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ABSTRAK

Adsorpsi ion logam berat Pb(II) dengan biochar residu pirolisis kayu Macaranga gigantea telah dipelajari.
Kapasitas adsorpsi untuk variasi pH memiliki kapasitas adsorpsi sebesar 8,65 mg/g dengan pH optimum
yaitu 4. Kapasitas adsorpsi untuk variasi waktu memiliki kapasitas adsorpsi sebesar 6.58 mg/g dengan waktu
optimum yaitu 60 menit dan untuk kapasitas adsorpsi untuk variasi konsentrasi memiliki kapasitas adsorpsi
sebesar 78,21 mg/g dengan konsentrasi maksimum 200 ppm.
Kata Kunci: Biochar, Macaranga gigantea, Pb, Adsorpsi.
PENDAHULUAN
Pada industri selama proses pewarnaan
berlangsung banyak mempergunakan logamlogam berat seperti Cu, Zn, Cr, Cd, Ni, Pb yang
berbahaya untuk kehidupan makhluk hidup.
Limbah yang dihasilkan jika tidak ditangani
dengan tepat, maka dapat mengancam kehidupan
makhluk di sekitarnya. Salah satu logam yang
paling sering adalah Timbal (Pb) [1]. Proses
penanganan limbah logam berat dapat dilakukan
dengan berbagai cara seperti adsorpsi, pertukaran
ion,
dengan
selaput
tipis
(membran),
pengendapan,
penguapan,
penggumpalan,
elektrokimia dan elektroforesa [2]. Proses
adsorpsi lebih banyak digunakan karena memiliki
banyak keuntungan diantaranya sangat efektif
untuk menyerap logam berat dan serta lebih
ekonomis [3]. Salah satu adsorben dari limbah
biomassa adalah biochar yang merupakan residu
atau hasil samping proses pirolisis.
Pirolisis
adalah
proses
penguraian
komponen-komponen kayu
keras
dengan
menggunakan suhu yang tinggi tanpa adanya
oksigen [4]. Berdasarkan suhu dan lamanya
proses, pirolisis dibagi menjadi 2 yaitu pirolisis
cepat dan pirolisis lambat. Pada pirolisis cepat suhu
yang digunakan ialah 450-600 oC dan waktu yang
digunakan ialah 0,5 – 5 detik sedangkan pada
pirolisis lambat suhu yang digunakan ialah < 400
o
C dan waktu yang digunakan 1-2 jam [5]. Pada
pirolisis lambat produk yang dihasilkan yaitu
biocrude oil, arang dan gas.
Biochar adalah produk kaya karbon yang
diperoleh ketika biomassa, seperti kayu, pupuk
kandang, atau daun, dipanaskan dalam wadah

tertutup dengan sedikit atau tanpa udara yang
tersedia. Dalam istilah yang lebih teknis, BC
diproduksi oleh apa yang disebut dekomposisi
termal bahan organik di bawah pasokan
oksigen (O2) yang terbatas dan pada suhu yang
relative rendah (700◦C). Biochar adalah arang
mampu menyerap molekul, anion dan kation
dalam bentuk senyawa organik maupun
anorganik, larutan ataupun gas.
METODOLOGI PENELITIAN
Peparasi sampel
Biochar yang digunakan terlebih dahulu
digerus, lalu sampel diayak dengan ukuran 100
mesh [6].
Pembuatan Kurva Kalibrasi Pb
Larutan Pb(NO3)2
dibuat menjadi
larutan standar dengan konsentrasi 0,25 mg/L,
0.50 mg/L, 0.75 mg/L dan 1.0 mg/L. Selanjutnya,
absorbansi dari masing- masing konsentrasi
tersebut diukur dengan menggunakan AAS.
Pengujian
konsentrasidengan
menggunakan
AAS. Kemudian, kurva kalibrasi antara
konsentrasi larutan standar Pb dengan absorbansi
dibuat agar diperoleh persamaan regresi linear y =
ax +b.
Adsorpsi Terhadap Logam Berat Pb
Variasi pH
Adsorben biochar ditimbang sebanyak 0,1
gram dan dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer.
Kemudian, larutan Pb(NO3)2 ditambahkan
sebanyak 50 mL dengan konsentrasi 25 mg/L
pada pH 2. Kemudian, campuran tersebut diaduk
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dengan menggunakan stirrer selama 1 jam pada
suhu ruang hingga tercampur merata. Selanjutnya,
campuran disaring menggunakan kertas saring
dan diambil filtrat yang dihasilkan. Selanjutnya,
filtrat hasil adsorpsi diukur konsentrasinya
menggunakan AAS. Langkah yang sama diulangi
untuk pH 4 dan 5.

suhu ruang hingga tercampur merata. Selanjutnya,
campuran disaring menggunakan kertas saring
dan diambil filtrat yang dihasilkan. Selanjutnya,
filtrat hasil adsorpsi diukur konsentrasinya
menggunakan AAS. Langkah yang sama diulangi
untuk konsentrasi 50 mg/L, 100 mg/L, 150 mg/L
dan 200 mg/L.

Variasi Waktu
Adsorben biochar ditimbang sebanyak 0,1
gram dan dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer.
Kemudian, larutan Pb(NO3)2 ditambahkan
sebanyak 50 mL dengan konsentrasi 25 mg/L
pada pH optimum. Kemudian, campuran tersebut
diaduk dengan menggunakan stirrer selama 1 jam
pada suhu ruang hingga tercampur merata.
Selanjutnya, campuran disaring menggunakan
kertas saring dan diambil filtrat yang dihasilkan.
Selanjutnya, filtrat hasil adsorpsi diukur
konsentrasinya menggunakan AAS. Langkah
yang sama diulangi untuk waktu 15 menit, 30
menit, 90 menit dan 150 menit.

Teknik Analisis Data
Untuk nilai kapasitas adsorpsi (Qe) dihitung
dengan menggunakan rumus:
⁄

Qe =

⁄

volume larutan (L)

Selanjutnya, dibuat grafik kapasitas
adsorpsi berdasarkan variasi konsentrasi dan
waktu.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Preparasi
Pada preparasi Macaranga gigantea digerus
menggunakan lumpang alu dan diayak
menggunakan ayakan 100 mesh [6]

Variasi Konsentrasi
Adsorben biochar ditimbang sebanyak 0,1
gram dan dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer.
Kemudian, larutan Pb(NO3)2 ditambahkan
sebanyak 50 mL dengan konsentrasi 25 mg/L.
Kemudian,
campuran
tersebut
diaduk
menggunakan stirrer dengan waktu optimum pada

Pembuatan Kurva Kalibrasi Pb
Kurva
kalibrasi
digunakan
untuk
menentukan daerah linearitas dari pengukuran
antara konsentrasi dalam sampel dengan daerah
terukur yang diberikan. Kurva kalibrasi Pb
ditunjukkan pada gambar 1.
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Gambar 1. Kurva kalibrasi Pb
Berdasarkan gambar 1 menunjukkan bahwa
kurva kalibrasi tersebut memiliki nilai R2
mendekati 1 yaitu 0,9987 dengan nilai koefisien
korelasi (r) yaitu 0,9993. Jika nilai R2 dan r
mendekati 1 maka, linearitas kurva kalibrasi
dikategorikan baik. Berdasarkan kurva kalibrasi
diperoleh persamaan y= 0,0238x + 0,0019.
Selanjutnya nilai x pada persamaan garis linear
tersebut digunakan untuk menentukan konsentrasi

110

dari Pb yang tidak teradsorpsi oleh biochar dari
kayu Macaranga gigantean [7].
Adsorpsi Terhadap Logam Berat Pb(II)
Variasi pH
Adsorpsi dengan variasi pH bertujuan untuk
menentukan pH maksimum penjerapan dari
biochar dari kayu Macaranga gigantea terhadap
timbal. Nilai kapasitas adsorpsi biochar dari kayu
Macaranga gigantea terhadap timbal pada
beberapa variasi pH ditunjukkan pada gambar 2.
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Kapasitas Adsorpsi
(mg/g)

Gambar 2 menunjukkan bahwa kapasitas adsorpsi
pada timbal menggunkaan biochar kayu
Macaranga gigantea untuk variasi pH berkisar
antara 0,7 – 8,65 mg/g pada rentang pH antara 25. Hasil pH optimum dari adsorpsi ion logam Pb 5
dimana dalam kondisi asam permukaan adsorben
juga bermuatan positif, yang akan menyebabkan
terjadi tolakan antara permukaan adsorben dengan
ion logam, sehingga adsorpsinya pun menjadi

rendah. Sedangkan pada pH netral, ion-ion logam
dapat mengalami reaksi hidrolisis dalam larutan
sehingga menjadi tidak stabil dalam bentuk ion
logam semula. Pada pH basa atau diatas pH 5,
jumlah proton (H+) relatif kecil dan menyebabkan
peluang terjadinya pengikatan logam menjadi
besar sehingga ion-ion logam dapat membentuk
endapan
hidroksida
sehingga
efesiensi
penyerapannya sukar ditentukan [8].
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Gambar 2. Kapasitas adsorpsi biochar dari kayu Macaranga gigantea terhadap timbal pada beberapa
variasi pH.
sampai waktu tertentu hingga mencapai kondisi
optimum dan terjadi kesetimbangan penyerapan
[9]. Adapun kapasitas adsorpsi biochar dari kayu
Macaranga gigantea terhadap timbal ditunjukkan
pada Gambar 3.

Kapasitas Adsorpsi
(mg/g)

Variasi Waktu
Adsorpsi dengan variasi waktu bertujuan
untuk menentukan waktu kontak maksimum
penjerapan dari biochar dari kayu Macaranga
gigantea terhadap Timbal. Semakin lama waktu
adsorpsi akan meningkatkan efesiensi penyerapan
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Gambar 3. Kapasitas adsorpsi biochar dari kayu Macaranga gigantea terhadap timbal pada beberapa
variasi waktu
.
Dari gambar 3 diatas menunjukkan bahwa
Peristiwa adsorpsi pada arang aktif terjadi karena
untuk nilai kapasitas adsorpsi biochar berkisar
adanya gaya Van der Walls yaitu gaya tarikantara 5,49-10,16 mg/g. Berdasarkan hasil di atas
menarik intermolekuler antara molekul padatan
nilai kapasitas adsorpsi memiliki waktu
dengan solut yang diadsorpsi lebih besar daripada
maksimum 60 menit. Semakin lama waktu kontak
gaya tarik-menarik sesama solute itu sendiri di
maka semakin banyak terjadi penurunan kadar Pb
dalam larutan, maka solute akan terkonsentrasi
yang signifikan. Semakin lama waktu kontak,
pada permukaan padatan. Adsorpsi jenis ini tidak
maka semakin banyak logam yang teradsorpsi
bersifat site spesific, dimana molekul yang
karena semakin banyak kesempatan partikel
teradsorpsi bebas untuk menutupi seluruh
karbon aktif untuk bersinggungan dengan logam
permukaan padatan [11].
[10]. Hal ini menyebabkan semakin banyak logam
yang terikat didalam pori-pori karbon aktif.

111

Novi Artika
Kimia FMIPA Unmul

biochar kayu Macaranga gigantea terhadap
timbal variasi konsentrasi pada Gambar 4.

Kapasitas Adsorpsi
(mg/g)

Variasi Konsentrasi
Adsorpsi variasi konsentrasi bertujuan
untuk menentukan konsentrasi maksimum
penjerapan dari biochar kayu Macaranga
gigantea terhadap timbal. Kapasitas adsorpsi
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Gambar 3. Kapasitas adsorpsi biochar dari kayu Macaranga gigantea terhadap timbal pada beberapa
variasi konsentrasi.
Dari gambar 4 diatas menunjukkan bahwa
untuk nilai kapasitas adsorpsi berkisar antara
6,50-95,24 mg/g. Peningkatan konsentrasi awal
larutan Pb2+ meningkatkan kapasitas adsorpsi.
Kenaikan konsentrasi Pb2+ menyebabkan semakin
banyak Pb yang berinteraksi dengan permukaan
adsorben dan terjerap.
KESIMPULAN
Kapasitas adsorpsi pada ion logam Pb
untuk variasi pH memiliki pH optimum 5 dengan
kapasitas adsorpsi sebesar 8,65 mg/g. Pada
kapasitas adsorpsi ion logam Pb untuk variasi
waktu memiliki waktu optimum 60 menit dengan
kapasitas adsorpsi 6,58 mg/g. Pada kapasitas
adsorpsi ion logam Pb untuk variasi konsentrasi
memiliki konsentrasi optimum 200 ppm dengan
kapasitas adsorpsi 78,21 mg/g.
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