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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Logam Kromium

Kromium atau dikenal dengan logam Cr merupakan salah satu logam mineral

yang keberadaannya terkandung dalam lapisan bumi. Kromium adalah elemen yang

secara alamiah ditemukan dalam konsentrasi yang rendah di batuan, hewan, tanaman,

tanah, debu vulkanik dan juga gas. Logam Cr sering ditemukan dalam bentuk

persenyawaan padat/mineral dengan unsur-unsur yang lain. Kata kromium berasal

dari kata Yunani “Chroma” yang berarti warna. Kromium ditemukan pertama kali

oleh Vagueline pada tahun 1997. Kromium merupakan logam transisi yang

mempunyai konfigurasi electron [Ar] 4s13d5 (Manahan, 1992), kromium memiliki

nomor atom 24 dan massa atom relatif 51,996 gram/mol, titik didih 2665oC, titik

leleh 1875oC, dan jari-jari atom 128 pm (Sugiyarto, 2003). Kelimpahan kromium di

kerak bumi 0,033% dengan beberapa isotop :52Cr (84%), 50Cr (4,5%), 54Cr (2,45%).

Logam Cr berwarna abu-abu dan keras dengan berat jenis 7,19 g/mL serta panas laten

penguapannya 1474 kal/kg (Vogel, 1985). Logam ini memiliki tingkat oksidasi +2

sampai +6, namun yang sering dijumpai adalah tingkat oksidasi +3 dan +6 (Manahan,

1992). Kromium tidak larut dalam air dan asam nitrat, tetapi larut dalam asam sulfat

encer dan asam klorida. Kromium juga tidak dapat bercampur dengan basa, halogen,

peroksida, dan logam. Kromium harus dihindarkan dari panas api, percikan api dan

sumber-sumber yang dapat menyebabkan kebakaran (Vogel, 1985).
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Kromium banyak digunakan secara luas dalam penyepuhan, penyamakan

kulit, pelapis kromat dan pelapis logam (Malkoc, 2007). Kromium mempunyai sifat

tidak mudah teroksidasi oleh udara, karena itu banyak digunakan sebagai pelapis

logam, pengisi stainless steel, lapisan perlindungan untuk mesin-mesin otomotif dan

perlengkapan tertentu (Sax, 1987). Asam kromat di laboratorium digunakan sebagai

oksidator, mencuci peralatan laboratorium, dan sebagai katalis. Na2Cr2O7 dalam

jumlah banyak digunakan dalam penyamakan kulit (Ahmad, 1992). Cr dalam bidang

pengobatan dapat digunakan sebagai radio isotop kromium (Palar, 1994). Asam

kromat dalam bidang industri digunakan sebagai bahan untuk kaca berwarna,

pembersih logam, bahan untuk tinta, dan cat.

Ion Cr6+ merupakan bentuk logam Cr yang paling banyak dipelajari sifat

racunnya. Sifat racun yang dibawa oleh logam ini dapat mengakibatkan terjadinya

keracunan kronis, akut dan dapat menyebabkan kanker (Palar, 1994). Cr6+ dalam

sistem perairan lebih berbahaya dan beracun dari pada Cr3+, hal ini disebabkan karena

Cr6+ mempunyai kelarutan dan mobilitasnya sangat tinggi, sedangkan Cr3+

kelarutannya dan mobilitasnya yang rendah. Cr6+ bersifat sangat aktif dan beracun

apabila terdapat dalam sistem biologis dikarenakan senyawa ini dapat berdifusi

sebagai anion kromat CrO4
2- yang mampu menembus membran sel dan menyebabkan

oksidasi.

Cr(VI) merupakan turunan dari CrO3, dapat dijumpai dalam dua macam

senyawa yang sangat terkenal yaitu kromat-kuning CrO4
2-, dengan struktur

tetrahedral, larutan ini dapat terbentuk dalam larutan basa diatas pH 6, dan dikromat
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merah-orange Cr2O7
2-, dengan struktur dua tetrahedron yang bersekutu dalam salah

satu titik sudutnya (atom O), larutan ini berada dalam kesetimbangan, pada larutan

asam antara pH 1 terbentuk HCrO4
- (Cotton, 1989: 456 ; Sugiyarto, 2003: 222).

2.2 Adsorpsi

Adsorpsi adalah suatu proses yang terjadi ketika suatu fluida (cairan maupun

gas) terikat pada suatu padatan dan akhirnya membentuk suatu film (lapisan tipis)

pada permukaan padatan tersebut. Adsorpsi secara umum adalah proses

penggumpalan substansi terlarut/soluble yang ada dalam larutan, oleh permukaan zat

atau benda penyerap, dimana terjadi suatu ikatan kimia yang didahului oleh gaya

fisika antara substansi dengan penyerapnya. Definisi lain menyatakan adsorpsi

sebagai suatu peristiwa penyerapan pada lapisan permukaan atau antar fasa, dimana

molekul dari suatu materi terkumpul pada bahan pengadsorpsi atau adsorben (Bradey,

1999).

Adsorpsi menurunkan ketidakseimbangan daya tarik yang terjadi di

permukaan (Alberty and Cornowell, 1992). Adsorpsi terjadi ketika permukaan

padatan berinteraksi dengan molekul gas atau cair (Bansal and Goyal, 2005). Molekul

tersebut akan terlepas dan berubah fase kembali menjadi gas dan cair, disebut

fenomena desorpsi (Keller et al., 2002).
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Gambar 2.1 Fenomena Adsorpsi dan Desorpsi (Keller et al., 2002)

Adsorpsi dapat terjadi pada antarfasa padat-cair, padat-gas atau gas-cair.

Molekul yang terikat pada bagian antarmuka yang disebut adsorbat, sedangkan

permukaan yang menyerap molekul-molekul adsorbat disebut adsorben. Adsorpsi

adalah gejala pada permukaan, sehingga makin besar luas permukaan, maka makin

banyak zat yang teradsorpsi. Walaupun demikian, adsorpsi masih bergantung pada

sifat zat pengadsorpsi (Fatmawati, 2006).

Mekanisme adsorpsi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu adsorpsi secara

fisika (fisisorpsi) dan secara kimia (kemisorpsi). Pada proses fisisorpsi, interaksi yang

terjadi antara adsorbat dan adsorben adalah gaya van der Waals. Molekul yang terikat

lebih lemah dan energi yang dilepaskan relatif rendah, sekitar 20 kJ/mol. Di sisi lain,

pada proses kemisorpsi, interaksi adsorbat dan adsorben tersedia melalui

pembentukan ikatan yang lebih kuat. Kemisorpsi terjadi diawali dengan adsorpsi

fisik, yaitu partikel-partikel adsorbat mendekat ke permukaan adsorben melalui gaya

van der Waals atau melalui ikatan hidrogen, kemudian diikuti oleh adsorpsi kimia
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berupa pembentukan ikatan yang lebih kuat (ikatan kovalen), dengan energi yang

dilepaskan relatif tinggi, sekitar 100 kJ/mol (Atkins, 1999).

2.2.1. Adsorpsi fisika

Adsorpsi fisika berhubungan dengan gaya van der Waals. Apabila daya tarik

menarik antara zat terlarut dengan adsorben lebih besar dari daya tarik menarik antara

zat terlarut dengan pelarutnya, maka zat yang terlarut akan diadsorpsi pada

permukaan adsorben. Adsorpsi ini mirip dengan proses kondensasi dan biasanya

terjadi pada temperatur rendah pada proses ini gaya yang menahan molekul fluida

pada permukaan solid relatif lemah, dan besarnya sama dengan gaya kohesi molekul

pada fase cair (gaya van der Waals) mempunyai derajat yang sama dengan panas

kondensasi dari gas menjadi cair, yaitu sekitar 2.19-21.9 kg/mol.

2.2.2. Adsorpsi Kimia

Adsorpsi kimia melibatkan reaksi yang terjadi antara zat padat dengan zat

terlarut yang teradsorpsi. Adsorpsi ini bersifat spesifik dan melibatkan gaya yang jauh

lebih besar daripada adsorpsi fisika. Panas yang dilibatkan adalah sama dengan panas

reaksi kimia. Menurut Langmuir, molekul teradsorpsi ditahan pada permukaan oleh

gaya valensi yang tipenya sama dengan yang terjadi antara atom-atom dalam

molekul. Karena adanya ikatan kimia maka pada permukaan adsorben akan terbentuk

suatu lapisan atau layer, dimana terbentuknya lapisan tersebut akan menghambat

proses penyerapan selanjutnya oleh batuan adsorben sehingga efektifitasnya

berkurang.
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2.2.3. Isoterm Adsorpsi

Isoterm adsorpsi merupakan fungsi konsentrasi zat terlarut yang terserap pada

padatan terhadap konsentrasi larutan. Menurut Adamson (1990), isoterm adsorpsi

diasumsikan sebagai proses adsorpsi yang terjadi pada permukaan dengan sisi

adsorpsi dan energi yang sama, dengan satu molekul yang terserap persisi adsorpsi

sampai menutup satu lapisan permukaan adsorben. Persamaan yang dapat digunakan

untuk menjelaskan data percobaan isoterm dikaji oleh Freundlich, Langmuir, serta

Brunauer, Emmet dan Teller (BET). Tipe isoterm adsorpsi yang dapat digunakan

untuk mempelajari mekanisme adsorpsi-adsorpsi fase cair-padat pada umumnya

menganut tipe adsorpsi Freundlich dan Langmuir (Atkins, 1999)

2.2.3.1 Isoterm Langmuir

Pada tahun 1918, Langmuir menurunkan teori isoterm adsorpsi dengan

menggunakan model sederhana berupa padatan yang mengadsorpsi gas pada

permukaannya. Model ini mendefinisikan bahwa kapasitas adsorpsi maksimum

terjadi akibat adanya lapisan tunggal (monolayer) adsorbat di permukaan adsorben

(Mulyana dkk., 2003).

Persamaan isoterm adsorpsi Langmuir awalnya diturunkan dari adsorpsi gas

oleh padatan berdasarkan asumsi-asumsi berikut (Khan, 1980) :

1. Energi adsorpsi adalah konstan dan tidak tergantung pada muatan permukaan

2. Adsorpsi terjadi pada situs aktif yang terlokalisasi dan tidak ada interaksi antar

molekul adsorbat

3. Adsorpsi maksimum yang mungkin, terjadi pada lapis tunggal yang sempurna.
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Proses adsorpsi dapat dinyatakan sebagai interaksi antar atom atau molekul

gas (A) dengan situs aktif pada permukaan adsorben (S) membentuk suatu ikatan

kompleks terbatas (AS) dari molekul adsorbat dengan situs aktif adsorben. Pada

kesetimbangan proses adsorpsi-desorpsi dapat dinyatakan dalam persamaan reaksi

berikut (Atkins, 1990).

A adalah atom atau molekul gas (adsorbat), S adalah situs permukaan padatan

yang belum terisi, AS adalah spesies hasil adsorpsi, Ka adalah konstanta laju adsorpsi

dan Kd adalah konstanta laju desorpsi.

Gambar 2.2 Ilustrasi Adsorpsi dengan Persamaan Langmuir

Dimana persamaan Langmuir ditulis sebagai berikut (Adamson, 1990):= + …………………………………………………………... (2.1)

Dimana :

Ce = konsentrasi adsorbat pada saat keseimbangan (mg/L)

Qads = jumlah adsorbat teradsorpsi per gram adsorben (mg/g)
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b = jumlah maksimum adsorbat yang dapat diadsorpsi (kapasitas

adsorpsi) untuk membentuk lapisan monolayer

K = kontansta keseimbangan yang berhubungan dengan kekuatan ikatan

Dengan memplot Ce/Qads terhadap Ce akan dihasilkan garis lurus dengan slope 1/b

dan intersep 1/bK sehingga tetapan K dan b dapat ditentukan.

2.2.3.2 Isoterm Freundlich

Adsorpsi zat terlarut (dari suatu larutan) pada padatan adsorben merupakan

hal yang penting. Aplikasi penggunaan prinsip ini antara lain penghilangan warna

larutan (decolorizing) dengan menggunakan batu apung (charcoal) dan proses

pemisahan dengan menggunakan teknik kromatografi. Pendekatan isoterm adsorpsi

yang cukup memuaskan dijelaskan oleh H. Freundlich. Menurut Freundlich, jika x/m

adalah berat zat teradsorpsi per gram adsorben dan C adalah konsentrasi

kesetimbangan larutan, maka dari konsep tersebut dapat diturunkan persamaan

sebagai berikut (Volesky and Schiewer, 2000):= + …………………………………………………    (2.2)

Dimana :

Qads = berat zat teradsorpsi pergram adsorben (mg/g)

Ce = konsentrasi kesetimbangan larutan (mg/L)

K = kontansta yang menyatakan kapasitas adsorpsi

n = konstanta yang menyatakan lapisan multilayer

Bila dibuat kurva log Qads terhadap log Ce akan diperoleh persamaan linear dengan

intersep log K dan slope 1/n, sehingga nilai K dan n dapat dihitung.
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2.2.4. Kapasitas Adsorpsi

Kapasitas adsorpsi ion oleh adsorben adalah jumlah gugus yang dapat

dipertukarkan dalam adsorben. Kapasitas penukaran adsorpsi ion dari suatu adsorben

adalah jumlah ion yang dapat ditukar untuk setiap 1 g adsorben kering, atau jumlah

ion yang dapat ditukar untuk setiap 1 mL adsorben basah. Besarnya nilai kapasitas

adsorpsi suatu adsorben bergantung dari jumlah gugus-gugus ion yang dapat

ditukarkan yang terkandung dalam setiap gram adsorben tersebut. Semakin besar

jumlah gugus-gugus tersebut semakin besar pula nilai kapasitas adsorpsinya

(Underwood, 2002).

2.3 Adsorben

Material penyerap atau adsorben adalah zat atau mineral yang mempunyai

kemampuan untuk mengikat dan mempertahankan cairan atau gas didalamnya

(Suryawan, 2004). Menurut Suzuki (1990), adsorben memiliki dua tipe yaitu polar

dan non polar. Adsorben polar disebut juga dengan hidrofilik, adsorben yang

mengikat molekul polar seperti air. Jenis adsorben ini adalah silika gel, alumina dan

zeolit. Adsorben non-polar lebih dapat mengikat gas dibandingkan dengan air dan

disebut dengan hidrofobik, contohnya karbon aktif dan adsorben polimer.

Kebanyakan zat pengadsorpsi atau adsorben adalah bahan-bahan yang sangat berpori,

dan adsorpsi berlangsung terutama pada dinding-dinding pori atau pada daerah

tertentu di dalam partikel itu. Karena pori-pori adsorben biasanya sangat kecil maka

luas permukaan dalamnya menjadi beberapa kali lebih besar dari permukaan luar.
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Adsorben yang telah jenuh dapat diregenerasi agar dapat digunakan kembali untuk

proses adsorpsi. Tiap partikel adsorben dikelilingi oleh molekul yang diserap karena

terjadi interaksi tarik menarik.

2.3.1. Adsorben Organik

Adsorben organik adalah adsorben yang berasal dari bahan-bahan yang

mengandung pati. Adsorben ini digunakan sejak tahun 1979 untuk mengeringkan

berbagai macam senyawa. Beberapa tumbuhan yang biasa digunakan untuk adsorben

diantaranya adalah ganyong, singkong, jagung, dan gandum. Kelemahan dari

adsorben ini adalah sangat bergantung pada kualitas tumbuhan yang akan dijadikan

adsorben.

2.3.2. Adsorben Anorganik

Adsorben ini mulai dipakai pada awal abad ke-20. Dalam perkembangannya,

pemakaian dan jenis dari adsorben ini semakin beragam dan banyak dipakai orang.

Penggunaan adsorben ini dipilih karena berasal dari bahan-bahan non pangan,

sehingga tidak terpengaruh oleh ketersediaan pangan dan kualitasnya cenderung

sama. Dalam penelitian ini, adsorben yang dipakai adalah batu cadas.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan adsorpsi suatu

adsorben yaitu:

1. Luas permukaan adsorben

Semakin luas permukaan adsorben, semakin banyak asorbat yang diserap,

sehingga proses adsorpsi dapat semakin efektif. Semakin kecil ukuran diameter

partikel maka semakin luas permukaan adsorben.
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2. Ukuran partikel

Makin kecil ukuran partikel yang digunakan maka semakin besar kecepatan

adsorpsinya. Ukuran diameter dalam bentuk butir adalah lebih dari 0.1 mm,

sedangkan ukuran diameter dalam bentuk serbuk adalah 200 mesh.

3. Waktu kontak

Semakin lama waktu kontak dapat memungkinkan proses difusi dan penempelan

molekul adsorbat berlangsung lebih baik. Konsentrasi zat-zat organik akan turun

apabila kontaknya cukup dan waktu kontak biasanya sekitar 10-15 menit.

4. Distribusi ukuran pori

Distribusi pori akan mempengaruhi distribusi ukuran molekul adsorbat yang

masuk kedalam partikel adsorben. Kebanyakan zat pengasorpsi atau adsorben

merupakan bahan yang sangat berpori dan adsorpsi berlangsung terutama pada

dinding-dinding pori atau letak-letak tertentu didalam partikel tersebut.

2.3.3. Karakterisasi Dengan Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS)

Metoda analisis spektrokimia merupakan metode analisis yang paling luas

digunakan baik untuk analisa elemen secara kuantitatif maupun kualitatif. Penentuan

unsur merupakan hal yang paling sering dilakukan dengan menggunakan atomic

emission atau atomic absorption spectroscopy. Ini dikarenakan tidak diperlukannya

perlakuan awal sampel yang rumit dalam teknik ini dan penyempurnaan yang selalu

berlanjut dalam teknik deteksi emisi ini. Teknik ini sangat tepat terutama untuk

analisa elemen berdasarkan pada emisi atomik dari plasma laser  hasil pembangkitan

dengan memfokuskan laser pada permukaan sampel. Analisa spektroskopi dari
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pancaran emisi memberikan hasil informasi komposisi elemen dari sampel.

Selanjutnya teknik ini dikenal dengan nama  Laser Atomic Emission Spectrochemical

Analysis (LAESA) yang pertama kali diperkenalkan oleh Brech dan Cross pada tahun

1962 (Cremers et al., 1987).

LAESA didorong dalam dua arah pengembangan (Laqua, 1979).

Pengembangan pertama menggunakan gas lingkungan dengan tekanan tinggi yang

dikenal dengan teknik Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS), pertama kali

diperkenalkan oleh Radziemski dan kawan-kawan (1981).  Pada teknik ini biasanya

digunakan laser pulsa daya tinggi yang difokuskan pada permukaan target di

lingkungan udara bertekanan tinggi (1 atm). Akibat interaksi laser dengan target, akan

dibangkitkan mikro plasma dengan densitas dan temperatur yang sangat tinggi serta

akan dihasilkan spektrum emisi kontinu yang sangat kuat, diikuti oleh proses absorpsi

sendiri sehingga kurva kalibrasi yang didapatkan akan tidak linier. Untuk mengurangi

cacah latar pada pengamatan spektrum emisi digunakan Optical Multichannel

Analyzer (OMA).

LIBS merupakan metode yang menjanjikan dalam bidang kimia analitik,

karena memungkinkan analisis langsung dari padatan, tanpa persiapan kimia. Namun,

kurangnya standar dan pengulangan tidak memungkinkan tercapainya batas rendah

deteksi dan presisi seperti pada beberapa metode canggih, sehingga sebagian besar

analsisnya menyangkut kualitatif, analisis semi-kuantitatif atau komparatif. LIBS,

sebenarnya, dapat diterapkan untuk analisis in-situ, ketika digabungkan dalam satu

langkah sampling dan analisis bahan. Analisis dapat dilakukan tanpa adanya kontak
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fisik dengan sampel yang diperiksa, karena yang diperlukan hanya akses optik.

Sensitivitas dari LIBS tergolong cukup yaitu berkisar dalam nanogram. Rangkaian

peralatan eksperimental dari LIBS masih kaku dan pada dasarnya sangat sederhana.

Instrumentasi yang diperlukan digambarkan secara umum dalam Gambar 2.5 dan

terdiri dari laser berdurasi pendek, lensa pemfokus, optik pengumpul (Collecting

Optic) untuk radiasi yang dipancarkan, analyzer panjang gelombang (spektrograf)

dan detektor (CCD), semua dikendalikan oleh computer.

Pengembangan kedua dari teknik LAESA melibatkan penggunaan gas

lingkungan pada tekanan rendah yang dikenal dengan laser-induced shock-wave

plasma spectroscopy (LISPS) (Kagawa et al., 1984) .Pada berbagai eksperimen

selanjutnya, telah ditunjukkan bahwa emisi plasma pada tekanan rendah mempunyai

karakteristik yang baik untuk analisa spektrokimia. Pertama kali metode ini

diperkenalkan oleh Kagawa dan kawan-kawan (1984) dengan menggunakan berkas

laser gas atau zat padat yang mempunyai energi tinggi dengan lebar pulsa yang relatif

sempit (ns) yang difokuskan pada permukaan  sampel  pada udara bertekanan rendah

(1 Torr).
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Gambar 2.3 Skema Instrumentasi LIBS

2.3.4. Luas Permukaan Adsorben

Luas permukaan adsorben merupakan salah satu karakter fisik yang memiliki

peranan penting dari proses adsorpsi, karena banyaknya zat yang dapat teradsorpsi

selain tergantung pada situs aktif, juga ditentukan oleh luas permukaannya

(Bernasconi, 1995). Luas permukaan spesifik ditentukan oleh luas permukaan dalam

yaitu mikropori dan mesopori. Luas permukaan spesifik yang diperoleh merupakan

kemampuan adsorpsinya terhadap adsorbat, dimana semakin besar luas permukaan

maka kapasitas adsorpsinya semakin besar sehingga memberikan kontak lebih besar

terhadap adsorben dan adsorbatnya yang terserap lebih banyak. Namun, hal ini tidak

selalu berlaku karena pori-pori juga memiliki diameter yang beragam sehingga

adsorpsi juga tidak seragam (Subroto, 2007). Persamaan luas permukaan spesifik (S)

adalah (Lowell and Shields, 1984) := . .
……………………………………………………………………………(2.3)
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Keterangan :

S : luas permukaan adsorben (m2/g)

N : bilangan avogadro (6,022 . 1023 mol-1)

Wads : berat adsorbat teradsorpsi (mg/g)

a : luas penutupan oleh 1 molekul metilen biru (197 . 10-20 m2)

Mr : massa molekul relatif metilen biru (320,5 g/mol)

Luas permukaan suatu adsorben menggambarkan luas permukaan satu gram

adsorben dalam satu satuan luas. Penentuan luas permukaan suatu adsorben yang

lazim digunakan adalah metilen biru sebagai adsorbat. Metilen biru klorida

merupakan padatan berwarna biru kehijauan dan larut dalam air membentuk larutan

stabil berwarna biru. Metilen biru memiliki berat molekul 319,85 g/mol dan tiap

molekul memiliki luas permukaan 120 Ǻ2 dan menyerap radiasi pada panjang

gelombang sekitar 664 nm (Yayus dkk., 2005).

Gambar 2.4 Struktur Molekul Metilen Biru Klorida
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2.3.5. Penentuan Keasaman Permukaan dengan Metode Titrasi

Titrasi adalah salah satu teknik yang paling banyak digunakan dalam

penentuan keasaman permukaan. Teknik ini didasarkan atas pengukuran sejumlah

volume tertentu zat baku yang mempunyai konsentrasi tertentu yang bereaksi dengan

sejumlah volume tertentu analit. Teknik ini memberikan hasil yang cukup cepat

dengan ketelitian yang relatif tinggi (Rivai, 1995).

Dalam suatu titrasi, senyawa uji (analit) bereaksi dengan pereaksi, yaitu suatu

larutan dengan konsentrasi tertentu, yang biasanya ditambahkan melalui buret.

Larutan pereaksi ini disebut titran yang merupakan baku (standar). Volume titran

yang diperlukan adalah volume agar sejumlah analit tepat habis bereaksi dengan mol

titran. Oleh karena konsentrasi zat baku dan reaksi analit dengan titran diketahui

dengan pasti, maka konsentrasi analit dapat dihitung (Christian, 1980).

Berbagai senyawa baik organik maupun anorganik, asam ataupun basa dapat

dititrasi dengan larutan asam ataupun basa kuat. Titik akhir titrasi ini mudah sekali

dideteksi baik dengan indikator ataupun dengan mengikuti perubahan pH dengan pH

meter. Titrasi asam-basa adalah titrasi yang melibatkan reaksi netralisasi, dimana

asam bereaksi dengan sejumlah ekivalen basa. Dasar titrasi asam-basa adalah reaksi

antara ion H+ (H3O
+) dan ion OH- dari basa yang membentuk air. Persamaan

reaksinya dapat dituliskan sebagai berikut (Christian, 1980) :

H3O
+ + OH- 2H2O

Untuk melihat titik akhir titrasi secara visual, diperlukan suatu indikator.

Indikator asam – basa pada umumnya adalah senyawa organik yang bersifat asam
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atau basa lemah yang berwarna, dimana warna dalam bentuk terionisasinya sangat

berbeda dengan warna indikator yang tidak terionisasi. Pada titrasi asam-basa

indikator yang harus dipilih harus dapat berubah warna tepat atau mendekati titik

ekivalen. Untuk titrasi asam-basa salah satu indikator yang sering dipakai adalah

phenolphtalein, yang mempunyai rentang pH antara 7,2-8,2. Rentang pH ini sangat

cocok untuk asam lemah dan basa lemah. Phenolphtalein dalam suasana asam tidak

berwarna, sedangkan dalam suasana basa berwarna merah (Vogel, 1985).

Dalam penentuan keasaman permukaan dengan studi ikatan spesies dalam

larutan dapat dilakukan dengan metode titrimetri. Dalam penentuan dengan titrasi

asam basa, situs asam adsorben batu cadas akan bereaksi dengan basa (NaOH). Sisa

OH- (yang tidak bereaksi dengan situs adsorben) direaksikan dengan asam (HCl).

Untuk mngetahui titik ekivalennya pada penentuan keasaman permukaan adsorben

batu cadas, digunakan phenolphthalein sebagai indikator dengan perubahan warna

dari merah muda menjadi tidak berwarna. Selanjutnya volume HCl dicatat dengan

teliti. Jumlah ekivalen basa sisa sebanding dengan volume HCl yang digunakan.

Dengan demikian keasaman adsorben batu cadas dapat dihitung dari selisih antara

basa awal dengan basa sisa (Vogel, 1985). Bentuk persamaan untuk penentuan

keasaman permukaan adalah (Kumar et al.,1995) := ( ) ……………………..(2.4)
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2.4 Batu Cadas

Batu cadas merupakan batuan alam yang menurut proses terjadinya

digolongkan kedalam Batu Robohan/lempung, yaitu semacam batu lapisan yang

terdiri dari bermacam mineral kontak, diantaranya adalah kuarsa, mika fesper, kapur,

dan lempung. Menurut kekerasannya, batu cadas dikatagorikan sebagai batu lunak (4

kg/cm2 – 8 kg/cm2). Bentuk batu cenderung kasar sedang/halus, biasa berlapis,

memiliki berbagai macam warna, diantaranya adalah putih, kuning abu-abu, merah

coklat, dan hitam (Guna, 2010).

2.4.1. Pelapisan Batu Cadas dengan Fe2O3

Batu cadas merupakan salah satu mineral yang dapat digunakan sebagai

adsorben dan kelimpahannya di alam juga cukup besar. Batu cadas yang sudah diayak

dengan ukuran tertentu, kering dan bersih ditambahkan  Fe(NO3)3.9H2O  dipanaskan

dengan suhu 110oC, maka feri nitrat akan menjadi Fe2O3 dengan reaksi sebagai

berikut (Satpathy, 1995) :

2Fe(NO3)3.9H2O Fe2O3 + 2NO2 + 2N2O5 + 18 H2O

Fe2O3 yang terbentuk berwarna coklat kemerahan. Batu cadas yang sudah

dilapisi Fe2O3 mempunyai luas permukaan yang lebih luas dibandingkan dengan yang

tidak dilapisi. Batu cadas yang dilapisi Fe2O3 ini diharapkan dapat digunakan sebagai

adsorben untuk menurunkan konsentrasi logam berat dalam limbah seperti Cr

2.4.2. Aktivasi Batu Cadas

Untuk memperoleh adsorben batu cadas dengan kemampuan adsorpsi yang

tinggi, perlu dilakukan proses aktivasi terhadap adsorben itu sendiri. Aktivasi atau
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pengaktifan batu cadas berarti menghilangkan zat-zat yang menutupi pori adsorben,

sehingga dapat meningkatkan luas permukaan adsorben. Aktivasi batu cadas

dilakukan untuk menaikkan kapasitas adsorpsi. Dalam keadaan awal, batu cadas

kemungkinan memiliki kemampuan adsorpsi yang rendah tetapi melalui aktivasi,

daya adsorpsinya dapat ditingkatkan (Suhala, 1997).

Berdasarkan teori, ada dua cara perlakuan dalam meningkatkan daya serap

adsorben :

1. Secara pemanasan (heat activation dan extraction). Pada proses ini adsorben

dipanaskan pada temperatur 110-120oC untuk memperluas permukaan butiran

2. Kontak secara asam atau basa

Aktivasi asam yang dapat menyebabkan pertukaran ion-ion ini dipengaruhi oleh

valensi kation yang akan diperlukan. Semakin tinggi valensi kation, maka

semakin tinggi pula kapasitas pengganti kationnya. Untuk ion-ion yang memiliki

valensi sama, maka yang memiliki kapasitas penggantian ion lebih tinggi adalah

ion yang memiliki ukuran lebih besar.

Keasaman permukaan batu cadas merupakan karakter fisik penting karena

banyaknya zat yang teradsorpsi tergantung pada kekuatan interaksi yang terlibat

didalamnya (Kumar, 1995).

Asam yang biasanya digunakan adalah asam sulfat dan asam klorida. Asam

sulfat merupakan asam bervalensi dua karena dapat melepaskan dua ion H+ untuk

ditukarkan. Asam sulfat dikenal baik sebagai asam oksidator pada temperatur tinggi

yang mampu melarutkan senyawa organik (Nuryono, 2002), sedangkan senyawa basa
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yang lumrah digunakan sebagai aktivator adsorben adalah NaOH. Dalam penelitian

ini, akan digunakan NaOH panas untk mengaktivasi adsorben batu cadas.

2.5 Spektrofotometer Serapan Atom

Spektrofotometri merupakan salah satu teknik analisis unsur yang didasarkan

pada interaksi antara energi radiasi dengan atom unsur yang dianalisis. AAS banyak

digunakan untuk analisis unsur. Atom suatu unsur dikenakan seberkas radiasi, maka

akan terjadi penyerapan energi radiasi oleh atom-atom yang berada pada tingkat dasar

tersebut. Penyerapan ini menyebabkan terjadinya pengurangan intensitas radiasi yang

diberikan. Pengurangan intensitasnya sebanding dengan jumlah atom yang berada

pada tingkat dasar tersebut (Christian, 1980).

Proses yang terjadi adalah larutan sampel disemprotkan ke suatu nyala dan

unsur-unsur di dalam sampel diubah menjadi uap atom sehingga nyala rnengandung

atom unsur-unsur yang dianalisis. Panjang gelombang yang dihasilkan oleh sumber

radiasi adalah sama dengan panjang gelombang yang diabsorpsi oleh atom dalam

nyala. Absorpsi ini mengikuti hukum Lambert-Beer, yakni absorbansi berbanding

lurus dengan panjang nyala yang dilalui sinar dan konsentrasi uap atom dalam nyala

(Hendayana, 1994).

A = log = . . ………………………………………………………………... (2.5)

dimana:

A  = Absorbansi

T = Transmitansi
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= Absortivitas molar (cm-1mol-1)

b  = Tebal medium serapan (cm)

c  = Konsentrasi sampel (mg/L)

Dalam penentuan konsentrasi cuplikannya dilakukan dengan membandingkan

dengan konsentrasi larutan standar. Adapun Syarat‐syarat agar hukum Lambert‐Beer

dapat digunakan, yaitu :

a) Syarat konsentrasi, konsentrasi larutan yang diukur harus rendah (tidak pekat).

b) Syarat kimia, zat pengabsorpsi (zat yang dianalisis) tidak boleh terdisosiasi,

berasosiasi atau bereaksi dengan pelarut menghasilkan produk lain.

c) Syarat cahaya, cahaya yang digunakan untuk pengukuran harus monokromatis.

d) Syarat kejernihan, larutan yang akan diatomisasi harus jernih, agar larutan murni

dalam bentuk larutannya, tidak ada sedikitpun padatan yang dapat mengakibatkan

kemampatan pada alat AAS.

Cuplikan yang diukur dalam AAS adalah berupa larutan, biasanya air sebagai

pelarutnya. Larutan cuplikan tersebut mengalir ke dalam ruang pengkabutan, karena

terisap oleh aliran gas bahan bakar dan oksigen yang cepat. Berbeda dengan

spektroskopi sinar tampak, metode ini tidak memperdulikan warna larutan, sedangkan

larutan cuplikan di atomisasi dahulu (Hendayana, 1994).
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Gambar 2.5 Diagram Spektrofotometer Serapan Atom atau AAS

Prinsip Kerja Spektrofotometri

Prinsip kerja Spektrofotometer Serapan Atom  adalah : cuplikan dibakar

dalam nyala, sehingga terbentuk atom-atom netral dari unsur yang akan dianalisis

dalam tingkat energi dasar (ground state). Suatu energi radiasi elektromagnetik

dengan panjang gelombang tertentu dikenakan pada atom-atom tersebut. Sebagian

dari radiasi elektromagnetik itu diserap oleh atom-atom unsur dalam nyala, dan

sebagian lagi diteruskan. Rasio energi yang diserap dengan yang diteruskan dapat

dibaca sebagai persen transmittan atau absorban (Nur dkk., 1989). Ringkasan proses

atomisasi dan absorpsi yang terjadi pada spektrofotometer serapan atom dapat dilihat

pada gambar dibawah ini :
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Gambar 2.6 Proses Atomisasi dalam Alat AAS


