorpsi adalah molekul adsorbat 

berdiameter sama atau lebih kecil dari diameter pori adsorben. Adsorpsi 

akan sulit terjadi jika ukuran molekul adsorbat lebih besar dari ukuran 

pori pada adsorben dan sebaliknya jika ukuran pori adsorben lebih besar 

dari ukuran molekul adsorbat, proses adsorpsi akan mudah terjadi. 

b.  Polaritas molekul adsorbat 

Apabila molekul adsorbat memiliki ukuran diameter yang sama dengan 

pori adsorben, maka molekul-molekul yang bersifat polar lebih kuat 

diadsorpsi daripada moolekul-molekul yang kurang polar. 

c. Kelarutan adsorbat 

Pada umumnya adsorbat yang bersifat hidrofilik akan sulit untuk 

diadsorpsi dibandingkan larutan hidrofobik. 

2. Karakteristik zat pengadsorp (adsorben) 

a. Kemurnian adsorben 

Untuk menghasilkan daya adsorpsi yang lebih baik, sebaiknya 

digunakan adsorben yang murni. 

b. Luas permukaan adsorben 

Proses adsorpsi terjadi di permukaan partikel sehingga luas permukaan 

adsorben akan sebanding dengan banyaknya molekul yang teradsorpsi. 
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Semakin besar luas permukaan adsorben maka jumlah molekul yang 

akan teradsorpsi akan semakin banyak pula. Oleh karena itu, kecepatan 

adsorpsi adsorben berbentuk powder lebih besar daripada berbentuk 

granular. Sedangkan kapasitas adsorpsi total tergantung dari luas 

permukaan total. 

c. Ukuran pori adsorben 

Adsorben akan mudah mengadsorpsi molekul adsorbat dengan diameter 

yang lebih kecil daripada ukuran pori partikel adsorben. 

3. pH 

Pada pH asam konsentrasi ion H+ akan meningkat, maka akan terjadi 

kompetisi antara ion H+ dan ion logam untuk bertukar tempat dengan 

kation lain pada adsorben. Kompetisi tersebut dapat menurunkan 

kapasitas adsorpsi terhadap ion logam. Sebaliknya, pada pH basa akan 

semakin banyak logam hidroksida yang mengendap dan mengurangi 

ion logam dari larutan adsorbat. Selain itu, kondisi pH basa juga 

menyebabkan kompetisi ion H+ sebagai kompetitor ion logam akan 

menurun karena larutan bersifat basa. 

4. Temperatur 

Pada adsorpsi fisika yang substansial, adsorpsi biasa terjadi pada 

temperatur di bawah titik didih adsorbat, terutama di bawah 50°C. 

Sehingga kecepatan adsorpsi akan meningkat dengan meningkatnya 

temperatur dan berkurang dengan menurunnya temperatur. Sebaliknya 
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pada adsorpsi kimia, jumlah adsorbat yang diadsorpsi berkurang dengan 

naiknya temperatur adsorbat. 

5. Tekanan  

Untuk adsorpsi  fisika, kenaikan tekanan adsorbat mengakibatkan 

kenaikan jumlah zat yang diadsorpsi.  

6. Waktu kontak 

Semakin lama waktu kontak yang terjadi pada suatu proses adsorpsi 

maka semakin besar adsorbat yang dapat teradsorpsi. 

7. Kompetisi dalam larutan campuran 

Kandungan limbah logam dalam air limbah tentunya bervariasi dalam 

macam dan jumlahnya. Logam dalam air limbah tersebut akan 

diadsorpsi dengan kecepatan dan sisi yang berbeda dari adsorben. 

Situasi ini yang disebut dengan kompetisi dalam larutan. 

 

2.5  Isoterm Adsorpsi 

 Adsorpsi yang dilakukan pada temperatur yang tetap biasa disebut 

adsorpsi isotermik. Ada beberapa jenis adsorpsi yang dikenal yaitu adsorpsi 

isotermik, yaitu adsorpsi isotermik  Langmuir dan adsorpsi isotermik Freundlich, 

dimana adsorpsi isotermik Langmuir dan Freundlich bersifat monolayer. 

2.5.1  Adsorpsi isoterm Freundlich 

 Adsorpsi Freundlich merupakan adsorpsi yang terjadi karena adanya 

ikatan fisika yang terjadi antara adsorbat (zat yang diserap) dengan permukaan 

adsorben (zat yang menyerap) dan hanya terbentuk lapisan tunggal (monolayer) 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pemanfaatan Abu Bawah Batubara (Bottom Ash) 
Teraktivasi Sebagai Adsorben Ion Logam Cd2+

Ratih Kusuma Wardani



19 
 

 
 

pada permukaan adsorben pada saat tercapai penjenuhan. Adsorpsi isotermik 

Freundlich pada umumnya digunakan untuk mempelajari fenomena adsorpsi suatu 

larutan / cairan  pada permukaan padatan. Adsorpsi isotermik Freundlich memiliki 

persamaan empiris sebagai berikut : 

	 . 1/                                     (2.3) 

atau dalam bentuk persamaan logaritmik, sebagai berikut : 

                          log 	 log 																							 (2.4) 

dengan : 

Ceq  =  konsentrasi adsorbat dalam keadaan kesetimbangan (mg.L-1) atau 

konsentrasi adsorbat sisa 

x  =  massa adsorbat yang teradsorpsi  (mg) 

m =  massa adsorben (g) 

n dan k =  tetapan adsorpsi 

Dengan membuat kurva antara log  terhadap log Ceq, maka dapat ditentukan 

harga dari tetapan k dan n tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kurva adsorpsi isoterm Freundlich (Lando dan Maron, 1974) 

Log k (Intersept) 

1/n (slope) 

Log Ceq 

Log (x/m) 
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2.5.2  Adsorpi isoterm Langmuir 

Isoterm adsorpsi Langmuir pada umumnya digunakan untuk mempelajari 

fenomena adsorpsi suatu larutan / gas. Model Langmuir valid untuk adsorpsi 

monolayer pada permukaan dengan jumlah terbatas pada tempat yang sama. 

Untuk adsorpsi dalam sistem larutan, persamaan adsorpsi isoterm 

Langmuir, adalah sebagai berikut : 

. .

.
               (2.5) 

atau, bila disusun kembali menjadi : 

⁄
	
.

.                                                  (2.6) 

dengan : 

Ceq  =  konsentrasi molekul zat yang berada dalam larutan (mg.L-1) 

x  =  massa zat teradsorpsi (mg) 

a =  konstanta adsorpsi Langmuir  

b =  konstanta empiris 

m =  massa adsorben (g) 

Dari persamaan tersebut jika dibuat kurva antara Ceq / (x/m) terhadap Ceq, maka 

akan didapatkan garis lurus dengan intersept 1/ab dan slope 1/b. Kurva antara 

Ceq/(x/m) terhadap Ceq ditunjukkan pada gambar 2.3. 
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Gambar 2.3 Kurva adsorpsi isoterm Langmuir (Lando dan Maron, 1974) 

 

2.6  Kinetika Adsorpsi 

 Hukum laju reaksi adalah salah satu parameter penting dalam suatu reaksi 

kimia. Analisis kinetika dapat dilakukan dengan menggunakan pengukuran 

terhadap sifat fisika dari proses reaksi. Berikut tabel yang digunakan untuk 

menghitung orde kinetika reaksi (Wilkinson, 1980) 

 

 

 

 

 

 

 

1/ab (intersept) 

1/b (slope) 

Ceq 

Ceq / (x/m) 
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Tabel 2.2 Orde reaksi kinetika pengurangan konsentrasi adsorbat terhadap waktu 
Orde Reaksi Persamaan differensial Persamaan Integral 

0 1
 

 

[A] = -a.k.t + [A]0 
 

½ 1 /  

 

a. k. t 0 
 

1 1
 

a. k. t ln	 A  
 

3/2 1 /  

 

1
a. k. t

1

A 0

 

 
2 1

 

 

1
a. k. t 	

1
A 0

 

 
n≠1 1

 

 

1
1 1 a. k. t 	

1
A 	0n 1

 

 
Keterangan : 

a  = Koefisien stokiometri reaktan 

k  = Tetapan laju reaksi (mol.L-1.s-1) 

[A]0  = Konsentrasi mula-mula (mg. L-1) 

[A]  = Konsentrasi akhir (mg. L-1) 

 

2.7 Studi Termodinamika Adsorpsi 

 Parameter termodinamika adsorpsi limbah abu bawah batubara teraktivasi 

terhadap limbah cair ion logam Cd2+ dapat ditentukan dengan menghitung harga  

entalpi adsorpsi (∆Hads), entropi adsorpsi (∆Sads), dan energi bebas adsorpsi 

(∆Gads). Adapun masing-masing parameter dapat dijelaskan sebagai berikut 

(Levine, 2002). 
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2.7.1 Entalpi adsorpsi (∆Hads) 

 Harga entalpi adsorpsi ditentukan dengan melakukan adsorpsi pada 

berbagai variasi temperatur. Harga ∆Hads rata-rata dapat ditentukan dengan membuat 

kurva antara Kads terhadap (1/T), sesuai dengan persamaan :   

	 	

⁄

∆
                                                          (2.7) 

dengan : 

∆Hads = entalpi adsorpsi (J.mol-1) 

Kads = tetapan kesetimbangan termodinamika adsorpsi  

T = suhu pada beberapa variasi (K) 

R = tetapan gas (8,314 J.mol-1.K-1) 

 Adapun harga tetapan kesetimbangan adsorpsi, dinyatakan dengan : 

	
	⁄

                                                                   (2.8) 

dengan : 

Ceq = konsentrasi kesetimbangan dari adsorbat dalam larutan (mg.L-1) 

x = berat adsorbat yang teradsorpsi (mg) 

m = berat adsorben (g) 

Dengan membuat kurva yang menyatakan hubungan antara ln / 	 

terhadap (x/m) dan diekstrapolasi pada harga x/m = 0, didapatkan harga tetapan 

kesetimbangan ln Kads tersebut. Dalam hal ini harga ln Kads sebagai intersept, 

sedangkan harga ∆Hads/R diperoleh sebagai slope dari kurva tersebut. 
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2.7.2 Energi bebas adsorpsi (∆Gads) 

 Harga energi bebas adsorpsi dirumuskan dengan persamaan sebagai 

berikut. 

∆ 	 ln 	                                 (2.9) 

dengan : 

∆Gads = energi bebas adsorpsi (J.mol-1) 

Kads  = tetapan kesetimbangan termodinamika adsorpsi  

2.7.3 Entropi adsorpsi (∆Sads) 

 Berdasarkan hukum termodinamika kedua, dapat dihitung harga ∆Sads, 

sebagai berikut.  

∆ ∆ ∆
                               (2.10) 

dengan : 

∆Hads = entalpi adsorpsi (J.mol-1) 

∆Gads = energi bebas adsorpsi (J.mol-1) 

∆Sads  = entropi adsorpsi (J.mol-1.K-1) 

T =  suhu (K) 

 

2.8  Metode Karakterisasi 

2.8.1  X-Ray Fluoresensi (XRF) 

X-Ray Fluoresensi (XRF) merupakan salah satu metode analisa yang tidak 

merusak sampel. X-Ray Fluoresensi digunakan untuk analisa unsur dalam sampel 

baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Prinsip Kerja metode analisa XRF yaitu 

berdasarkan terjadinya tumbukan atom-atom pada permukaan sampel oleh    
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sinar–X dari sumber sinar–X. Hasil analisa kualitatif ditunjukkan oleh puncak 

spektrum yang mewakili jenis unsur sesuai dengan karakteristik energi sinar-X 

unsur tersebut, sedangkan analisa kuantitatif diperoleh dengan cara 

membandingkan intensitas sampel dengan standar. Dalam analisa kuantitatif, 

faktor-faktor yang berpengaruh dalam analisa antara lain matriks bahan, kondisi 

kevakuman, pengaruh unsur yang mempunyai karakteristik energi berdekatan 

dengan karakteristik energi  unsur yang dianalisis dan konsentrasi unsur dalam 

bahan (Kriswarini, dkk, 2010). 

2.8.2  Scanning electron microscopy (SEM) 

Salah satu cara untuk mengetahui perubahan struktur  morfologi abu 

bawah batubara setelah teraktivasi adalah dengan menggunakan mikroskop 

elektron. Mikroskop elektron terdiri dari dua jenis yaitu Scanning Electron 

Microscopy (SEM)  dan Transmition Electron Microscopy (TEM) (Mulder, 

1996). 

 Prinsip kerja SEM dimulai dengan berkas elektron primer dengan energi 

kinetik 1-25 kV mengenai sampel abu bawah batubara. Setelah mengenai abu 

bawah batu bara, elektron tersebut direfleksikan. Skema kerja alat SEM 

ditunjukkan pada Gambar 2.4. elektron yang direfleksikan ini disebut dengan 

elektron sekunder yang akan muncul dan menentukan image yang teramati pada 

layar micrograph pada alat SEM (Mulder, 1996). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Kimia Fisik Departemen 

Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Airlangga, Surabaya. Penelitian 

dilaksanakan mulai bulan Februari sampai dengan bulan Juni 2012. 

 

3.2.  Bahan dan Alat Penelitian 

3.2.1    Bahan-Bahan Penelitian 

 Bahan kimia yang digunakan dalam penelitian ini adalah aqua 

demineralisasi, aqua destilasi, NaOH, HNO3 pekat, 3CdSO4.8H2O, dan abu bawah 

batu bara (bottom ash). 

3.2.2    Alat-Alat Penelitian 

 Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperangkat alat gelas 

yang biasa digunakan di laboratorium kimia, ball pipet, magnetic stirrer, 

timbangan analitik, hotplate, oven, dan cawan porselen.  

 Instrumen yang digunakan untuk penelitian ini adalah X-Ray Fluoresensi 

(XRF) PANalytical type Minipal 4, Spektrofotometer serapan atom (SSA) AAS 

Zeenit 700 dan Scanning Electron Microscopy (SEM) FEI inspect S50. 
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- diambil 31,25 gram abu bawah dan dilarutkan pada  
     250 mL NaOH 3M, distirrer selama 5 jam pada suhu  
 85-90ºC 

- disaring dengan corong Buchner, residu di oven pada  
 suhu 105ºC selama 12 jam. Kemudian diayak dengan  
 ukuran 60 mesh 

- karakterisasi dengan XRF dan SEM 

3.3 Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adsorpsi Cd2+ pada Abu Bawah Teraktivasi 

- dioven pada suhu 105ºC selama 12 jam. Kemudian 
diayak dengan ukuran 60 mesh 

- dianalisa  XRF dan SEM                                                     

Abu Bawah 

Abu bawah sebagai 
adsorben 

- diambil 10 gram abu bawah masing-masing  
 ditambahkan 100 mL larutan adsorbat 10, 20, 30, 40,  
 50, 60 dan 70 ppm. 
- Campuran tersebut diaduk sebanyak 60kali kemudian 
 adsorbat diambil dengan variasi waktu 40, 80, 120, 
 160, 200 dan 240 menit

Abu Bawah dengan  
ion logam Cd2+ 

Residu Filtrat

Analisa ion Cd2+ dengan AAS

Analisa 
Data

Dikarakterisasi 
XRF

Perhitungan Termodinamika Adsorpsi 

Perhitungan Kinetika Adsorpsi 

Perhitungan Jenis Adsorpsi 
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3.4.  Prosedur Penelitian 

3.4.1  Pembuatan larutan 

3.4.1.1 Pembuatan larutan natrium hidroksida 3M 

 Ditimbang sebanyak 120 gram natrium hidroksida, kemudian dilarutkan 

dengan akuadem dalam gelas beker sampai 1000mL.  

3.4.1.2 Pembuatan larutan asam nitrat 1% 

 Larutan asam nitrat 1% dibuat dengan mengencerkan larutan asam nitrat 

pekat sebanyak 15,4 mL dalam 1000 mL akuadem. 

3.4.1.3 Pembuatan larutan induk Cd2+ 1000 ppm 

  Ditimbang dengan tepat 0,9286 g 3CdSO4.8H2O kemudian dilarutkan 

dengan asam nitrat 1% dalam gelas beker 100 mL. Larutan dipindahkan secara 

kuantitatif kedalam labu ukur 500 mL dan diencerkan dengan asam nitrat 1% 

sampai tanda batas. 

3.4.1.4 Pembuatan larutan kerja Cd2+ 500 ppm 

 Larutan kerja 500 ppm dibuat dengan cara mengencerkan larutan induk 

1000 ppm ke dalam labu ukur 500 mL hingga tanda batas. Kemudian membuat 

larutan adsorbat Cd2+ 10, 20, 30, 40, 50, 60, dan 70 ppm dengan cara 

mengencerkan  larutan kerja Cd2+ 500 ppm ke dalam labu ukur 500 mL hingga 

tanda batas. 

3.4.2 Persiapan dan karakterisasi adsorben abu bawah batubara 

 Abu bawah batubara yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari 

power plant PT. Wilmar Nabati Indonesia yang terletak di Kecamatan Kebomas, 

Kabupaten Gresik.  
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 Abu bawah yang akan digunakan sebagai adsorben dikeringkan untuk 

menghilangkan kandungan air di dalamnya, dengan cara dipanaskan pada 

temperatur 105°C dalam oven selama 12 jam. Selanjutnya abu bawah diayak 

dengan ukuran 60 mesh. Kemudian dikarakterisasi dengan menggunakan X-ray 

Flourecence (XRF) untuk mengetahui komposisi kimianya dan Scanning Electron 

Microscopy (SEM) untuk mengetahui morfologi abu bawah batubara. 

3.4.3 Aktivasi abu bawah batubara 

 Sebanyak 31,25 gram abu bawah dicampur dengan 250 mL larutan NaOH 

3 M. Campuran tersebut kemudian dipanaskan dan distirrer pada suhu 85-90°C 

selama 5 jam. Hasil perlakuan tersebut disaring dan residu yang dihasilkan 

dikeringkan dalam oven pada temperatur 105oC selama 12 jam (Irani, 2009). 

Selanjutnya, abu bawah yang telah diaktivasi dihaluskan dan diayak dengan 

ukuran 60 mesh untuk menghomogenkan ukuran partikel. Abu bawah yang telah 

teraktivasi dengan NaOH diamati perubahan fasanya dengan XRF dan perubahan 

morfologinya dengan SEM, Hasilnya kemudian dibandingkan dengan abu bawah 

sebelum diaktivasi. 

3.4.4 Pembuatan kurva standar 

Sebelum larutan standar dibuat, terlebih dahulu dibuat larutan kerja 100 

ppm dengan cara mengencerkan larutan induk 1000 ppm ke dalam labu ukur 100 

mL hingga tanda batas. Larutan standar ion Cd2+ dengan konsentrasi 0,5; 1; 3; 5; 7 

dan 10 ppm dibuat dengan cara mengencerkan  larutan kerja Cd2+ 100 ppm ke 

dalam labu ukur 100 mL hingga tanda batas. Masing-masing variasi larutan ini 

dianalisa mengunakan AAS untuk mendapatkan kurva kalibrasi dari AAS.  
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3.4.5 Adsorpsi ion Cd2+ oleh abu bawah batubara teraktivasi 

3.4.5.1 Penentuan waktu kontak optimum larutan ion Cd2+ 

Abu bawah teraktivasi sebanyak 10 gram dicampur dengan 100 mL 

larutan ion Cd2+ 10 ppm. Campuran diaduk sebanyak 60 kali dan larutan adsorbat 

diambil dengan variasi waktu 40, 80, 120, 160, 200, dan 240 menit. Prosedur ini 

dilakukan juga untuk adsorbat dengan konsentrasi 20, 30, 40, 50, 60, dan 70 ppm. 

Filtrat diukur absorbansinya dengan menggunakan spektrometer serapan atom 

pada panjang gelombang maksimum logam kadmium. Waktu kontak optimum 

merupakan waktu kontak yang menghasilkan adsorpsi ion Cd2+ paling banyak. 

3.4.5.2 Penentuan konsentrasi larutan ion Cd2+ optimum 

 Abu bawah teraktivasi sebanyak 10 gram dicampur dengan 100 mL 

larutan ion Cd2+ 10 ppm. Campuran diaduk sebanyak 60 kali dan larutan adsorbat 

diambil sesuai dengan waktu optimum yang didapatkan pada posedur 

sebelumnya. Prosedur ini dilakukan juga untuk adsorbat dengan konsentrasi 20, 

30, 40, 50, 60, dan 70  ppm. Filtrat diukur absorbansinya dengan menggunakan 

spektrometer serapan atom pada panjang gelombang maksimum logam kadmium. 

Konsentrasi optimum yaitu konsentrasi yang menghasilkan adsorpsi ion Cd2+ 

paling banyak. Kapasitas adsorpsi merupakan jumlah ion Cd2+ yang teradsorpsi 

oleh tiap gram abu bawah batubara teraktivasi. 

	
1000 	 	 	 	 	 	
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3.4.5.3 Penentuan isoterm adsorpsi 

 Abu bawah teraktivasi sebanyak 10 gram dicampur dengan 100 mL 

larutan ion Cd2+ 10 ppm. Campuran diaduk sebanyak 60 kali dan larutan adsorbat 

diambil sesuai dengan waktu optimum yang didapatkan pada posedur 

sebelumnya. Prosedur ini dilakukan juga untuk adsorbat dengan konsentrasi 20, 

30, 40, 50, 60, dan 70  ppm. Filtrat diukur absorbansinya dengan menggunakan 

spektrometer serapan atom pada panjang gelombang maksimum logam kadmium.  

3.4.5.4 Penentuan kinetika adsorpsi 

 Abu bawah teraktivasi sebanyak 10 gram dicampur dengan 100 mL 

larutan ion Cd2+  dengan konsentrasi optimum yang telah didapatkan pada 

prosedur sebelumnya. Campuran diaduk sebanyak 60 kali dan larutan adsorbat 

diambil dengan variasi waktu 40, 80, 120, 160, 200, dan 240 menit. Filtrat diukur 

absorbansinya dengan menggunakan spektrometer serapan atom pada panjang 

gelombang maksimum logam kadmium. 

3.4.5.5 Penentuan parameter termodinamika 

 Abu bawah teraktivasi sebanyak 10 gram dicampur dengan 100 mL 

larutan ion Cd2+  dengan konsentrasi optimum yang telah didapatkan pada 

prosedur sebelumnya. Campuran diaduk sebanyak 60 kali pada suhu 30°C dan 

larutan adsorbat diambil sesuai dengan waktu optimum yang didapatkan pada 

prosedur sebelumnya. Prosedur ini dilakukan juga untuk temperatur 40, 50, 60, 

70°C. Filtrat diukur absorbansinya dengan menggunakan spektrometer serapan 

atom pada panjang gelombang maksimum logam kadmium. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Preparasi dan Karakterisasi Abu Bawah Batubara 

Abu bawah batubara merupakan hasil proses pembakaran batubara yang 

jatuh pada dasar tungku pembakar (boiler) dan terkumpul pada penampung debu 

(ash hopper). Selanjutnya abu bawah akan dikeluarkan dari tungku dengan cara 

menyemprotkan air, kemudian dibuang atau dimanfaatkan untuk keperluan 

tertentu. Secara kimia, abu batubara dari tempat yang berbeda mempunyai 

komposisi yang berbeda juga. Hal ini berkaitan dengan asal batubara yang 

digunakan dan bergantung pada proses pembakaran batubara tersebut di dalam 

tungku pembakaran yang digunakan pada pembangkit listrik tenaga batubara 

(Wahyuni, 2010). 

Abu bawah batubara yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari 

power plant PT. Wilmar Nabati Indonesia, Gresik. Abu bawah yang telah 

diperoleh di oven terlebih dahulu pada suhu 105°C selama 12 jam yang bertujuan 

untuk menghilangkan kandungan air (Irani, 2009) dan diayak dengan 

menggunakan ayakan 60 mesh agar ukuran partikel abu bawah menjadi lebih 

kecil dan seragam. Ukuran partikel abu bawah yang lebih kecil dapat 

memperbesar luas permukaan abu bawah sehingga semakin luas yang akan kontak 

dengan aktivator yaitu NaOH. 

Menurut Kurama dan Kaya (2007), pada umumnya abu bawah batubara 

terdiri atas beberapa bahan anorganik yaitu silikon dioksida (SiO2), aluminium 
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oksida (Al2O3), besi oksida (Fe2O3) dan kalsium oksida (CaO). Hal tersebut sesuai 

dengan hasil XRF abu bawah batubara yang  telah diperoleh pada Tabel 4.1. Uji 

XRF bertujuan untuk mengetahui komposisi kimia dari abu bawah batubara. 

Tabel 4.1 Komposisi abu bawah batubara sebelum aktivasi 
Unsur Kadar (%) Unsur Kadar (%) 

Al 3,4 Fe 22,1 
Si 7,46 Ni 0,18 
S 0,63 Cu 0,082 
K 0,65 Sr 0,58 
Ca 56,7 Mo 4,0 
Ti 1,0 In 1,9 
V 0,05 Ba 0,4 
Cr 0,075 Yb 0,06 
Mn 0,28 Re 0,35 

 
Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa abu bawah batubara yang 

digunakan dalam penelitian ini sebagian besar tersusun atas SiO2, Al2O3, Fe2O3, 

dan CaO karena keempat unsur tersebut memiliki kadar yang tinggi dibandingkan 

dengan unsur yang lain. 

 

4.2  Proses Aktivasi Abu Bawah Batubara 

Lapisan permukaan partikel abu batubara berbentuk glassy ini sangat rapat 

dan stabil. Struktur permukaan abu bawah batubara yang berbentuk glassy ini 

harus dihancurkan agar gugus aktif  didalamnya  yang memiliki aktifitas tinggi 

keluar ke permukaan abu bawah (Yan dkk., 2003 dan Goni dkk., 2003). 

Morfologi abu bawah sebelum diaktivasi bisa dilihat pada Gambar 4.1. 
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dilakukan dengan menggunakan larutan NaOH karena larutan NaOH merupakan 

basa kuat. Menurut Davidovits dalam penelitian Irani (2009), larutan alkali dapat 

digunakan untuk bereaksi dengan silikon (Si) dan alumunium (Al) dalam abu 

batubara. NaOH berfungsi untuk bereaksi dengan Al dan Si yang terkandung 

dalam abu bawah sehingga dapat menghasilkan ikatan polimer yang cukup kuat 

dan lebih padat jika dibandingkan dengan aktivator lainnya seperti natrium silikat. 

Larutan NaOH yang bersifat basa kuat ini dapat merusak lapisan luar abu 

bawah dan menyebabkan terjadinya perubahan prosentase jumlah unsur atau 

senyawa yang terkandung dalam abu bawah. Dengan rusaknya lapisan luar abu 

bawah yang rapat ini maka gugus-gugus aktif yang ada didalamnya, seperti silika 

dan alumina, keluar ke permukaan abu bawah. Bila proses aktivasi abu bawah 

dilakukan pada konsentrasi OH
-
 yang terlalu tinggi maka rantai glassy silika-

alumina yang rapat akan cepat rusak dan menyebabkan gugus aktif yang ada di 

dalam abu bawah akan cepat terlarut pula (Yan dkk., 2003 dan Goni dkk., 2003). 

Pada penelitian Irani (2009) disebutkan bahwa NaOH dengan konsentrasi 3M 

mampu membentuk ikatan yang lebih padat meskipun ikatan yang dihasilkan 

kurang kuat jika digunakan untuk aplikasi geopolimer. 

Abu bawah sesudah aktivasi dianalisa dengan menggunakan XRF (X-ray 

Flourescence) dan SEM (Scanning Electron Microscopy). Analisa dengan XRF 

dilakukan untuk mengetahui komposisi abu bawah batubara, meliputi kadar silika, 

alumina, dan komponen-komponen lainnya dan SEM dilakukan untuk mengetahui 

morfologi abu bawah batubara. Komposisi abu bawah sesudah aktivasi dapat 
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Gambar 4.3a, menunjukkan tahap awal NaOH bereaksi dengan permukaan abu 

batubara. Penyerangan awal NaOH terhadap abu batubara dengan merusak rantai 

silika dan alumina pada permukaan abu batubara. Peningkatan konsentrasi larutan 

alkali yang menyerang abu batubara ini menyebabkan kerusakan rantai silika dan 

alumina semakin meningkat sehingga perluasan lubang pada permukaan abu 

batubara semakin besar. Gambar 4.3b, menunjukkan bahwa partikel-partikel yang 

terdapat didalam abu batubara keluar akibat aktivasi oleh NaOH. Sedangkan 

larutan NaOH akan masuk kedalam abu batubara kemudian gugus-gugus aktif 

yang terdapat didalam seperti silika dan alumina akan bereaksi dengan larutan 

NaOH membentuk produk-produk silikat dan aluminat. Produk reaksi yang 

dihasilkan akan memenuhi lapisan abu batubara baik di dalam maupun diluar 

permukaannya, hingga hampir semua partikel abu batubara yang terkonsumsi itu 

bereaksi dengan NaOH seperti yang terlihat pada Gambar 4.3c. Tahapan 

selanjutnya yaitu larutan NaOH akan menembus dan berinteraksi dengan partikel-

partikel yang terdapat di dalam lapisan abu batubara, seperti yang terlihat pada 

Gambar 4.3d. Salah satu akibat dari produk reaksi yang terbentuk yaitu berupa 

endapan pejal akan menutupi permukaan abu batubara. Endapan seperti kerak ini 

menyebabkan permukaan abu batubara menjadi kasar seperti yang terlihat pada 

Gambar 4.3e. 

  

4.3 Penentuan Kurva Standar Larutan Ion Logam Cd2+ 

Penentuan kurva standar ion logam Cd2+ dilakukan dengan cara mengukur 

absorbansi larutan standar ion logam Cd2+ dengan konsentrasi 0,5; 1; 3; 5; 7 dan 
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10 ppm dengan menggunakan spektrometer serapan atom pada panjang 

gelombang maksimum logam kadmium yaitu pada 228,8 nm. Data absorbansi 

larutan ion logam Cd2+ pada berbagai konsentrasi yang diperoleh ditunjukkan 

pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Data absorbansi larutan standar ion logam Cd2+ 

Konsentrasi larutan ion 
logam Cd2+ (ppm) 

Absorbansi 

0,5 0,1303 
1 0,2262 
3 0,4400 
5 0,8249 
7 1,0110 
10 1,4120 

  

Dari data yang diperoleh dibuat kurva standar larutan ion logam Cd2+ antara 

absorbansi terhadap konsentrasi larutan ion logam Cd2+. Persamaan regresi kurva 

standar ion logam Cd2+ dinyatakan sebagai y= bx + a, dimana y adalah absorbansi 

dan x adalah konsentrasi larutan ion logam Cd2+. Kurva absorbansi terhadap 

konsentrasi larutan ion logam Cd2+ dapat dilihat pada Gambar 4.4. 

 
Gambar 4.4 Kurva standar larutan ion logam Cd2+ 
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4.4 Adsorpsi Ion Logam Cd2+ oleh Abu Bawah Batubara Teraktivasi 

Proses aktivasi abu bawah batubara dengan larutan NaOH dapat merusak  

lapisan luar abu bawah batubara yang rapat, sehingga gugus-gugus aktif yang ada 

didalamnya, seperti silika dan alumina, keluar ke permukaan abu bawah. Dengan 

keluarnya gugus-gugus aktif yang ada di dalam abu bawah tersebut, maka akan 

meningkatkan aktivitas abu bawah seperti dalam hal penyerapan logam berat. 

Pada penelitian ini telah dilakukan adsorpsi ion logam Cd2+ dengan 

menggunakan abu bawah batubara teraktivasi pada berbagai variasi konsentrasi 

ion logam Cd2+. Pada larutan ion logam Cd2+ dengan konsentrasi 30 ppm, 

dilakukan adsorpsi dengan menggunakan abu bawah batubara sebelum dan 

sesudah aktivasi dengan massa masing-masing sebanyak 10 gram. Perbandingan 

kemampuan adsorpsi abu bawah batubara sebelum dan sesudah aktivasi 

ditampilkan dalam Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Perbandingan kemampuan adsorpsi abu bawah batubara sebelum dan 
sesudah aktivasi 

                 Adsorben 
Keterangan 

Abu bawah batubara 
sebelum aktivasi 

Abu bawah batubara 
sesudah aktivasi 

Massa (gr) 10 10 
Konsentrasi awal (ppm) 30 30 
Waktu pengambilan (menit) 160 160 
Konsentrasi sisa (ppm) 17,7574 8,2593 
Efisiensi penghilangan 40,81% 72,47% 

 

Dari hasil yang diperoleh pada Tabel 4.4, terlihat bahwa aktivasi terhadap abu 

bawah dapat meningkatkan kemampuan abu bawah untuk mengadsorpsi ion 

logam Cd2+. Hal tersebut ditunjukkan pada efisiensi penghilangan ion logam Cd2+ 

pada abu bawah teraktivasi menjadi hampir dua kali lebih besar daripada abu 

bawah sebelum aktivasi. 
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4.4.1 Penentuan waktu kontak optimum adsorpsi ion logam Cd2+ 

Waktu kontak optimum yaitu waktu kontak larutan ion logam Cd2+ dengan 

abu bawah teraktivasi yang memberikan penyerapan ion logam Cd2+ terbesar oleh 

adsorben. Data adsorbansi terhadap larutan ion logam Cd2+ sisa diukur 

menggunakan spektrofotometer serapan atom yang dimasukkan ke dalam 

persamaan regresi kurva standar larutan ion logam Cd2+, sehingga diperoleh 

konsentrasi akhir dari larutan ion logam Cd2+ yang tidak terserap oleh abu bawah 

teraktivasi. Dari konsentrasi akhir yang diperoleh, sehingga diperoleh konsentrasi 

akhir dari larutan ion logam Cd2+ yang tidak terserap oleh abu bawah teraktivasi. 

Interaksi antara abu bawah teraktivasi dengan larutan ion logam Cd2+ pada 

tujuh variasi konsentrasi yaitu 10, 20, 30, 40, 50, 60, dan 70 ppm  dan dilakukan 

dengan variasi lama waktu kontak dengan pengadukkan sebanyak 60 kali. Data 

pengaruh lama waktu kontak terhadap ion logam Cd2+ yang teradsorpsi tiap gram 

abu bawah teraktivasi terdapat pada Lampiran 1. Gambar 4.5 merupakan kurva 

hubungan antara kapasitas adsorpsi (x/m) terhadap waktu kontak pada berbagai 

konsentrasi. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Kurva kapasitas adsorpsi abu bawah teraktivasi terhadap waktu 
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 Dari kurva diatas dapat diketahui bahwa pada tiap-tiap konsentrasi terjadi 

kenaikkan adsorpsi pada menit ke 40 sampai menit ke 160. Hal tersebut 

dikarenakan semakin lama waktu kontak yang terjadi pada suatu proses adsorpsi 

maka semakin besar adsorbat yang dapat teradsorpsi (Wahyuni, 2010). Waktu 

kontak optimum ion logam Cd2+ terjadi pada 160 menit, dimana pada waktu 160 

menit terjadi penyerapan ion logam Cd2+ paling banyak. Sedangkan setelah waktu 

160 menit terjadi penurunan daya adsorpsi karena lapisan luar abu bawah 

teraktivasi telah jenuh sehingga kurang mampu mengadsorpsi ion logam Cd2+. 

Contoh perhitungan penentuan kapasitas adsorpsi terdapat pada Lampiran 2. 

4.4.2 Penentuan konsentrasi optimum adsorpsi ion logam Cd2+ 

Penentuan konsentrasi optimum larutan ion logam Cd2+ dilakukan dengan 

mengontakkan abu bawah teraktivasi dengan larutan ion logam Cd2+ pada 

beberapa variasi konsentrasi. Variasi konsentrasi yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu 10, 20, 30, 40, 50, 60, dan 70 ppm. Filtrat adsorbat diambil kemudian 

ditentukan absorbansinya menggunakan spektrometer serapan atom. Hasil 

absorbansi dari filtrat ion logam Cd2+ dimasukkan ke dalam persamaan regresi 

kurva standar larutan ion logam Cd2+ sehingga diperoleh konsentrasi akhir dari 

larutan ion logam Cd2+ yang tidak berinteraksi dengan abu bawah teraktivasi. 

Gambar 4.6 menunjukkan kurva hubungan antara kapasitas adsorpsi (x/m) ion 

logam Cd2+  terhadap konsentrasi ion logam Cd2+. 
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Gambar 4.6 Kurva hubungan antara kapasitas adsorpsi (x/m) ion logam Cd2+  

terhadap konsentrasi ion logam Cd2+ 

 
 Dari kurva optimasi konsentrasi larutan ion logam Cd2+ dapat diketahui 

bahwa pada konsentrasi 10 ppm sampai dengan 50 ppm terjadi kenaikan kapasitas 
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maka semakin banyak ion logam Cd2+ yang berinteraksi dengan abu bawah 

teraktivasi sehingga dapat meningkatkan kapasitas adsorpsi ion logam Cd2+. 

Sedangkan  pada konsentrai 60 dan 70 ppm kapasitas adsorpsi tidak mengalami 

kenaikan yang berarti. Hal ini dikarenakan permukaan luar abu bawah teraktivasi 

telah jenuh atau penuh dengan ion logam Cd2+. Sehingga ada beberapa ion logam 

Cd2+ yang tidak terserap pada abu bawah batubara. 

4.4.3 Penentuan isoterm adsorpsi ion logam Cd2+ 

Penentuan isoterm adsorpsi dilakukan dengan membuat kurva persamaan 

regresi isoterm adsorpsi Langmuir dan isoterm adsorpsi Freundlich. Data isoterm 

adsorpsi Langmuir dan Freundlich ditampilkan pada Tabel 4.5. 
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Tabel 4.5 Isotem adsorpsi 
Konsentrasi 

Awal 
(ppm) 

Ce 
(ppm) 

x/m 
(mg/g) 

Ce/(x/m) 
(g.L-1) 

Log Ce 
(ppm) 

Log x/m 
(mg/g) 

10 2,9837 0,0705 42,3220 0,4748 -1,1518 
20 6,0622 0,1610 37,6534 0,7826 -0,7932 
30 8,2593 0,2678 30,8413 0,9169 -0,5722 
40 9,1519 0,3194 28,6534 0,9615 -0,4957 
50 10,0407 0,4196 23,9292 1,0018 -0,3772 

 

Pada persamaan isoterm adsorpsi Langmuir dibuat kurva hubungan 

Ce/(x/m) terhadap Ce yang ditunjukkan pada Gambar 4.7. Sedangkan persamaan 

isoterm adsorpsi Freundlich dibuat kurva hubungan Log(x/m) terhadap Log Ce 

yang ditunjukkan pada Gambar 4.8. 

 
Gambar 4.7 Kurva isoterm adsorpsi Langmuir 
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Gambar 4.8 Kurva isoterm adsorpsi Freundlich 

 Dari Gambar 4.7 dan Gambar 4.8 diketahui bahwa pada adsorpsi isoterm 
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Pada Gambar 4.8 didapatkan persamaan y = 1,415x - 1,849. Berdasarkan 

dengan persamaan adsorpsi isoterm Freundlich yakni, 
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maka dapat diketahui tetapan adsorpsi ion logam Cd2+ pada abu bawah teraktivasi 
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untuk mempelajari fenomena adsorpsi suatu larutan / cairan  pada permukaan 

padatan. Sedangkan pada adsorpsi isoterm Langmuir selain digunakan untuk 

mempelajari fenomena adsorpsi suatu larutan atau cairan pada permukaan 

padatan, dapat pula digunakan untuk mempelajari fenomena adsorpsi gas pada 

permukaan padatan (Lando dan Maron, 1974). 

4.4.4 Penentuan kinetika adsorpsi ion logam Cd2+ 

Penentuan kinetika adsorpsi ion logam Cd2+ oleh abu bawah teraktivasi 

dilakukan pada konsentrasi optimum yaitu 50 ppm dengan variasi waktu 40, 80, 

120, 160, 200 dan 240 menit. Analisa kinetika dapat dilakukan dengan 

menggunakan pengukuran terhadap sifat fisika dari proses reaksi. Penentuan 

kinetika reaksi digunakan untuk menentukan orde reaksi dari proses adsorpsi ion 

logam Cd2+ pada abu bawah teraktivasi. 

Penentuan orde reaksi dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan 

berikut : 

A
n 1 akt

A
    (4.2) 

dimana : 

A  = koefisien stokiometri reaktan  

k  = tetapan laju reaksi  

[A]0  = konsentrasi mula-mula (mol.L-1 atau mg.L-1) 

[A]  = konsentrasi akhir (mol.L-1 atau mg.L-1) 

t = waktu (detik, menit, jam, dsb) 

n = orde reaksi 
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Persamaan 4.1 diatas, tidak berlaku untuk order reaksi (n) = 1. Perhitungan 

orde reaksi 0, 1/2, 3/2, dan 2, dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 4.1. 

Tabel 4.6 merupakan kinetika pengurangan konsentrasi ion logam Cd2+ 

dalam proses adsorpsi pada abu bawah teraktivasi. Data yang digunakan dalam 

penentuan kinetika adsorpsi larutan ion logam Cd2+ oleh abu bawah teraktivasi 

dilakukan pada konsentrasi optimum yaitu 50 ppm pada tiap variasi waktu. 

Tabel 4.6 Data penentuan orde reaksi 
Kons 
Awal 
(ppm) 

Waktu 
(menit) 

Kons 
Sisa 

(ppm) 

[A] 
(ppm) 

√[A] 
(ppm1/2)

Ln [A] 
(ppm) 

1/√[A] 
(ppm-1/2) 

1/[A] 
(ppm-1) 

50 40 26,4370 26,4370 5,1417 3,2748 0,1945 0,0378
50 80 21,1593 21,1593 4,5999 3,0521 0,2174 0,0473
50 120 15,2630 15,2630 3,9068 2,7254 0,2560 0,0655
50 160 10,0407 10,2407 3,2001 2,3264 0,3125 0,0976
50 200 9,4148 10,0444 3,1693 2,3070 0,3155 0,0996
50 240 9,3037 9,9667 3,1570 2,2992 0,3168 0,1003

 
 
 

 
Gambar 4.9 Kurva penentuan kinetika adsorpsi orde reaksi 0 
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Gambar 4.10 Kurva penentuan kinetika adsorpsi orde reaksi 1/2 

 

 
Gambar 4.11 Kurva penentuan kinetika adsorpsi orde reaksi 1 

 
Gambar 4.12 Kurva penentuan kinetika adsorpsi orde reaksi 3/2 
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Gambar 4.13 Kurva penentuan kinetika adsorpsi orde reaksi 2 
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sesuai untuk proses adsorpsi ion logam Cd2+ pada abu bawah teraktivasi adalah 
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 Orde satu semu adalah persamaan yang biasa digunakan untuk 

menggambarkan kapasitas adsorpsi suatu adsorben. Persamaan kinetika adsorpsi 

orde satu semu yakni :  

	 	 	 (4.2) 

dengan : 

qt  =  jumlah adsorbat yang diserap pada waktu t (min), satuan (mg/g) 

qe  = kapasitas adsorpsi saat tercapai kesetimbangan (mg/g) 

k1  = konstanta laju model orde satu semu (min-1)  

jika qt = 0 pada t = 0 dan qt = qe pada t = t, persamaan diatas  menjadi : 

 ln (qe – qt) = ln qe – k1t      (4.3) 

Sedangkan kinetika adsorpsi orde dua semu, persamaannya dapat dinyatakan 

dalam bentuk berikut : 

	 	 	                           (4.4)        

dengan : 

qt  = kontanta laju model orde dua semu (dalam g.mg-1.min-1) 

qe  = kapasitas adsorpsi saat tercapai kesetimbangan (mg/g) 

ks  = konstanta laju model orde dua semu (min-1)  

jika qt = 0 pada t = 0 dan qt = qe pada t = 0, persamaan diatas  menjadi : 

	
			 			

	 	t                          (4.5) 

Kinetika adsorpsi orde dua semu dapat ditentukan dengan membuat kurva antara 

t/qt terhadap t (Widiastuti, 2009). 
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 Tabel 4.7 merupakan data yang digunakan untuk menentukan kinetika 

adsorpsi orde satu semu dan dua semu. 

Tabel 4.7 Data penentuan kinetika orde satu semu dan orde dua semu 

Waktu 
(menit) 

Kons 
Sisa 

(ppm) 

Qe 
(mg/g) 

Qt 
(mg/g) 

(qe-qt) 
ln (Qe-

Qt) 
t/qt 

40 26,4370 0,4196 0,2557 0,1639 -1,8085 156,4333
80 21,1593 0,4196 0,3084 0,1112 -2,1964 259,4034
120 15,2630 0,4196 0,3674 0,0522 -2,9526 326,6195
160 10,0407 0,4196 0,4196 0,0000 381,3155

 

 
Gambar 4.14 Kurva penentuan kinetika adsorpsi orde satu semu 

 
Gambar 4.15 Kurva penentuan kinetika adsorpsi orde dua semu 
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 Gambar 4.14 dan Gambar 4.15 cukup membuktikan bahwa orde reaksi 

yang sesuai untuk proses adsorpsi ion logam Cd2+ pada abu bawah teraktivasi 

adalah orde reaksi dua. Hal tersebut terbukti dari harga R2 pada Gambar 4.15 yang 

lebih besar dan berbeda signifikan dengan harga R2 pada Gambar 4.14. 

Pada Gambar 4.13 didapatkan persamaan y = 0,0004x + 0,0245. 

Berdasarkan dengan persamaan kinetika orde dua yakni 

	a. k. t 	
A

      (4.6) 

Maka dapat diketahui tetapan laju reaksi adsorpsi ion logam Cd2+ pada abu bawah 

teraktivasi sebesar 0,0004 L.mg-1.menit-1. 

Menurut Gupta, dkk (2011) adsorpsi ion logam Cd2+ dalam larutan sesuai 

dengan kinetika reaksi orde dua. Hal tersebut sesuai dengan hasil yang didapatkan 

pada penelitian ini. 

4.4.5 Penentuan termodinamika adsorpsi ion logam Cd2+ 

Pada penelitian ini, parameter-parameter termodinamika yang ditentukan 

antara lain entalpi adsorpsi (ΔHads), energi bebas adsorpsi (ΔGads) dan entropi 

adsorpsi (ΔSads). Untuk menentukan ketiga parameter tersebut, terlebih dahulu 

ditentukan konstanta kesetimbangan termodinamika adsorpsi (Kads) untuk masing-

masing variasi temperatur. Perhitungan konstanta kesetimbangan termodinamika  

adsorpsi terdapat pada Lampiran 3. 

Penentuan harga entalpi adsorpsi (ΔHads) dengan membuat kurva 

hubungan Ln Kads terhadap 1/T. Data penentuan (ΔHads) ditampilkan pada Tabel 

4.8 dan kurva hubungan Ln Kads terhadap 1/T ditampilkan pada Gambar 4.16. 
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Tabel 4.8 Data penentuan ΔHads 
Suhu 
(K) 

Konsentrasi 
awal (ppm) 

Konsentrasi 
sisa (ppm) 

x/m 
(mg/g) 

Kads 
(gr.L-1) 

Ln Kads 
(gr.L-1) 

1/T 
(K-1) 

303 50 9,0667 0,4294 0,0474 -3,0491 0,0033
313 50 7,3630 0,4464 0,0606 -2,8035 0,0032
323 50 6,0711 0,4593 0,0757 -2,5809 0,0031
333 50 5,9385 0,4606 0,0776 -2,5562 0,0030
343 50 5,4296 0,4657 0,0858 -2,4557 0,0029

 
 

 
Gambar 4.16 Kurva hubungan Ln Kads terhadap 1/T 
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antara molekul adsorbat dengan permukaan adsorben makin besar sehingga laju 

adsorpsinya meningkat (Zuhriyah,2005). Selain proses adsorpsi berjalan secara 

endoterm, proses adsorpsi ini merupakan proses adsorpsi fisika. Adsorpsi fisika 

memiliki harga entalpi kurang dari 20,92 kJ.mol-1 (Wahyuni, 2010). 

 Parameter termodinamika yang selanjutnya ditentukan adalah energi bebas 

adsorpsi (ΔGads) dan entropi adsorpsi (ΔSads).  

Tabel 4.9 Data parameter termodinamika adsorpsi 
Parameter 

Termodinamika 
adsorpsi 

Terperatur (K) 

303 313 323 333 343 

ΔGads (kJ.mol-1) 7,6811 7,2955 6,9308 7,0770 7,0029 
ΔSads (kJ.mol-1. K-1) 0,0159 0,0167 0,0173 0,0163 0,0161 
 

 Dari Tabel 4.9 dapat dilihat bahwa pada temperatur 303K sampai 343 K, 

energi bebas bernilai positif. Hal tersebut menjelaskan bahwa reaksi berjalan 

secara tidak spontan (Zuhriyah, 2005). 

Pada temperatur 303 K sampai dengan 323 K harga energi entropi 

adsorpsi bernilai positif dan semakin besar dengan meningkatnya temperatur dan 

mengalami penurunan pada temperatur 333 K dan 343 K. Dari hal tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa dengan meningkatnya energi entropi pada sistem adsorpsi, 

menyebabkan ion-ion logam yang terserap pada adsorben semakin tidak teratur 

(Zuhriyah, 2005). Perhitungan data parameter termodinamika adsorpsi pada 

Lampiran 4. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, 

dapat disimpulkan: 

1. NaOH mampu mengaktivasi abu bawah batubara. Hal tersebut dapat 

dilihat dari peningkatan kemampuan adsorpsi pada abu bawah batubara 

teraktivasi dibanding sebelum aktivasi yaitu 40,81% menjadi 72,47%. 

2. Persamaan adsorpsi isoterm ion logam Cd2+ pada abu bawah batubara 

teraktivasi sesuai dengan persamaan adsorpsi isoterm Freundlich. 

3. Kapasitas adsorpsi ion logam Cd2+ pada abu bawah batubara pada 

temperatur 303 K, 313 K, 323 K, 333 K, dan 343 K berturut-turut sebesar 

0,4294 mg/g; 0,4464 mg/g; 0,4593 mg/g; 0,4606 mg/g; 0,4657 mg/g. 

 

5.2  Saran 

 Pada penelitian selanjutnya perlu dilakukan aktivasi abu bawah batubara 

dengan menggunakan aktivator yang lain yaitu aktivator asam seperti asam nitrat, 

asam sulfat dan lain sebagainya sehingga diharapkan mempunyai kapasitas 

adsorpsi yang lebih besar. 
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Lampiran 1. Data hasil penentuan adsorpsi isotermis ion Cd2+ pada abu bawah batubara teraktivasi 

Konsentrasi Awal  
(ppm) 

Konsentrasi 
Terhitung (ppm) 

Massa 
Adsorben 

(gr) 

Waktu 
(menit)

Absorbansi 
Konsentrasi 
Sisa (ppm) 

Faktor 
Pengenceran 

Ion Cd2+ yang 
teradsorpsi (mg/g) 

10 10,0370 10,0001 40 1,0030 6,8519   0,0319 
10 10,0370 10,0001 80 0,6956 4,5748   0,0546 
10 10,0370 10,0001 120 0,5533 3,5207   0,0652 
10 10,0370 10,0001 160 0,4808 2,9837   0,0705 
10 10,0370 10,0001 200 0,4523 2,7726   0,0726 
10 10,0370 10,0001 240 0,4501 2,7563   0,0728 
20 20,1600 10,0001 40 1,2240 16,9778 pengenceran 2X 0,0318 
20 20,1600 10,0001 80 0,8568 11,5378 pengenceran 2X 0,0862 
20 20,1600 10,0001 120 0,6594 8,6133 pengenceran 2X 0,1155 
20 20,1600 10,0001 160 0,4872 6,0622 pengenceran 2X 0,1610 
20 20,1600 10,0001 200 0,4802 5,9585 pengenceran 2X 0,1620 
20 20,1600 10,0001 240 0,4764 5,9022 pengenceran 2X 0,1626 
30 31,0405 10,0002 40 0,6552 21,3778 pegenceran 5 X 0,0966 
30 31,0405 10,0002 80 1,0185 13,9333 pengenceran 2X 0,1711 
30 31,0405 10,0002 120 0,8030 10,7407 pengenceran 2X 0,2030 
30 31,0405 10,0002 160 0,6355 8,2593 pengenceran 2X 0,2678 
30 31,0405 10,0002 200 0,5370 6,8000 pengenceran 2X 0,2824 
30 31,0405 10,0002 240 0,5322 6,7289 pengenceran 2X 0,2831 
40 41,0895 10,0001 40 0,7444 24,6815 pengenceran 5X 0,1641 
40 41,0895 10,0001 80 0,6822 22,3778 pengenceran 5X 0,1871 
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Lanjutan lampiran 1. 

Konsentrasi Awal  
(ppm) 

Konsentrasi 
Terhitung (ppm) 

Massa 
Adsorben 

(gr) 

Waktu 
(menit)

Absorbansi 
Konsentrasi 
Sisa (ppm) 

Faktor 
Pengenceran 

Ion Cd2+ yang 
teradsorpsi (mg/g) 

40 41,0895 10,0001 120 0,4816 14,9481 pengenceran 5X 0,2614 
40 41,0895 10,0001 160 0,3251 9,1519 pengenceran 5X 0,3194 
40 41,0895 10,0001 200 0,3037 8,3593 pengenceran 5X 0,3273 
40 41,0895 10,0001 240 0,2998 8,2148 pengenceran 5X 0,3287 
50 52,0037 10,0000 40 0,7918 26,4370 pengenceran 5X 0,2557 
50 52,0037 10,0000 80 0,6493 21,1593 pengenceran 5X 0,3084 
50 52,0037 10,0000 120 0,4901 15,2630 pengenceran 5X 0,3674 
50 52,0037 10,0000 160 0,3491 10,0407 pengenceran 5X 0,4196 
50 52,0037 10,0000 200 0,3322 9,4148 pengenceran 5X 0,4259 
50 52,0037 10,0000 240 0,3292 9,3037 pengenceran 5X 0,4270 
60 59,0123 10,0000 40 0,8321 27,9296 pengenceran 5X 0,3108 
60 59,0123 10,0000 80 0,7077 23,3222 pengenceran 5X 0,3569 
60 59,0123 10,0000 120 0,5705 18,2407 pengenceran 5X 0,4077 
60 59,0123 10,0000 160 1,0953 15,0711 pengenceran 2X 0,4394 
60 59,0123 10,0000 200 1,0788 14,8267 pengenceran 2X 0,4419 
60 59,0123 10,0000 240 1,0691 14,6830 pengenceran 2X 0,4433 
70 68,5051 10,0000 40 0,9546 32,4667 pengenceran 5X 0,3604 
70 68,5051 10,0000 80 0,8504 28,6074 pengenceran 5X 0,3990 
70 68,5051 10,0000 120 0,7281 24,0778 pengenceran 5X 0,4443 
70 68,5051 10,0000 160 0,6988 22,9926 pengenceran 5X 0,4551 
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Lanjutan lampiran 1. 

Konsentrasi Awal  
(ppm) 

Konsentrasi 
Terhitung (ppm) 

Massa 
Adsorben 

(gr) 

Waktu 
(menit)

Absorbansi 
Konsentrasi 
Sisa (ppm) 

Faktor 
Pengenceran 

Ion Cd2+ yang 
teradsorpsi (mg/g) 

70 68,5051 10,0000 200 0,6689 21,8852 pengenceran 5X 0,4662 
70 68,5051 10,0000 240 0,6707 21,9519 pengenceran 5X 0,4655 
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Lampiran 2. Contoh cara perhitungan ion Cd2+ teradsorpsi tiap gram abu bawah 

batubara teraktivasi 

 

Waktu Kontak     : 40 menit 

Berat abu bawah batubara teraktivasi  : 10,0001 

Absorbansi     : 1,0030 

Faktor pengenceran    : 1x 

Konsentrasi ion Cd2+ awal   : 10 ppm 

Konsentrasi ion Cd2+ terhitung  : 10,0370 

 

Konsentrasi ion Cd2+ sisa 

 = A diplotkan pada kurva standar Cd x pengenceran 

 = 6,8519 ppm 

 

Jumlah ion Cd2+ teradsorpsi tiap gram abu bawah batubara teraktivasi 

 =  x (kons terhitung – kons akhir) 

 =  x (10,0370-6,8519) 

 = 0,3185 mg/ 10,0001gram 

 = 0,0319 mg/g abu bawah batubara teraktivasi 
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Lampiran 3. Perhitungan konstanta kesetimbangan termodinamika  adsorpsi 

 

Massa adsorben   : 10,0001 gr 

Konsentrasi awal  : 50 ppm 

Konsentrasi terhitung  : 52,0037 ppm 

Konsentrasi sisa  : 9,0667 ppm 

Absorbansi   : 0,8110 

Suhu    : 303 K 

x/m    : 0,4294 mg/g 

 

Kads = 
⁄

 

 = 
,

,
 

 = 0,0474 gr/L 

 

Ln Kads  = Ln 0,0474 

  = -3,0491 
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Lampiran 4. Perhitungan Parameter Termodinamika 

 

Persamaan regresi pada kurva Ln Kads terhadap 1/T :       y = -1505,1x + 1,9797 

 

Perhitungan ∆Hads 

ΔHads
 

ΔHads
8,314

	 1505,1 

ΔHads				 	 12.513,4014	J.mol-1 

ΔHads				 	 12,5134 kJ.mol-1 

 

Perhitungan ∆Gads pada suhu 303 K 

ΔGads				 	 RT ln  

ΔGads				 	 8,314	 303 3,0491  

ΔGads				 	 7.681,1159 J.mol-1 

ΔGads				 	 7,6811	kJ.mol-1 

 

Perhitungan ∆Sads pada suhu 303 K 

∆Sads
∆Hads ∆Gads

 

∆Sads
12,5134 7,6811

303
 

∆Sads 0,0159 kJ. mol-1.K-1 
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