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ABSTRAK 

 
Adsorpsi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengurangi bahan pencemar terutama logam 

berat dan bahan-bahan organik. Adsorben yang digunakan adalah arang aktif yang berasal dari daun lidah 

mertua (Sansevieria trifasciata Prain) yang diaktivasi secara kimia menggunakan HCl 5M. Konsentrasi ion 

Pb(II) sebelum dan sesudah adsorpsi diukur menggunakan Spektrofotometer Serapan atom (SSA). Keadaan 

optimum diperoleh saat adsorpsi ion Pb(II) pada waktu kontak 120 menit, bobot adsorben 0.1 g, pH 6 

dengan kapasitas adsorpsi yang diperoleh 48.24 mg/g dan efisiensi penurunan sebesar 97.4%. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa adsorpsi mengikuti model isoterm Freundlich dan kinetika adsorpsi orde 

dua. Mikrograf  SEM arang aktif memperlihatkan struktur berpori dengan ukuran ya ng beragam. 

Penjerapan Pb(II) pada arang aktif dianalisis menggunakan SEM EDX. Spektrum FTIR arang aktif setelah 

adsorpsi menunjukkan intensitas puncak pada daerah 3600-3900 cm
-1

, 2920cm
-1

, 1597 cm
-1

 dan 1382 cm
-1

. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas adsorpsi arang aktif sansevieria lebih baik dibandingkan 

daun sansevieria. 

 

Kata Kunci: Adsorpsi, Sansevieria trifasciata Prain, logam Pb. 

 

Pendahuluan  

Timbal (Pb) merupakan salah satu logam 

berat yang berbahaya bila terakumulas i d i dalam 

tubuh. Keracunan akut logam Pb d itandai dengan 

rasa terbakarnya mulut, terjad inya perangsangan 

dalam gastrointestinal dengan disertai diare dan 

gejala keracunan kronis ditandai dengan rasa 

mual, anemia, sakit di sekitar perut dan dapat 

menyebabkan kelumpuhan (Darmono 2001).   

Metode yang bisa dilakukan untuk 

menurunkan kadar pencemar adalah proses 

adsorpsi. Proses adsorpsi terdiri atas dua tipe, 

yaitu adsorpsi kimia dan fisika. Adsorpsi kimia 

yang memiliki interkasi kuat antara adsorben 

dengan adsorbat dan hanya terjadi pada satu 

lapisan atas (monolayer). Sementara adsorpsi 

fisika memiliki interaksi lemah antara adsorben 

dengan adsorbat dan adsorpsi dapat terjadi pada 

banyak lapisan (multilayer)  (Hasanah 2006).  

Sansevieria memiliki keistimewaan yang 

jarang ditemukan pada tanaman lain, diantaranya 

mengandung bahan aktif pregnan glikosida yang 

dapat mereduksi polutan menjad i asam organik, 

gula dan asam amino, sehingga polutan tersebut 

menjadi tidak berbahaya bagi manusia (Yoshihiro  

et al. 1997). Pada penelitian ini daun sansevieria 

akan dibuat menjadi arang aktif melalui akt ivasi 

kimia. 

Pemanfaatan daun sansevieria  sebagai 

adsorben telah dilakukan oleh Yuningsih et al. 

(2014) pada biosorpsi logam berat timbal (Pb). 

Pada penelitian tersebut, daun lidah mertua 

digunakan sebagai adsorben tanpa dibuat arang 

aktif. Pada penelit ian in i, daun Sansevieria 

trifasciata Prain akan dibuat arang aktif terlebih  

dahulu sebelum d igunakan sebagai adsorben. 

Penelit ian sebelumnya (Yuningsih et al. 2014) 

menunjukkan hasil analisis mengikuti isoterm 

Freundlich dan kinetika orde dua.  

Penelit ian in i bertujuan untuk 

membandingkan kapasitas adsorpsi yang di dapat 

dengan adsorben yang dibuat arang aktif dengan 

penelitian sebelumnya. 

 

Metode 

Bahan. Bahan yang digunakan dalam penelitian  

ini adalah daun sansevieria, Pb(NO3)2, HCl, I2, 

Na2S2O3, NaOH,  amilum dan air deion isasi. 

 

Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

spektroskopi serapan atom (SSA), Scanning 

Electron Microscopy-Energy Disversive X-Ray 

(SEM-EDX), Fourier Transform Infrared 

Spectroscopy (FTIR), oven, tanur, neraca analitik, 

shaker, blender, pH meter dan alat-alat kaca yang 

terdapat di laboratorium. 

 

Preparasi sampel  

Daun Sansevieria trifasciata Prain dibersihkan, 

dipotong-potong kecil dan dikeringkan dalam 

oven pada suhu 60
o
C selama 3 x 24 jam. Sampel 

kering dihaluskan menggunakan blender untuk 

mendapatkan ukuran yang seragam. Dikarbonasi 

pada suhu 400
o
C selama 2 jam.  

 

Aktivasi.  

Proses aktivasi arang dilakukan menggunakan 

aktivator HCl 5M. Sebanyak 150 gram arang 

direndam dan dishaker dengan HCl 5M kemudian  
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didiamkan selama 24 jam. Selanjutnya 

dipanaskan dalam tanur pada suhu 600
o
C selama 

30 menit. 

 

Desain Eks perimen 

Penelit ian dilakukan dalam variasi pH 3-7, bobot 

adsorben 0.1; 0.3; 0.5; 1.0 dan 1.5 g serta waktu 

kontak dari 30, 60, 120, 180 dan 240 menit.  

 

Karakterisasi Adsorben  

Arang aktif daun Sansevieria trifasciata Prain 

dikarakterisasi sebelum dan setelah proses 

adsorpsi. Penentuan daya jerap iod, pengamatan 

morfologi menggunakan SEM, pengamatan unsur 

dengan EDX serta pengamatan gugus fungsi 

menggunakan FTIR. 

 

Penentuan Daya Jerap Iodin (SNI 06-3730-

1995) 

Sebanyak 0.25 gram sampel kering dimasukkan  

ke dalam Erlenmeyer yang ditutup alumunium 

foil lalu ditambahkan 25 ml larutan I2 0.1 N 

kemudin dikocok selama 15 menit dan disaring. 

Filtrat sebanyak 10 ml ditit rasi dengan Na2S2O3 

0.1 N hingga berwarna kuning muda, kemudian  

ditambahkan beberapa tetes amilum 1%, titrasi 

dilanjutkan sampai warna biru tepat hilang. 

Lakukan hal yang sama terhadap blanko.  

 

Penentuan Waktu kontak Optimum 

0.5 g arang aktif d ikontakkan pada 50 mL pada 

variasi waktu kontak 30, 60, 120, 180 dan 240 

menit. Saring dan analisis filtratnya menggunakan 

AAS pada panjang gelombang 283.3 nm.  

 

Penentuan Bobot Adsorben Optimum 

50 mL larutan Pb (II) dikontakkan pada waktu 

optimum dengan variasi bobot adsorben 0.1; 0.3;  

0.5; 1.0 dan 1.5 g. Saring dan analisis filtratnya 

menggunakan AAS pada panjang gelombang 

283.3 nm.  

 

Penentuan pH Optimum 

Bobot adsorben optimum d ikontakkan pada 50 

mL larutan Pb (II) pada waktu optimum dengan 

variasi pH 3, 4, 5, 6 dan 7 menggunakan HCl dan 

NaOH. Saring dan analisis filtratnya 

menggunakan AAS pada panjang gelombang 

283.3 nm.  

 

Isoterm Ads orpsi 

Arang Aktif daun Sansivieria trifasciata Prain 

dengan bobot optimum ditambahkan kedalam 50 

ml larutan Pb(II) dengan konsentrasi 30, 35, 40, 

60, 100, 120, 130 dan 140 mg/L pada pH 

optimum dan dishaker selama waktu optimum. 

Campuran disaring, lalu filtrat diukur kadar Pb 

nya dengan AAS pada panjang gelombang 283.3 

nm. Kapasitas adsorpsi (Q) dihitung 

menggunakan persamaan Langmuir dan 

Freundlich untuk menentukan tipe isoterm yang 

sesuai. 

 

Pengaruh Konsentrasi Awal terhadap Kinetika 

Adsorpsi 

Arang Aktif daun Sansivieria trifasciata Prain 

dengan bobot optimum d itambahkan ke dalam 50 

ml larutan Pb(II) dengan konsentrasi 30, 60 dan 

100 mg/L. kemudian dishaker selama waktu 

optimum pada suhu kamar. Pada selang waktu 

150 menit setiap 30 menit d iambil 10 ml aliquot. 

Selanjutnya kadar Pb dalam aliquot dianalisis 

oleh AAS pada panjang gelombang 283.3 nm.  

 

Pengaruh Suhu terhadap Kinetika Adsorpsi  

Arang Aktif daun Sansivieria trifasciata Prain 

dengan bobot optimum d itambahkan ke dalam 50 

ml larutan Pb(II) dengan konsentrasi 50 mg/L 

kemudian dishaker selama waktu optimum 

dengan suhu 27, 30 dan 60
o
C. Pada selang waktu 

150 menit setiap 30 menit d iambil 10 ml aliquot. 

Selanjutnya kadar Pb dalam aliquot dianalisis 

oleh AAS pada panjang gelombang 283.3 nm.  

 

Hasil dan Pembahasan 

1. Karaktersisasi Adsorben 

Daya jerap iodin yang diperoleh dalam 

penelitian in i adalah 1104.291 mg/g. Semakin  

besar daya jerap iodnya, semakin baik kualitas 

arang aktif tersebut karena menunjukkan jumlah  

mikropori yang terbentuk, yaitu pori yang hanya 

dapat dimasuki oleh molekul dengan diameter 

lebih kecil dari 10 Å. 

Scanning Electron Microscope (SEM) 

digunakan untuk karakterisasi morfologi 

permukaan arang aktif. Gambar 1 menunjukkan  

mikrograf arang aktif sebelum dan setelah 

berinteraksi dengan larutan Pb(II) 

memperlihatkan perbedaan yang jelas,  pori pada 

permukaan setelah berinteraksi dengan Pb(II) 

sudah tertutupi oleh Pb(II). Menurut Mulyawan et 

al. (2015) pada hasil mikrograf SEM, unsur 

logam akan memberikan  warna putih terutama 

logam Pb. Pada Gambar 1a terlihat pori arang 

aktif yang dihasilkan heterogen. 

Jumlah unsur arang aktif sansevieria 

trifasciata Prain sebelum dan setelah berinteraksi 

dengan larutan Pb(II)  dianalisis menggunakan 

SEM-EDX (Scanning Electron Microscope-

Energy Disversive X-ray). Hasil analisis 

menunjukkan arang aktif daun Sansevieria 

sebelum berinteraksi dengan larutan Pb(II) 

mengandung unsur O, C dan Ca. Keberadaan 

logam kalsium dalam arang akt if daun 

Sansevieria merupakan unsur hara yang tanaman 

dapatkan dari dalam tanah. Setelah berinteraksi 

dengan larutan Pb(II), larutan mengandung unsur 

Pb. 
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Gambar 1. Mikrograf SEM arang akt if daun 

Sansevieria (a) sebelum, 

(b) sesudah berinteraksi dengan   larutan Pb(II)  

 

Tabel 1 Hasil analisis unsur utama adsorben arang 

aktif daun Sansevieria dengan SEM-EDX 

Unsu

r 

Sebelum 

berinteraksi 

Setelah 

berinteraksi 

Bobo

t (%) 

Kelimpaha

n (%) 

Bobo

t (%) 

Kelimpaha

n (%) 

O 23.08 32.01 43.38 43.13 

C 19.02 35.14 36.07 47.78 

Ca 12.48 6.91 2.33 0.92 

Pb - - 1.38 0.11 

Spektroskopi FTIR d igunakan untuk 

mengidentifikasi gugus fungsi yang terdapat pada 

arang aktif daun Sansevieria sebelum dan sesudah 

berinteraksi dengan larutan Pb(II). Daun 

Sansevieria sebelum dengan larutan Pb(II) 

(Gambar 2a) memiliki vibrasi regangan campuran 

gugus fungsi O-H teramati pada daerah 3431 cm
-

1
. Gugus alkil (C-H) teramat i d i sekitar 2922 cm

-1
, 

juga memiliki puncak tajam pada bilangan 

gelombang 1633 cm
-1

 berkaitan dengan regangan 

C=O dari gugus karboksilat. Arang aktif daun 

Sansevieria memiliki ion COO
-
 karboksilat  

ditunjukkan oleh keberadaan puncak pada 1384 

cm
-1

.  

Spektrum v ibrasi regangan C-O terdapat pada 

1034 cm
-1

. Bilangan gelombang 597 cm-1 

diakibatkan oleh adanya ion Cl yang berikatan 

dengan atom C. adanya ikatan tersebut 

disebabkan masih tertinggalnya ion-ion Cl pada 

saat pencucian arang. Adanya gugus –OH, C=O 

dan C-O yang teramati pada arang aktif telah  

dilaporkan oleh Hart ini et al. (2015). Serapan 

pada 2922 cm-1 yang menunjukkan adanya 

vibrasi C-H telah dilaporkan juga oleh Wibowo et 

al. (2011). 

Spektrum FTIR daun Sansevieria setelah 

berinteraksi dengan larutan Pb(II) memberikan  

pergeseran beberapa puncak (Gambar 2b). 

Perubahan intensitas puncak terlihat pada daerah 

3900-3600 cm
-1

 yang menunjukkan adanya 

interaksi dengan gugus –OH. Pada b ilangan  

gelombang 2920 cm-
1
 terjadi pergeseran yang 

menunjukkan adanya interaksi dengan rantai alkil. 

Interaksi juga terlihat pada bilangan gelombang 

1597–1382 cm
-1

 yang menunjukkan adanya 

interaksi elektrostatik Pb(II) dengan ion 

karboksilat (COO
-
). Secara umum, spektrum 

FTIR membukt ikan adanya adsorpsi logam Pb(II) 

pada permukaan arang aktif daun Sansevieria. 

Pada penelitian sebelumnya (Yuningsih et al. 

2014) menunjukkan interaksi Pb(II) dengan gugus 

karbonil dan ion karboksilat.  

 

 
 

Gambar 2. Spektrum FTIR arang aktif daun 

Sansevieria (a) sebelum dan 

 (b) sesudah berinteraksi dengan larutan Pb(II)  

 

2. Adsorpsi Pb(II) 

Penentuan Waktu Kontak Optimum 

Penjerapan optimum terjadi pada waktu 

kontak 120 menit dengan kapasitas adsorpsi 

sebesar 0.77 mg/g dan efisiensi penurunan 

sebesar 97%. Pada waktu kontak 180 dan 240 

menit terjad i penurunan penjerapan dikarenakan  

waktu kontak terlalu lama sehingga terjadi 

desorpsi. Pada penelitian sebelumnya (Yuningsih 

et al. 2014) waktu kontak optimum terjadi pada 

waktu kontak 240 menit.  

 

Penentuan Bobot Adsorben Optimum 

Jumlah Pb (II) yang terjerap menurun dengan 

naiknya massa arang aktif Sansevieria. Hasil 

serupa juga telah dilaporkan pada penelitian 

sebelumnya (Yuningsih et al. 2014) yang 

menunjukkan peningkatan kapasitas biosorpsi 

seiring dengan berkurangnya bobot biosorben 

sehingga terjadi peningkatan persen penjerapan.  

Menurut Gupta dan Bhattacharyya (2008) 

jumlah adsorben yang besar menimbulkan  

agregasi partikel yang mengakibatkan penurunan 

area total sehingga inetraksi adsorben dan 
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adsorbat menurun. Penjerapan maksimum terjadi 

pada bobot 0.1 g dengan kapasitas adsorpsi 

sebesar 4.79 mg/g dan efisiensi penurunan 

sebesar  99 %. Pada penelit ian sebelumnya 

penjerapan maksimum terjad i pada bobot 1.5 g.  

 

Penentuan pH Optimum 

Hasil penelit ian menunjukan bahwa kapasitas 

adsorpsi naik seiring naiknya pH. Pen jerapan 

maksimum pada pH 6 dengan kapasitas adsorpsi 

sebesar 48.24 mg/g dengan efisiensi sebesar 

97.4%. Sedangkan pada penelitian sebelumnya 

pH optimum terjad i pada pH 7 dengan kapasitas 

adsorpsi sebesar 0.725 mg/g. Menurut Yuningsih 

et al. (2014) pada pH rendah penjerapan rendah, 

hal ini terjadi karena konsentrasi proton yang 

tinggi dalam larutan sehingga ion logam akan 

bersaing dengan proton dalam pembentukan 

ikatan pada sisi aktif permukaan adsorben, 

sebaliknya dengan meningkatnya pH jumlah  

proton menjadi rendah sehingga persaingan 

proton dan ion logam menurun dan meningkatkan  

kapasitas penjerapan (Yuningsih et al.  2014). 

Pada pH 7 penjerapan menurun, hal ini terjadi 

karena adanya konsentrasi OH
- 

dalam larutan 

sehingga Pb
2+

 akan berikatan dengan OH
-
 

membentuk endapan Pb(OH)2.  

 

Dari penentuan kondisi optimum, hasil yang 

di dapat menunjukkan hasil yang lebih baik dari 

penelitian sebelumnya. Hal ini dimungkinkan  

karena pori arang aktif yang terbentuk lebih 

banyak dibanding dengan daun sansevieria. 

Diperkuat juga oleh data FTIR arang aktif yang 

menunjukkan gugus yang berinteraksi dengan 

larutan Pb(II) lebih banyak dibandingkan dengan 

penelitian sebelumnya. 

 

Isoterm Ads orpsi 

Isoterm adsorpsi dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh konsentrasi awal Pb(II) terhadap jumlah  

Pb(II)yang teradsorpsi. Penjerapan meningkat  

seiring dengan meningkatnya konsentrasi terlihat 

pada Gambar 3. 

 
Gambar 3. Isoterm adsorpsi Pb(II) oleh arang 

aktif daun Sansevieria 

 

Pengaruh konsentrasi pada proses adsorpsi 

dapat dijelaskan dengan teori tumbukan. Semakin  

tinggi konsentrasi menandakan semakin banyak 

moleku l dalam setiap satuan luas ruangan, dengan 

demikian tumbukan antar molekul akan semakin  

sering terjadi. Semakin banyak tumbukan yang 

terjadi berart i kemungkinan untuk menghasilkan  

tumbukan yang efekt if akan semakin besar 

sehingga reaksi berlangsung lebih cepat (Widianti 

2010). 

 Kapasitas adsorpsi ditentukan dari isotermal 

adsorpsi menurut model Langmuir dan model 

Freundlich. Kedua isoterm adsopsi Pb(II) 

disajikan pada Tabel 2. Nilai ko lerasi model 

isoterm Freundlich leb ih besar dibandingkan 

model Langmuir, menunjukkan bahwa proses 

adsorpsi didominasi oleh proses adsorpsi 

multilayer (heterogen) dan tiap molekul 

mempunyai potensi penyerapan yang berbeda-

beda. Hal in i juga sesuai dengan hasil mikrograf 

SEM yang diperoleh menunjukkan ukuran pori 

yang tidak seragam dan tidak merata. Model 

isoterm ini menganggap proses adsorpsi terjadi 

pada semua tapak permukaan adsorben. Hasil 

isoterm tersebut sesuai dengan penelitian 

sebelumnya yang mengikuti model isoterm 

Freundlich. 

 

Tabel 2. Parameter isoterm Langmuir dan 

Freundlich  

Langmuir Freundlich  

qm (mg/g) b R
2
 Kf n R

2
 

-94.3396 -0.1035 0.0829 0.1568 1.2865 0.9386 

 

Menggunakan persamaan isoterm Freundlich, 

parameter penting yang biasa didapat adalah nilai 

n dan Kf. Nilai n menggambarkan intensitas dari 

adsorpsi, sedangkan nilai Kf. menunjukkan  

kapasitas adsorpsi dari adsorben.  

 

Kinetika Adsorpsi  

Kinetika adsorpsi Pb(II) oleh arang akt if 

daun Sansevieria pada konsentrasi awal 30-100 

mg/L dan pH 6 d iperlihatkan pada Gambar 4.  

 Gambar 4. Pengaruh waktu kontak terhadap 

kapasitas adsorpsi Pb(II) o leh Arang Aktif 

Sansevieria 

 

Kesetimbangan kapasitas adsorpsi tercapai 

setelah 30 menit dan kejenuhan adsorpsi tercapai 

setelah 90-120 menit. Hal ini d isebabkan karena 

permukaan adsorben yang telah jenuh dan telah 

tertutupi oleh ion Pb yang telah teradsorpsi. 
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Model kinetika adsorpsi Pb(II) ditunjukkan  

padaTabel 3.  

 

Tabel 3. Perbandingan konstanta laju orde satu 

dan orde dua serta nilai qe hasil perhitungan dan 

percobaan 

qe 

percobaan 

(mg/g) 

kinetika orde satu kinetika orde dua 

k1 

 
(menit-

1) 

qe  

hitung 
(mg/g) 

k2 

(g/mgmenit) 

qe  

hitung 
(mg/g) 

14.68 0.0315 0.7547 0.1303 14.7059 

30.83 0.0487 1.69 0.1567 30.8642 

47.994 0.037 0.24078 0.4326 48.0769 

 

Hasil model kinetika adsorpsi Pb(II) 

menunjukan koefisien korelasi o rde dua lebih  

besar dari pada orde satu. Nilai qe hitung model 

orde dua lebih mendekati nilai qe percobaan. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa adsorpsi mengikuti 

model kinetika orde dua. Dengan menggunakan 

persamaan kinetika adsorpsi model orde dua, 

parameter yang didapat adalah konstanta adsorpsi 

(k2) dan kapasitas adsorpsi hitung (qe hitung). 

Hasil tersebut sesuai dengan penelitian 

sebelumnya yang mengasumsikan biosorpsi 

mengikuti model kinetika o rde dua. 

Persamaan orde dua  diasumsikan sebagai 

jenis khusus dari kinetika Langmuir, bahwa 

konsentrasi adsorbat konstan dalam selang waktu 

tertentu dan jumlah sisi akt if tergantung pada 

jumlah adsorbat yang teradsorpsi pada saat 

kesetimbangan (Gupta dan Bhattacharyya 2011).  

 

Kesimpulan 

Adsorpsi Pb(II) dengan kondisi optimum 

waktu kontak 120 menit, bobot adsorben 0.1 g  

dan pH 6 dengan kapasitas adsorpsi sebesar 48.24 

mg/g serta efisiensi penjerapan 97.4%. Adsorpsi 

Pb(II) mengikuti model isoterm Freundlich dan 

tipe kinetika orde dua. Hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa kapasitas adsorpsi yang di 

dapatkan lebih baik dibandingkan penelitian 

Yuningsih et al. (2014).  
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