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RINGKASAN 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari reaksi pada proses adsorpsi ion fosfat 

oleh goethite, menentukan konstanta kesetimbangan reaksi-reaksi tersebut, mempelajari 

pengaruh suhu pada adsorpsi, dan menentukan ∆H dan ∆S yang terlibat dalam reaksi 

adsorpsi, untuk kemudian dibandingkan dengan parameter tersebut untuk adsorpsi oleh 

montmorillonite. 

Goethite merupakan metal hidroksida yang memiliki situs aktif sebagai akibat 

dari keberadaan gugus fungsi hidroksil (SOH) yang dapat terprotonasi dan terdeprotonasi 

oleh derajat keasaaman sistem. (situs SOH). Berbeda dengan montmorillonite, yang 

selain memiliki situs aktif tersebut, montmorillonite juga memiliki situs bermuatan 

negatif permanen (Situs X
–
), dan permukaan internal (daerah antar lapis) yang juga selalu 

bermuatan negatif (X
–
) sebagai akibat pergantian isomorfik. 

Data penelitian ini dikumpulkan melalui eksperimen adsorpsi tepi untuk 

menentukan pengaruh pH, isoterm adsorpsi untuk menentukan pengaruh konsentrasi 

sorbat, dan titrasi asam-basa untuk menentukan banyaknya ion H
+
 yang diikat atau 

dilepaskan pada proses adsorpsi. Ketiga set eksperimen tersebut masing-masing 

dilakukan pada suhu 10, 30, dan 50 
o
C. Data titrasi selanjutnya dimodel menggunakan 

model Kapasitan Konstan (Constant Capacitance -Surface Complexation Model (CCM)) 

dan Kapasitan Konstan Modifikasi (Extended Constant Capacitance Model-Surface 

Complexation Model (ECCM)) untuk memprediksi reaksi-reaksi adsorpsi dan 

menentukan konstanta kesetimbangan reaksi-reaksi tersebut. Hasil pemodelan data titrasi 

tersebut diberikan dalam Tabel berikut ini. 

 
Tabel Ringkasan. Hasil Pemodelan Data Eksperimen Adsorpsi 

 

Konstanta Kesetimbangan Reaksi Disosiasi  fosfat (H2L
─
), log10 K 

H3L           H2L
─
 + H

+
  -2.100 

H2L
─
           HL

─2
 + H

+
 -6.537 

HL
─2

            L
─3

 + H
+
 -18,892 

Konsentrasi situs 

SOH / mmol m
-2 0,0165 

Kapasitan (F m
-2

) 2,1 

Konstanta Kesetimbangan protonasi-deprotonasi permukaan, log10 K 

SOH + H
+
          SOH2

+
 7,884 

SOH    SO  + H
+
  -8,113 

Konstanta Kesetimbangan Adsorpsi Ion Fosfat, log10 K 

SOH + 2 H2L
─  [SOH2

+
 – (H2L)2

─2]
─
 36,950 

SOH + H2L
─   [(SOH) – [H2L]

─]
─
 27,667 
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Parameter tersebut selanjutnya dijadikan parameter tetap dalam membuat fit 

terhadap data adsorpsi tepi, yang ternyata fit dengan baik, yang berarti parameter hasil 

pemodelan adalah baik, dan dapat diterima.  

Model kompleksasi permukaan menunjukkan bahwa ion fosfat terikat oleh 

permukaan goethite dengan membentuk dua kompleks inner-sphere. Kompleks pertama, 

terbentuk pada pH rendah antara ion fosfat dengan situs SOH yang terprotonasi melalui 

ikatan hidrogen, mengikuti reaksi: 

 SOH + 2 H2L
─ [SOH2

+
 – (H2L)2

─2]
─
 

 

Kompleks kedua terbentuk pada pH tinggi antara ion fosfat dengan gugus SOH 

yang juga melalui ikatan hidrogen, mengikuti reaksi: 

 

 SOH + H2L
─  [(SOH) – [H2L]

─]
─
 

 

Suhu terbukti tidak berpengaruh secara signifikan terhadap adsorpsi ion fosfat 

oleh goethite, sehingga proses adsorpsi tidak melibatkan sejumlah energi yang signifikan.  

 

Kata kunci: goethite; fosfat; kompleks inner-sphere; model kompleksasi permukaan. 
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PRAKATA 

 

 

 

Puji syukur penulis panjatkan ke hadlirat Tuhan yang Maha Esa yang telah 

memberikan kenikmatan dan kemampuan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian 

dengan judul: 

“Memahami Proses Sorpsi Ion Fosfat oleh Goethite dan Montmorillonite”, 

dan menyelesaikan penulisan laporannya. 

Penelitian ini merupakan penelitian di bidang Kimia Koloid dan Permukaan, yang 

bertujuan untuk mempelajari proses adsorpsi ion fosfat oleh goethite dan mineral 

lempung montmorillonite. Lebih jauh, penelitian ini berusaha menentukan reaksi yang 

terjadi pada proses adsorpsi, dan konstanta kesetimbangan reaksi tersebut, serta pegaruh 

suhu pada besarnya konstanta kesetimbangan reaksi tersebut. Dengan demikian akan 

dapat dipelajari lebih jauh seberapa kuat interaksinya, apakah ikatan kimia yang terjadi, 

serta besarnya perubahan entalpi dan entropi reaksi dalam proses adsorpsi yang 

dipelajari. 

Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dalam 

pelaksanaan dan pelaporan hasil penelitian ini. Oleh karena itu, masukan kepada kami 

demi perbaikan laporan atau pengembangan penelitian ini sangat kami hargai dan 

harapkan. 

Akhirnya kami berharap hasil penelitian dan laporan ini dapat bermanfaat, 

khususnya untuk memberikan tambahan khasanah ilmu pengetahuan di bidang Kimia 

Koloid dan Permukaan – Kimia Fisika. Amien. 

 

   Yogyakarta, 6 

Nopember 2008    

 Penulis, 
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BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Sebagai daerah yang memiliki lahan pertanian yang luas, sistem tanah dan air di 

Indonesia mengandung fosfat sisa yang cukup tinggi. Fosfat buangan tersebut dapat 

berasal dari sisa pemanfaatan pupuk untuk pertanian, dan dapat juga berasal dari buangan 

pabrik / industri. Seperti yang dilaporkan oleh Chen et al. (2001) bahwa pemakaian 

kompos organik terbukti dapat meningkatkan kandungan fosfor dalam tanah yang bersifat 

asam di Taiwan. Konsentrasi fosfat di alam yang sangat tinggi tersebut dapat 

menurunkan kualitas air, dan dapat menimbulkan masalah baru bagi lingkungan. Sebagai 

contoh, sistem perairan di beberapa belahan dunia ini ditumbuhi alga (terutama alga 

merah) yang perkembangbiakannya sangat cepat. Tumbuh suburnya alga merah yang 

sampai memerahkan warna permukaan laut, yang kemudian disebut red tide ini menjadi 

masalah perairan serius karena dapat merusak keindahan pemandangan, menimbulkan 

bau busuk menyengat, dan menimbulkan penyakit kulit dan nafas 

(www.redtidealert.com). 

Meskipun red tide ini belum menjadi daya pesona penelitian dalam sistem 

perairan Indonesia, namun tingginya fosfat sisa yang berlebihan di perairan dapat 

menimbulkan suatu masalah baru di lingkungan. Disadari atau tidak, keberadaan 

tumbuhan liar yang berkembang dalam sistem perairan Indonesia dapat merugikan, 

terutama di daerah wisata. Beberapa waktu yang lalu, enceng gondok memenuhi sungai 

dan danau di Indonesia. Meskipun tumbuhan tersebut dapat dibudidayakan sekarang ini, 

namun setidaknya pernah menjadi masalah lingkungan yang sangat serius, bahkan masih 

diperhitungkan efek negatif akibat keberadaannya yang dapat mengganggu kehidupan 

biota air, dan dapat juga mendangkalkan dasar sungai atau danau. 

Penelitian untuk mempelajari perilaku fosfat dalam perairan dan usaha untuk 

menguranginya telah dilakukan. Salah satu cara yang telah diteliti adalah adsorpsi. 

Sorben yang dimanfaatkan dalam penelitian adsorpsi fosfat  juga bervariasi. Sebagai 

contoh, Kabayama et al. (2004) meneliti adsorpsi ion fosfat dalam air laut dengan 

menggunakan sorben Boehmite (Aluminium oksida-hidroksida). Kitano et al. (1978) 

menggunakan kalsium karbonat, dan Madrid et al. (1991) menggunakan montmorillonite 
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dan goethite sebagai sorben untuk fosfat dan Zn(II). Pada prinsipnya adsorpsi menjadi 

salah satu pilihan yang dipandang efektif untuk mengurangi ion-ion yang tak dikehendaki 

keberadaannya. 

Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari secara seksama reaksi yang terjadi 

pada proses adsorpsi ion fosfat oleh goethite (besi oksida-hidroksida, -FeOOH) dan 

montmorillonite (suatu mineral lempung). Reaksi ini diprediksi dengan suatu model yang 

disebut Model Kompleksasi Permukaan dengan bantuan piranti lunak (software) 

komputer GRFIT (Ludwig 1992). Model ini telah digunakan oleh beberapa peneliti 

sebelumnya dan hasilnya  sangat memuaskan untuk menggambarkan proses adsorpsi ion-

ion logam (Jaslin et al. 1999) atau ligan organik (Jaslin et al. 2004, 2005a, 2005b,  

Lackovic et al. 2004, Angove et al. 2002, Boily et al. 2000, Nordin et al. 1998) oleh 

logam oksida-hidroksida dan mineral lempung. Pengukuran dengan menggunakan FTIR 

dan XRD juga dilakukan dalam penelitian ini untuk mengetahui keberadaan kompleks 

yang dibentuk oleh sorbat dan sorben. 

Goethite dan montmorillonite merupakan dua sorben yang sangat berbeda, 

ditinjau dari eksistensi situs aktif dan muatan situs tersebut. Situs aktif goethite yang 

dominan berperan dalam adsorpsi adalah FeO-OH (situs eksternal, yang disimbolkan 

SOH, dengan S singkatan dari Surface). Selain memiliki situs SOH tersebut (dengan “S” 

tidak sama dengan “S” pada goethite), montmorillonite juga memiliki situs aktif lain 

yang selalu bermuatan negatif akibat pergantian isomorfik Si
4+

 oleh Al
3+

, dan biasa 

disimbolkan dengan X
-
. Situs ini ada dua jenis dalam montmorillonite, situs eksternal 

(pada permukaan), dan situs internal (situs antar muka yang terbentuk akibat 

pengembangan montmorillonite). Dengan perbedaan ini, memungkinkan kedua sorben 

tersebut menunjukkan perilaku yang berbeda dalam adsorpsi ion fosfat. 

Terjerapnya ion fosfat oleh permukaan eksternal atau internal akan dapat dengan 

mudah dibedakan dengan proses desorpsi karena terjerapnya ion-ion oleh situs internal 

akan didesorb dalam waktu yang jauh lebih lama dibandingkan dengan situs eksternal 

(Jaslin et. al. 2005c). Selain itu, kinetika desorpsi dapat dimanfaatkan sebagai 

pengetahuan untuk dasar penelitian selanjutnya, misalnya dalam hal ini untuk 

menentukan penggunaan mineral lempung sebagai pengemban pupuk yang dapat 
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didesorb dengan laju tertentu sesuai dengan kebutuhan tanaman. Oleh karena itu, 

penelitian ini juga akan mengamati proses desorpsi ion fosfat dan kinetikanya. 

Karena suhu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi adsorpsi, maka 

pengaruh suhu juga dipelajari dalam penelitian ini. Perbedaan suhu ini mengakibatkan 

perubahan konstanta kesetimbangan reaksi pembentukan kompleks permukaan, dan dapat 

dipergunakan sebagai dasar untuk menentukan parameter termodinamik dalam proses 

adsorpsi. 

Entalpi reaksi permukaan biasanya dikaitkan dengan perilaku sorpsi (Tan, 1991). 

Sebagai contoh, kemisorpsi merupakan proses sorpsi, yang mana interaksi antara sorben 

dan sorbat terjadi melalui ikatan yang kuat dengan melibatkan ∆H yang lebih besar dari 

20 kJ mol
─1

. Sebaliknya fisisorpsi terjadi dengan melibatkan energi yang lebih kecil dari 

20 kJ mol
─1

. Oleh karena itu, pengukuran parameter termodinamik juga faktor penting 

yang perlu diteliti untuk mempelajari perilaku adsorpsi. 

Atas dasar pemikiran tersebut, penelitian yang bertujuan untuk mempelajari 

proses adsorpsi ion fosfat oleh montmorillonite, serta mempelajari pengaruh suhu, pH, 

dan konsentrasi fosfat perlu dilakukan. 

1.2. Rumusan Masalah 

  Masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

a. Bagaimana daya adsorpsi goethite terhadap ion fosfat jika dibandingkan dengan 

daya adsorpsi montmorillonite terhadap ion tersebut ? 

b. Apakah proses adsorpsi (reaksi kompleksasi antara ion fosfat dan permukaan) oleh 

goethite serupa dengan proses adsorpsi oleh montmorillonite, dan apakah kompleks 

yang terbentuk itu inner-sphere atau outer-sphere ?  

c. Berapakah konstanta kesetimbangan dari reaksi-reaksi pada proses adsorpsi ion 

fosfat oleh kedua sorben tersebut ? 

d. Bagaimanakah suhu dapat mempengaruhi adsorpsi ion fosfat oleh goethite dan 

montmorillonite ? 

e. Berdasarkan konstanta kesetimbangan yang diperoleh dari model, apakah entalpi 

dan entropi reaksi  pada proses adsorpsi ini dapat ditentukan dengan menggunakan 

persamaan van’t Hoff ?   

f. Bagaimana kinetika desorpsi ion fosfat oleh kedua sorben tersebut ?  
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Kimia Tanah, Mineral Lempung dan Adsorpsi 

Tanah merupakan campuran yang variatif antara materi organik, mineral, udara, 

dan air. Sebagai tempat mikroorganisme, tanah dapat mendegradasi dan memproses 

materi-materi buangan. Sebagai wadah air, tanah mampu memberikan persediaan yang 

cukup bagi kesehatan tanaman, manusia dan hewan. Kesuksesan pertanian juga sangat 

tergantung pada kualitas tanah. Oleh karena itu, pemahaman akan perilaku kimiawi dari 

nutrisi dalam sistem tanah adalah penting bagi manajemen yang baik terhadap tanah yang 

sangat berharga ini. 

Fraksi anorganik dari tanah terdiri dari bermacam-macam mineral yang bervariasi 

ukurannya, dari batu yang besar sampai materi koloid. Karena luas permukaannya yang 

relatif tinggi, koloid tanah merupakan komponen mineral yang paling penting dalam 

proses adsorpsi (Sposito, 1984). Koloid tanah yang jumlahnya sangat melimpah adalah 

oksida-hidroksida dan aluminosilikat atau mineral lempung. Contoh oksida-hidroksida 

adalah silika (quartz), alumina, dan besi oksida (goethite dan haematite), sedangkan 

contoh mineral lempung adalah kaolinite dan montmorillonite (Leeper and Uren, 1993).  

Struktur oksida-hidroksida biasanya kubik atau heksagonal dengan situs 

oktahedral atau tetrahedral (atau keduanya) ditempati oleh ion logam atau ion semilogam. 

Mineral ini dikategorikan ke dalam dua kelompok, oksida yang simpel atau multipel. 

Oksida simpel merupakan kombinasi dari satu logam, oksigen, dan hidroksil, sedangkan 

oksida multipel memiliki dua sisi logam yang tidak ekivalen.  

Kebanyakan mineral lempung tersusun dari dua unit struktur dasar (Gambar 1.1). 

Pertama, lapisan silika yang merupakan suatu lapisan tetrahedral silikon-oksigen yang 

tersusun menjadi jaringan (network) heksagonal dalam dua dimensi, di mana masing-

masing tetrahedral mengikat tiga oksigen yang sudah terikat oleh tetrahedral lainnya. 

Kedua, lapisan oktahedral di mana oksigen atau hidroksil terikat pada suatu ion logam 

membentuk oktahedral. Ion logam tersebut biasanya aluminium, magnesium atau besi. 

Lapisan tetrahedral dan oktahedral kemudian bertumpuk-tumpuk dalam beberapa 

konfigurasi membentuk struktur berlapis-lapis (Schulze, 1989). 
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2-O

4+

3+Al

Si

OH

(a) (b)  

   

 (b) 

Mineral lempung dikategorikan ke dalam dua kelompok besar, yaitu mineral 

lempung dengan struktur lapis 1 : 1 atau 2 : 1. Struktur 1 : 1 berarti unit struktur dasar 

mineral lempung tersebut tersusun dari satu lapis tetrahedral dan satu lapis oktahedral. 

Contoh mineral lempung ini adalah kaolinite dan hallosite. Sedangkan struktur 2 : 1 

berarti unit struktur dasarnya tersusun dari dua lapis tetrahedral yang mengapit satu lapis 

oktahedral. Contoh mineral lempung dengan struktur ini adalah montmorillonite, talk, 

pyrophyllite, mika dan vermiculite (Schulze, 1989). Struktur dasar 1 : 1 dan 2 : 1 

diilustrasikan dalam Gambar 1.1 berikut: 

OH

Si

Al 3+

4+

O2-

 

 

 

 

 

2.2. Montmorillonite 

Montmorillonite merupakan smektit, suatu mineral alumino silikat dengan 

struktur lapis 2 : 1. Untuk memahami proses adsorpsi, situs aktif montmorillonite 

dibedakan atas situs muka dan situs tepi. Kedua situs ini merupakan permukaan  

eksternal. Situs muka (disimbolkan X
-
) selalu memiliki muatan negatif akibat substitusi 

isomorfik Si
4+ 

oleh Al
3+

, di mana muatan negatif satu terjadi di setiap substitusinya 

(Schulze, 1989). Sebaliknya situs tepi mineral lempung merupakan situs yang muatannya 

bervariasi tergantung pada harga pH, bermuatan positif pada pH rendah dan bermuatan 

negatif pada pH tinggi sebagai akibat protonasi dan deprotonasi gugus hidroksil 

permukaan (SOH) (Sposito, 1985). Reaksi protonasi dan deprotonasi SOH dapat 

dinyatakan oleh persamaan berikut: 

Pada pH rendah: SOH + H
+
       SOH2

+
 ..................................................... ........... ........ (1) 

Pada pH tinggi:  SOH + OH¯       SO¯ + H2O. ............................................. .................(2) 

Gambar 1.1. Diagram skematik mineral lempung struktur dasar 1 : 1 (a) dan  2 : 1 (b) 
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Untuk struktur lapis 2 : 1, tumpukan antar unit struktur dasar mengakibatkan 

dekatnya letak dua atom oksigen dari lapis tetrahedral yang bersinggungan, sehingga unit 

struktur dasar tersebut saling bertolakan (Foth dan Turk, 1972) dan mengakibatkan 

mengembangnya mineral lempung sehingga terbentuk satu situs aktif ekstra yang disebut 

situs antar lapis (permukaan internal). Adanya situs antar lapis ini  merupakan ciri khusus 

dari mineral lempung dengan struktur lapis 2 : 1 (Sainz-Diaz et al. 2001; Dufrêche et al. 

2001, Borchardt 1989, Sposito, 1984).  

 

2.3.  Goethite 

Goethite, atau -FeO(OH), merupakan mineral besi oksida yang keberadaannya 

di alam cukup melimpah. Goethite dinamai setelah J.W. von Goeth, seorang filosof yang 

menekuni mineralogi menemukannya (Encyclopedia Britanica 1998). Warna goethite 

berbeda-beda, ada yang coklat kekuningan dan bervariasi sampai kemerah-merahan. 

Dilihat dengan menggunakan mikroskop, struktur kristal goethite nampak seperti jarum 

yang lembut. Gothite termasuk mineral oksida-hidroksida yang simpel dengan anion 

oksigen dan hidroksil tersusun rapat dalam struktur heksagonal, dan kation Fe
3+

 

menempati pusat oktahedral. Gugus hidroksil (OH) merupakan penyebab situs aktif dari 

permukaan goethite (Sposito 1984), yang berperan aktif dalam proses adsorpsi sorbat. 

 

2.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Adsorpsi Anion 

  Beberapa faktor yang mempengaruhi adsorpsi adalah : 

2.4.1.  pH 

 pH mengakibatkan perubahan distribusi muatan pada permukaan mineral sebagai 

akibat terjadinya reaksi protonasi dan deprotonasi gugus SOH sebagaimana yang telah 

dibahas terdahulu, mengikuti reaksi (1) dan (2). Karena permukaan mineral relatif lebih 

bermuatan positif pada pH rendah, maka anion akan mempunyai afinitas yang lebih besar 

terhadap permukaan. Sebaliknya pada pH tinggi permukaan cenderung bermuatan 

negatif, dan afinitas anion menjadi rendah karena tolakan elektrostatik, dan 

mengakibatkan rendahnya daya adsorpsi permukaan terhadap anion. 
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2.4.2. Sifat dan Konsentrasi Sorbat (Anion) 

Sifat-sifat anion dapat dikatakan sebagai faktor terpenting yang menentukan 

perilaku adsorpsi. Beberapa sifat spesies organik, seperti struktur molekul (Weber 1970), 

jumlah dan posisi gugus fungsional (Dashman and Stotzky 1984, Zielke et al. 1989, 

Boily et al. 2000, Johnston et al. 2001), dan jenis gugus fungsional dapat mempengaruhi 

adsorpsi organik.  

Konsentrasi kation juga sangat berpengaruh terhadap perilaku adsorpsinya. 

Semakin tinggi konsentrasi anion, adsorpsi pada situs tepi mineral atau situs SOH akan 

bergeser ke pH yang lebih rendah. Hal ini disebabkan tingginya konsentrasi anion 

menuntut lebih banyaknya jumlah SOH2
+
, dan untuk itu pH medium harus lebih rendah 

(Jaslin et al. 2004, 2005a).  

 

2.4.3. Sifat dan Konsentrasi Sorben 

Sorben yang berbeda akan mempunyai daya adsorpsi yang berbeda terhadap suatu 

sorbat. Dua jenis sampel montmorillonite (yang satu dari Texas, dan yang lainnya dari 

Wyoming, Amerika) yang memiliki luas permukaan sama ternyata mempunyai daya 

adsorpsi yang berbeda. Daya adsorpsi montmorillonite dari Texas  terhadap 2-

aminopyridine jauh lebih rendah dibandingkan dengan montmorillonite dari Wyoming 

(Jaslin et al. 2005a). Perbedaan tersebut dapat difahami karena perbedaan kapasitas 

pertukaran kation kedua montmorillonite tersebut, di mana montmorillonite dari Texas 

jauh lebih kecil dibandingkan montmorillonite dari Wyoming. Bahkan sorben yang sama, 

tetapi terjenuhkan oleh kation yang berbeda  mempunyai daya adsorpsi yang berbeda. 

Sebagai contoh, montmorillonite dari Texas yang terjenuhkan dengan kation K
+
 

mempunyai daya adsorpsi jauh lebih besar daripada yang terjenuhkan dengan kation Ca
2+

 

(Jaslin et al. 2005a). 

 

2.4.4.  Suhu 

Perubahan suhu dapat mempengaruhi perilaku adsorpsi dengan cara mengubah 

karakter komponen dasar dari silika adsorpsi, seperti sifat kimia silika dan muatan 

permukaan sorben. Sebagai contoh, Brady et al. (1992, 1994, 1996) menunjukkan bahwa 
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konstanta keasaman silika, alumina, dan kaolinite, serta muatan permukaannya berubah 

sampai satu setengah kalinya dari suhu 25 
o
C ke 70 

o
C.  

Kinetika proses adsorpsi juga berubah karena perubahan suhu. Bruemmer et. al. 

(1988) menunjukkan bahwa kinetika adsorpsi / desorpsi dapat berubah secara signifikan 

akibat perubahan suhu yang sedang-sedang saja (sekitar 30 K).  

 

2.5. Sorpsi Anion Organik oleh Mineral Oksida-Hidroksida dan Mineral Lempung 

Beberapa peneliti telah menyarankan bahwa adsorpsi anion organik sederhana 

oleh oksida-hidroksida atau mineral lempung adalah melalui suatu proses pertukaran 

ligand (Nowack and Sigg 1996, Yao and Yeh 1996, Kummer and Stumm 1980, Ali and 

Dzombak 1996). Mekanisme pertukaran ligan ini menghasilkan kompleks permukaan 

inner-sphere (kontak antara sorben dan sorbat dengan ikatan yang kuat, yang tidak 

terpisahkan oleh molekul air), dan menyebabkan gugus hidroksil lepas dari permukaan ke 

dalam larutan. Reaksi pertukaran tersebut dapat dituliskan sebagai berikut: 

SOH + L
l-
 ↔ SL

(l-1)-
 + OH

-
 ..................................................................................(3) 

atau 

2SOH + L
l-
 ↔ S2L

(l-2)-
 + 2 OH

-
 ...........................................................................(4) 

di mana L adalah suatu anion ligan dengan muatan l-. Filius et al. (1997) memodel 

adsorpsi dari lima asam organik lemah oleh goethite, menggunakan model CD-MUSIC 

dari Hiemstra et al. (1989). Mereka melaporkan bahwa pembentukan kompleks inner-

sphere adalah yang paling dominan untuk kelima asam yang dimodel, dengan 

melepaskan ion hidroksil untuk setiap pembentukan kompleks. Pelepasan hidroksil ke 

dalam larutan dapat diamati secara eksperimen, yang sering disebut proton stoikiometri, 

yaitu proton yang dilepaskan untuk setiap adsorpsi ligan. Pengukuran proton stoikiometri 

ini merupakan alat untuk menentukan tipe kompleks yang dibentuk antara sorben dan 

sorbat, apakah inner-sphere atau outer-sphere (kontak antara sorbat dan sorben 

dipisahkan oleh molekul air, karena sorbat terkoordinasi oleh molekul air). Sebagai 

contoh, Wershaw et al. (1996) memutuskan bahwa kompleks inner-sphere terbentuk 

pada interaksi antara gugus karboksil dan permukaan alumina berdasarkan data OH
-
 yang 

dilepaskan selama adsorpsi. 
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Pembentukan kompleks outer-sphere diusulkan sebagai mekanisme reaksi untuk 

adsorpsi beberapa anion organik. Nilsson et al. (1996) menyarankan bahwa asam ftalat 

mengadsorb goethite utamanya melalui pembentukan kompleks outer-sphere. Nordin et 

al. (1998) menyarankan suatu proses serupa untuk interaksi antara asam piromelitat 

dengan permukaan boehmite. Penemuan tersebut didasarkan pada hasil modeling 

terhadap data titrasi dan adsorpsi, dan didukung oleh hasil pengukuran secara 

spektrofotometri. 

Mekanisme pembentukan outer-sphere kompleks, di mana ikatannya biasanya 

elektrostatik, telah diusulkan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Ali and Dzombak 

(1996) menemukan berdasarkan modeling bahwa adsorpsi anion oleh besi oksida adalah 

melalui pembentukan kompleks outer-sphere bidentat. Filius et al. (1997) juga 

mengusulkan terjadinya pembentukan kompleks outer-sphere untuk memodel adsorpsi 

laktat oleh goethite, seperti halnya Boily and Fein (1996) dalam menggambarkan 

adsorpsi sitrat oleh corundum.  

Kesimpulan untuk menentukan apakah kompleks yang terbentuk itu inner-sphere 

atau outer-sphere masih menjadi dilema dalam literatur. Nilsson et al. (1996) 

menyarankan pembentukan kompleks outer-sphere untuk menggambarkan adsorpsi ftalat 

oleh goethite didasarkan pada hasil titrasi, adsorpsi dan spektrofotometri. Mereka 

mengatakan bahwa deskripsi yang diusulkan itu lebih baik dan sempurna dibandingkan 

dengan model yang telah diusulkan oleh kelompok peneliti tersebut pada artikel 

sebelumnya (1991), yang mengasumsikan terjadinya kompleks inner-sphere. Filius et al. 

(1997) tidak sependapat, dan mengusulkan bahwa modeling yang mereka kerjakan 

dengan CD-MUSIC mengasumsikan pembentukan kompleks inner-sphere dalam 

adsorpsi ftalat oleh goethite. 

Kelompok peneliti lainnya menentukan tipe kompleks permukaan berdasarkan 

bukti-bukti seperti efek elektrolit medium, data spektroskopi, dan pengukuran 

stoikiometri hidroksil. Yao and Yeh (1996) meneliti adsorpsi fumarat, maleat dan 

suksinat oleh alumina dan menyimpulkan bahwa apabila adsorpsi sangat tergantung pada 

kekuatan elektrolit medium, maka pembentukan kompleks inner-sphere atau ikatan 

spesifik kurang dapat diterima. Efek spesifik dari kekuatan elektrolit itulah yang 
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dijadikan salah satu dasar oleh Nilsson et al. (1996) untuk menyimpulkan pembentukan 

kompleks outer-sphere dalam adsorpsi ftalat. 

Pembuktian secara spektroskopi untuk menentukan apakah kompleks yang 

terbentuk dalam adsorpsi inner-sphere atau outer-sphere menjadi daya tarik tersendiri 

dalam penelitian adsorpsi. Namun, interpretasi spektra ini tidak mudah karena 

komopleksitasnya, sebagaimana yang dilontarkan  Nilsson et al. (1996) dan Filius et al. 

(1996). Intepretasi yang berbeda terhadap spektra adsorpsi ftalat yang dikemukakan oleh 

Nilsson et al. (1996) (ftalat teradsorb oleh goethite melalui pembentukan kompleks outer-

sphere) dengan yang dikemukakan oleh Tejedor-Tejedor et al. (1992), (ftalat dan goethite 

membentuk kompleks inner-sphere) menunjukkan kesulitan untuk menginterpretasikan 

spektra dalam adsorpsi. Namun demikian, manakala bukti spektra tersebut digabungkan 

dengan modeling dari data eksperimen, maka alasan dapat dibangun lebih kuat untuk 

menerangkan proses adsorpsi. Raju et al. (1997), Nordin et al. (1998), dan Jaslin et al. 

(2005a, 2005b) menunjukkan sejauhmana informasi spektroskopi dapat digabungkan 

dengan data eksperimen lainnya, seperti titrasi, yang akhirnya dapat menghasilkan 

alasan-alasan yang sangat baik untuk menentukan mekanisme reaksi dalam adsorpsi 

ligan. 

Interaksi antara suatu senyawa organik dan permukaan mineral lempung dapat 

terjadi melalui tarikan elektrostatik atau pembentukan ikatan kimia yang spesifik. Sifat-

sifat molekul organik seperti struktur, gugus fungsional, dan sifat hidrofobik berpengaruh 

pada sifat-sifat adsorpsi. Beberapa mekanisme reaksi yang menyebabkan terbentuknya 

ikatan antara permukaan mineral lempung dan senyawa senyawa organik misalnya: 

 

2.5.1. Pertukaran ion 

Kation organik (LH
+
) menggantikan kation logam anorganik (M

+
-lemp) melalui 

tarikan elektrostatik pada permukaan mineral lempung (Nearpass 1970, Baker and 

Luh 1971, Gemeay et al. 2002, Jaslin et al. 2005). 

LH+ + Mn+-Lemp  LH+-Lemp + Mn+ 

Sebagai contoh, interaksi spesies organik seperti metanil kuning, p-aminodifenil-

amin, dan benzidin dengan Na
+
-montmorillonite telah dilaporkan melalui 

pertukaran kation (Gemeay et al. 2002).  
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2.5.2. Ikatan hidrogen 

Spesies organik berinteraksi dengan mineral lempung melalui pembentukan 

ikatan hidrogen. Skema interaksi barangkali dapat dinyatakan sebagai berikut: 

 

 

      

                                                        atau 

 

Sebagai contoh, piridin dilaporkan membentuk ikatan hidrogen yang kuat dengan 

molekul air yang terkoordinasi oleh kation-kation dalam montmorillonite (Farmer 

and Mortland 1966), atau yang terkoordinasi oleh Cu
2+

 yang teradsorb oleh 

kaolinite (Reis 1996). Ikatan hidrogen dapat terjadi antara molekul organik polar 

yang terkoordinasi oleh air, dan kation-kation yang terikat oleh permukaan 

mineral 

 2.5.3. Pembentukan ion dipol 

Kation pada mineral lempung dapat membentuk koordinasi tipe ion dipol dengan 

molekul organik anionik atau non-ionik (L
δ
¯) yang dapat menyumbangkan 

elektron. Skema interaksi seperti yang telah diilustrasikan pada pembahasan 

ikatan hidrogen di atas.  

2.5.4. Pembentukan kompleks permukaan inner-sphere dan outer-sphere 

Adsorpsi spesies organik oleh mineral lempung dapat terjadi melalui 

pembentukan kompleks permukaan inner-sphere atau outer-sphere. Boily et al. 

(2000) menemukan bahwa ftalat, trimelitat dan piromelitat teradsorb oleh goethite 

melalui pembentukan kompleks inner dan outer-sphere tergantung pada harga 

pH. Pengukuran menggunakan Attenuated Total Reflectance-FTIR (ATR-FTIR) 

oleh Lackovic et al. ( 2004) menyarankan bahwa asam sitrat terikat oleh goethite 

sebagai kompleks inner-sphere pada pH 4,6 dan 7,0, tetapi sebagai kompleks 

outer-sphere pada pH 8,8.  Pembentukan kompleks outer-sphere juga terjadi pada 

adsorpsi asam aspartat oleh kaolinite (Jaslin et al. 2004) dan pada adsorpsi 2-, 3-, 

dan 4-aminopiridin oleh montmorillonite (Jaslin et al. 2005a). 

        Lemp -- M          Lemp.--M   -- O  
n+ 

L 

H 

H 

L n+ 
-  

L 
+  

H 

H 
O -- 
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2.5.5. Interaksi hidrofobik 

Spesies hidrofobik cenderung membentuk agregat dan mengikat permukaan 

mineral lempung melalui interaksi yang menghasilkan hidrofobisitas dan ikatan 

dengan permukaan yang lebih kuat. Sebagai contoh, interaksi hidrofobik 

diusulkan sebagai suatu mekanisme adsorpsi asam polimaleat dan fulvat oleh 

gothite (Wang et al. 1997), dan adsorpsi asam amino poliasetat oleh -Al2O3 

(Bowers and Huang 1985). Angove et al. (2002) juga menemukan bahwa 

keberadaan asam ftalat dapat memacu adsorpsi suatu molekul hidrofobik antrazin 

yang  sama sekali tidak teradsorb oleh kaolinite dan goethite. Hal ini dikarenakan 

asam ftalat dapat terikat oleh kaolinite dan goethite dan meninggikan 

hidrofobisitas permukaan mineral lempung tersebut. 

2.5.6. Interaksi elektrostatik 

Di sini spesies organik terprotonasi atau terdeprotonasi berinteraksi dengan ion 

logam yang terikat oleh mineral lempung. Spesies teradsorb yang terbentuk dapat 

dinyatakan sebagai berikut: 

(Lemp .. M)n+ .. L¯ 

2.5.7. Ikatan pi 

Spesies organik dapat menyumbangkan dan menggunakan bersama elektron pi-

nya dengan permukaan suatu mineral lempung. Ikatan semacam ini telah 

diusulkan oleh Harris et al. (2001) untuk adsorpsi molekul poliaromatik oleh 

kaolinite. 

2.5.8. Ikatan van der Waals 

Di sini spesies organik mengikat permukaan mineral lempung dalam bentuk 

netral. Energi ikatan van der Waals ini sangat lemah. Ikatan semacam ini terjadi 

ketika atrazin mengikat smektit (Bariusso et al. 1994) juga untuk ikatan antara 

sistein dan montmorillonite (Brigatti et al. 1999). 

 

2.6. Model Kompleksasi Permukaan (MKP) 

 Melalui model kompleksasi permukaan terhadap data eksperimen adsorpsi, kita 

dapat menentukan reaksi kimia yang terlibat dalam adsorpsi beserta konstanta 

kesetimbangannya. Untuk menentukan reaksi tersebut, data yang diperoleh perlu 
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disimulasi dengan menggunakan suatu piranti lunak (software) komputer (Hayes et al. 

1991, Park et al. 1995, Park et al. 1995a,  Wu and Forsling 1995, Ali and Dzombak 1996, 

Nilsson et al. 1996, Schindler et al. 1997, Du et al. 1997, Nordin et al. 1998, Perssson et 

al. 1998). Beberapa MPK yang sering digunakan meliputi (Westall and Hohl 1980, 

Dzombak and Morel 1990, Hayes et al. 1991, Stadler and Schindler 1993, Barbier et al. 

2000) : 

a. Model Kapasitas Konstan (MKK) dimana adsorpsi diasumsikan terjadi pada satu 

bidang 

b. Model Kapasitas Konstan termodifikasi (MMKK) dimana adsorpsi terjadi pada dua 

bidang adsorpsi dan merupakan pengembangan dari MKK. 

c. Model Lapis Difusi dimana efek suatu lapisan difusi dari ion-ion yang dekat dengan 

permukaan diperhitungkan,  

d. Model Tiga Lapis dimana adsorpsi terjadi pada dua bidang dan lapisan difusi dari  

ion-ion yang berada dekat dengan permukaan diperhitungkan dan dipertimbangkan. 
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BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

3.1. Tujuan Penelitian 

Penelitian tahun pertama ini bertujuan untuk mempelajari proses yang terjadi pada 

adsorpsi ion fosfat oleh goethite dan montmorillonite. Oleh karena itu, secara rinci tujuan 

penelitian ini dapat dijabarkan sesuai dengan rumusan masalah berikut: 

a. Mempelajari kemampuan goethite dalam penjerapan ion fosfat, dibandingkan 

dengan kemampuan montmorillonite yang memiliki situs permukaan yang sangat 

berbeda. 

b. Mempelajari proses adsorpsi, menentukan reaksi kompleksasi antara ion fosfat dan 

permukaan goethite. Pada tahap berikutnya, reaksi kompleksasi antara ion fosfat 

dan goethite juga ditentukan sebagai pembanding untuk mengetahui peran situs 

pergantian kation dan situs antar lapis montmorillonite dalam penjerapan. 

c. Menentukan konstanta kesetimbangan dari reaksi-reaksi pada proses adsorpsi ion 

fosfat oleh goethite untuk memprediksi kestabilan kompleks permukaan yang 

terjadi pada proses adsorpsi tersebut.  

d. Mempelajari pengaruh suhu pada adsorpsi ion fosfat oleh goethite, untuk 

mengetahui suhu yang baik untuk proses adsorpsi serta menentukan energi panas 

yang terlibat dalam proses adsorpsi. 

e. Menentukan entalpi dan entropi reaksi pada proses adsorpsi ion fosfat oleh goethite 

dengan menggunakan persamaan van’t Hoff ?   

 

3.2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam: 

a. Memperkaya wawasan keilmuan dan dapat diajarkan pada mata kuliah Kimia 

Koloid dan Permukaan. 

b. Suatu pendekatan untuk dapat memahami proses adsorpsi semua sorbat oleh semua 

mineral lempung. 

c. Membantu mahasiswa dalam menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi (3 mahasiswa / 1 

tahun). 
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d. Meningkatkan ketrampilan dalam menyelesaikan masalah-masalah dan konsep 

Kesetimbangan, Konstanta Kesetimbangan, dan Permasalahan Spesiasi. 

e. Metode dan pendekatan dalam penelitian ini barangkali dapat dikembangkan untuk 

mempelajari pemanfaatan lumpur aktif, arang aktif, dan adsorben lainnya sebagai 

dekontaminan yang efektif. 

 

Dalam jangka panjang, penelitian ini diharapkan dapat: 

a. dikembangkan untuk penyelesaian persoalan limbah dan lingkungan. Sebagai 

contoh, terjerapnya suatu ligan toksik oleh sorben melalui pembentukan kompleks 

inner-sphere telah dilaporkan mampu menggeser panjang gelombang pada serapan 

inframerah. Oleh karena itu, karakteristik ligan toksik tersebut mungkin berubah, 

dan mungkin tidak toksik lagi sehingga dapat dimanfaatkan kembali. 

b. Dikembangkan untuk meningkatkan pemanfaatan mineral lempung dalam industri 

atau kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, dapatkah mineral lempung dijadikan 

storage bagi mineral atau senyawa tertentu yang ingin dilepaskan kembali, dengan 

laju pelepasan yang dapat diatur. Dapatkah mineral lempung dijadikan membran 

untuk pengendalian kontaminan. 
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BAB IV. METODE PENELITIAN 

  

4.1. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek Penelitian ini adalah ion fosfat, goethite, dan montmorillonite sedangkan 

objek penelitiannya adalah daya adsorpsi, mekanisme reaksi, konstanta kesetimbangan, 

entalpi, dan entropi pada adsorpsi ion fosfat oleh goethite dan montmorillonite. Ion fosfat 

dipilih sebagai subjek penelitian karena keberadaannya yang berlebihan di dalam sistem 

air dan tanah alami, yang dapat mengganggu keseimbangan hidup makhluk hidup. 

Sedangkan pemilihan goethite dan montmorillonite sebagai sorben didasarkan pada 

perbedaan situs aktif kedua sorben tersebut. Goethite hanya memiliki situs aktif SOH, 

sedangkan montmorillonite memiliki situs lain yang bermuatan negatif permanen (X
-
) 

baik di permukaannya maupun di interlayernya. 

 

4.2. Bahan-bahan yang Digunakan 

 Semua bahan kimia yang digunakan dalam penelitian ini memiliki grade AR:  

1) KH2PO4 sebagai stok ion fosfat 

2) H2SO4 dan (NH4)2MoO4 untuk analisis ion fosfat. 

3) KOH dan HNO3 untuk penyesuaian pH dan untuk titrasi potensiometri 

4) KNO3 untuk menyiapkan elektrolit dengan konsentrasi 1 mM, 

5) KH2PO4 dan Na2HPO4 untuk pembuatan larutan buffer fosfat dan ftalat. 

 Mineral lempung yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah 

goethite. 

 Semua air yang dipergunakan untuk penelitian adalah air suling. 

 

4.3. Alat-alat yang Digunakan 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Spektrofotometer FTIR 

2. Spektrofotometer UV-Visible 

3. pH-meter dan elektrodanya  

4. termometer 

5. water-bath 
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6. Seperangkat alat titrasi potensiometri 

7. Stirer magnet 

8. Shaker 

9. Alat-alat gelas: bejana reaksi, labu takar, erlenmeyer, pipet volum, dsb. 

 

4.4. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis 

 

4.4.1. Teknik Pengumpulan Data 

 Eksperimen dilaksanakan pada suhu 10, 30, dan 50 
o
C pada suatu bejana reaksi. 

Pada suhu yang dipilih, kestabilan suhu dilakukan dengan menggunakan water bath.

 Data dikumpulkan melalui tiga jenis eksperimen; titrasi potensiometri, adsorpsi 

sebagai fungsi pH (adsorption edge), dan adsorpsi pada pH tetap dengan memvariasi 

konsentrasi sorbat (adsorption isotherm). Metode eksperimentasi dari ketiga jenis 

eksperimen tersebut adalah sama untuk semua suhu yang dipilih, dan dijabarkan di 

bawah ini. 

 Sebelum ketiga jenis eksperimen adsorpsi tersebut dilaksanakan, perlu dilakukan 

eksperimen kinetika adsorpsi untuk menentukan waktu yang dibutuhkan oleh sistem 

adsorpsi untuk mencapai kesetimbangan.  

   

a. Penyiapan Larutan dan Sorben 

Larutan ion fosfat stok dengan konsentrasi 0,01 atau 0,1 M dipersiapkan dengan 

melarutkan KH2PO4 ke dalam air suling. Larutan ini dibuat pada saat akan dibutuhkan. 

Larutan stok lainnya yang dibutuhkan adalah   0,1 dan 0,01 M KOH dan HNO3. 

Penyiapannya dilakukan dengan melarutkan reagen ke dalam air suling. Larutan 

hidroksida secara perlahan dapat melarutkan alat gelas, sehingga penyimpanannya dalam 

botol polietilena harus hati-hati untuk menghindari kontaminasi silika. 

Buffer fosfat (0,025 M KH2PO4 dan 0,025 M Na2HPO4) dan  kalium hidrogen ftalat 

(0,05 M KH2PO4) untuk kalibrasi pH disiapkan sesuai dengan Vogel (1961). 
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b. Penyiapan Larutan dan Sorben 

Sintesis terhadap goethite dilakukan dengan melarutkan FeCl3.6H2O ke dalam HCl 

1 M kemudian ditambah KOH 1 M sampai pH larutan menjadi 12,5. Larutan yang 

diperoleh di shaker selama 22 jam pada suhu 70° C. Selanjutnya padatan dipusingkan 

(disentrifuse) selama 30 menit. Padatan yang sudah disentrifuse kemudian dicuci dengan 

HCl 0,001 M dan etanol, kemudian disaring dengan penyaring Buchner. Proses 

pencucian dan penyaringan ini dilakukan sebanyak tiga kali dengan tujuan untuk 

mengurangi kontaminan yang masih menempel pada permukaan padatan. Padatan 

tersebut kemudian dikeringkan dengan oven pada suhu 120° C sampai diperoleh massa 

padatan yang konstan, untuk selanjutnya dihaluskan, dan dikarakterisasi.  

Karakterisasi luas permukaan goethite dilakukan dengan menggunakan instrumen 

Surface Area NOVA 1000 di laboratorium BATAN Yogyakarta. 

 

c. Kinetika Adsorpsi 

 Ke dalam bejana reaksi yang berisi 200 mL air ditambahkan 0,300 g goethite 

dengan luas permukaan spesifik 34,56 m
2
 /g (konsentrasinya 50 m

2
L

-1
). Suspensi tersebut 

diaduk dengan stirrer magnit selama 18 – 24 jam. Ke dalam suspensi tersebut 

ditambahkan sejumlah ion fosfat sedemikian hingga konsentrasinya 1 mM. pH suspensi 

kemudian dipertahankan supaya konstan  pH = 4, dengan cara ditetesi 0,1 M KOH atau 

HNO3). Pada setiap waktu yang diamati (mulai dari 1 menit sampai 1 minggu), sampel 

diambil, dipusingkan (centrifuge), dan filtratnya kemudian dianalisa untuk konsentrasi 

ion fosfat sisa. 

 

d. Adsorption tepi (adsorpsi sebagai fungsi pH) 

 pH suatu suspensi 200 mL yang berisi 0,300 g goethite dengan luas permukaan 

spesifik 34,56 m
2
 /g (konsentrasinya 50 m

2
L

-1
) yang telah diaduk selama 18 – 24 jam 

dinaikkan dengan menambahkan 0,1 M KOH hingga sekitar 11. Dua mL 0,1 M larutan 

fosfat stok  ditambahkan sehingga konsentrasinya 1 mM. Setelah pengadukan selama 30 

menit dengan stirrer magnetik, 5 mL sampel diambil dan dimasukkan ke dalam tabung 

reaksi tertutup. pH suspensi sisa dalam bejana reaksi diturunkan dengan penambahan 0,1 

M HNO3 dan setelah 30 menit lagi, 3 mL sampel diambil dan ditransfer ke tabung raksi 
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tertutup. Demikian seterusnya sampai pH suspensi mencapai sekitar 3. Semua sampel 

dalam tabung reaksi tertutup itu dipusingkan (diaduk) dengan shaker selama waktu 

optimal yang didapatkan dari kinetika adsorpsi (~24 jam). Setelah itu, semua sampel 

dipusingkan dan filtratnya dianalisa untuk ion fosfat bebas dalam larutan. 

 Eksperimen ini dilaksanakan dengan suhu tetap: 10,  30, atau 50 
o
C. 

  

e. Adsorption Isotherm (adsorpsi sebagai fungsi konsentrasi sorbat pada pH tertentu) 

 Sistem eksperimentasi yang dikerjakan di sini serupa dengan adsorption edge, 

namun pH dijaga konstan (pH = 4). pH suspensi goethite (konsentrasinya 50 m
2
L

-1
) yang 

telah mencapai kesetimbangan (diaduk selama ~20 jam) disesuaikan ke pH = 4. Sejumlah 

volum larutan ion fosfat stok  (0,01 M) yang pHnya sudah disesuaikan ke pH = 4, 

ditambahkan ke dalam suspensi tersebut. Setelah dibiarkan selama 2 jam dengan pH 

dijaga konstan (dengan penambahan sejumlah mol KOH atau HNO3), sampel diambil dan 

ditaruh dalam tabung reaksi tertutup. Sejumlah larutan stok ditambahkan lagi, dan sampel 

diambil lagi, dan begitu seterusnya sampai konsentrasi total stok yang ditambahkan kira-

kira sama dengan 1 mM. Semua sampel dalam tabung reaksi tertutup itu dikocok dengan 

shaker selama waktu optimal yang didapatkan dari kinetika adsorpsi, dicentrifuge dan 

filtratnya dianalisa untuk diukur konsentrasi sisa ion fosfat. Semua volum fosfat stok, 

KOH, dan HNO3 yang ditambahkan atau diambil dan dicatat dengan seksama. 

 Eksperimen adsorption isotherm ini juga dilaksanakan pada suhu tetap yang telah 

ditentukan: 10, 30, atau 50 
o
C.  

  

f. Titrasi Potensiometri 

  Untuk keperluan modeling, titrasi-titrasi berikut perlu dilakukan. Pertama, titrasi 

suspensi mineral saja (goethite), yang datanya akan dipergunakan untuk menentukan 

reaksi protonasi-deprotonasi gugus aktif goethite, densitas gugus aktif, dan besar 

kapasitans permukaan mineral. Kedua, titrasi ion fosfat untuk menentukan reaksi hidrasi 

dan konstanta kesetimbangannya. Ketiga, titrasi sistem biner yang berisi salah satu 

mineral dan ion fosfat, yang akan berguna untuk memahami proses adsorpsi ion fosfat 

oleh goethite. 
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 Untuk titrasi pertama, pH dari 100 mL suspensi goethite atau montmorillonite yang 

sudah diaduk selama 18 – 24 jam dinaikkan hingga sekitar 11 dengan penambahan 0,1 M 

KOH. Suspensi kembali diaduk dan dibiarkan untuk setimbang selama kurang lebih 1 

jam, untuk selanjutnya dititrasi dengan HNO3 hingga pH 3.0. Setiap penambahan 

sejumlah asam atau basa, pH dimonitor dengan serius sampai perubahannya kurang dari 

0,1 mV per menit, suatu kriteria yang biasanya terpenuhi selama 30 – 50 menit. Jumlah 

mol KOH atau HNO3 yang ditambahkan serta pH pada saat kesetimbangan harus dicatat 

dengan teliti. 

 Titrasi sistem kedua (ion fosfat) dan sistem ketiga (sistem biner) dilaksanakan 

dengan cara yang sama. Namun, konsentrasi ion fosfat dalam titrasi sistem kedua ini 

adalah 1 mM. Sedangkan konsentrasi ion fosfat dan mineral dalam titrasi sistem ketiga 

sama dengan konsentrasi dalam eksperimen adsorpsi tepi. 

 Eksperimen ini juga ditentukan dengan suhu tertentu: 10, 30, atau 50 
o
C. 

  

g. Eksperimen Desorpsi 

 Berdasarkan hasil penelitian Nilsson et al. (1996), goethite mempunyai daya 

adsorpsi paling besar terhadap ion fosfat pada pH rendah (pH sekitar 5), dan daya 

adsorpsi semakin kecil seiring dengan naiknya pH (khususnya setelah pH lebih dari 7,0). 

Oleh karena itu, apabila eksperimen adsorpsi ion fosfat oleh goethite dilaksanakan pada 

pH 5, dan setelah terjadi kesetimbangan pH dinaikkan menjadi 8, maka ada ion fosfat 

yang dilepaskan (didesorb) dari permukaan goethite. Maka eksperimen desorpsi ini 

dilaksanakan sebagai berikut. 

 Eksperimen ini dikerjakan pada kondisi yang sama dengan eksperimen untuk 

adsorption edge. Suspensi dengan volum total 200 mL yang berisi 50 m
2
L

-1
 goethite 

diaduk selama 18 – 24 jam.  pH suspensi tersebut kemudian disesuaikan menjadi 5 

dengan meneteskan 0,1 M KOH atau HNO3. Sejumlah tertentu ion fosfat ditambahkan ke 

dalam suspensi tersebut sedemikian hingga konsentrasinya menjadi 1 mM. dan pH tetap 

dijaga 5, dan setelah dibiarkan mencapai kesetimbangan selama waktu optimal yang 

didapat dari kenetika reaksi, sampel diambil, dicentri-fuge, dan filtratnya dianalisis untuk 

ion fosfat sisa. Sistem tersebut kemudian dinaik-kan pHnya menjadi 8, dan dijaga 

konstan pada pH 8 untuk eksperimen kinetika desorpsi ion fosfat dari permukaan 
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goethite. Setelah waktu tertentu dari 1 menit sampai seminggu, sampel diambil, 

dicentrifuge segera, dan filtratnya dianalisis untuk ion fosfat sisa. Eksperimen 

dilaksanakan dengan mempertahankan suhu 10, 30  atau 50 
o
C. 

   

h. Pengukuran pH 

 pH eksperimen diukur  dengan Orion pH-meter dan elektrode gelas. Elektrode 

dikalibrasi pada suhu eksperimen menggunakan buffer fosfat dan ftalat di awal dan akhir 

eksperimen. Apabila hasil kalibrasi awal dan akhir mempunyai perbedaan yang 

signifikan, lebih dari 0,05 unit pH, maka hasil eksperimen diabaikan. Buffer fosfat dan 

ftalat untuk kalibrasi dibuat secara periodik setiap 2 minggu.  

  

i. Penentuan konsentrasi ion fosfat 

 Konsentrasi ion fosfat sisa adsorpsi dapat ditentukan dengan metode pengomplekan 

menggunakan molibdenum (Kabayama et al. 2004). Dua mL 10% asam sulfat dan 1 mL 

5% larutan amonium molibdat ditambahkan ke dalam sampel, dan diaduk selama 5 

menit. Sampel tersebut selanjutnya diukur dengan menggunakan Spektrofotometer UV-

Vis pada panjang gelombang 389 nm.  

 

4.4.2.Teknik Analisis Data 

 Data yang diperoleh dari titrasi potensiometri, adsorption edge dan adsorption 

isotherm dimodel secara terpisah dengan Extended Constant Capacitance Model (Model 

Kapasitan Konstan modifikasi) – Surface Complexation Model (Model Kompleksasi 

Permukaan)( Westall and Hohl 1980), dengan menggunakan program komputer GRFIT 

(Ludwig 1992). Informasi yang diperoleh dari model ini adalah : 

 Reaksi protonasi dan deprotonasi permukaan mineral, konstanta kesetimbangan 

reaksi, densitas situs aktif permukaan, dan kapasitans permukaan. 

 Reaksi pembentukan kompleks antara ion fosfat dan permukaan mineral serta 

kompleks yang terbentuk, inner-sphere atau outer-sphere. 

 Reaksi-reaksi dan konstanta kesetimbangan seperti pada dua butir sebelumnya, 

tetapi untuk data hasil eksperimen pada suhu yang berbeda. 
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 Model ini dilaksanakan pertama kali terhadap data titrasi. Semua parameter yang 

diperoleh dari model ini kemudian digunakan untuk memodel data adsorption edge dan 

adsorption isotherm. Pemodelan yang terpisah terhadap ketiga data eksperimen tersebut 

ditujukan untuk memastikan bahwa model yang dipilih itu konsisten dan dapat diterima. 

 

a. Surface Complexation Model (Model Kompleksasi Permukaan) 

  Model kompleksasi permukaan berarti suatu model untuk menggambarkan 

pembentukan kompleks antara sorbat dengan permukaan sorben. Model dilaksanakan 

dengan cara berikut.  

 Kesetimbangan larutan dan permukaan dioptimasi dan ditetapkan. 

 Konstanta kesetimbangan untuk reaksi yang ditetapkan di atas beserta total 

konsentrasi dari masing-masing larutan dan komponen permukaan dijadikan 

parameter yang dapat dioptimasi dalam model. 

 Data eksperimen kemudian dimodel dengan memodifikasi harga-harga parameter 

yang dapat dioptimasi tersebut, atau mengganti reaksi yang diusulkan, atau 

bahkan keduanya.  

 Reaksi setimbang berikut merupakan karakteristik reaksi kompleksasi permukaan 

(Goldberg 1992), meskipun reaksi-reaksi tersebut BUKAN satu-satunya reaksi 

yang harus digunakan, karena ada beberapa reaksi lain yang mungkin  perlu 

dipertimbangkan, dan menghasilkan fit yang lebih baik. 

Adsorpsi dan desorpsi proton [reaksi (1) dan (2)]: 

SOH + H
+
 ↔ SOH2

+ 
 ........................................................................ ............ ..... (1) 

SOH  ↔ SO¯ + H
+
  ............................................................................................. (2) 

 Di dalam contoh di atas, situs aktif permukaan disimbolkan SOH: di dalam 

beberapa model, permukaan didefinisikan dengan cara lain. Sebagai contoh, Hiemstra et 

al. (1989) mendefinisikan situs reaktif permukaan goethite dengan FeOH
-½

 dan Fe
3
O

-½
, 

yang menyebabkan rumusan berbeda untuk kesetimbangan permukaan dalam modeling. 

Meskipun demikian, situs aktif permukaan dalam model untuk analisis data penelitian ini 

akan didefinisikan sebagi SOH, dengan reaksi yang serupa dengan yang dituliskan di atas 

(1-2). 
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 Beberapa Model Kompleksasi Permukaan yang sering digunakan meliputi 

(Westall and Hohl 1980, Dzombak and Morel 1990, Hayes et al. 1991, Stadler and 

Schindler 1993, Barbier et al. 2000) : 

 Model Kapasitan Konstan dimana adsorpsi diasumsikan terjadi pada satu bidang, 

model yang paling sederhana dibandingkan dengan model lainnya. 

 Model Kapasistan Konstan modifikasi dimana adsorpsi terjadi pada dua bidang 

adsorpsi dan merupakan pengembangan dari Model Kapasitas Konstan. 

 Model Lapis Difusi dimana efek suatu lapisan difusi dari ion-ion yang dekat 

dengan permukaan diperhitungkan,  

 Model Tiga Lapis dimana adsorpsi terjadi pada dua bidang dan lapisan difusi dari  

ion-ion yang berada dekat dengan permukaan diperhitungkan dan 

dipertimbangkan. 

 Model yang dipilih dalam penelitian ini adalah Model Kapasistan Konstan 

modifikasi karena model tersebut adalah model yang paling sederhana, namun 

mempertimbangkan terjadinya pembentukan kompleks inner-sphere atau outer-sphere. 

Untuk itu, berikut dibahas secara garis besar Model Kapasitan Konstan dan Kapasitan 

Konstan Modifikasi. 

 

b. Model Kapasitan Konstan dan Kapasitan Konstan Modifikasi. 

 Model Kapasitan Konstan merupakan model yang paling sederhana dan didasarkan 

pada asumsi berikut: 

 Semua kompleks permukaan yang terbentuk adalah kompleks inner-sphere, 

dengan adsorpsi anion terjadi melalui mekanisme pertukaran ligan (melepaskan 

OH
-
 ke larutan). Dengan kata lain, semua ion diadsorb melalui bidang 

permukaan. 

 Tidak ada kompleks permukaan yang terjadi dengan ion-ion dari elektrolit. 

 Muatan permukaan berbanding lurus dengan potensial permukaan: 

 ( )Csa / F  ............................................................................................... (5) 

 dengan C adalah densitas kapsitan (F m
-2

), s adalah luas permukaan (m
2
g

-1
), a 

konsentrasi suspensi sorben (g L
-1

), Ψ adalah potensial permukaan (V), dan σ  

adalah muatan permukaan (mol L
-1

). F adalah konstanta Faraday (C mol
-1

). 
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Faktor koreksi coulombik digunakan dalam modeling sebagai koefisien 

aktivitas fase padat, maka semua kesetimbangan yang menggambarkan 

kesetimbangan permukaan yang menghasilkan muatan permukaan dikoreksi 

menggunakan faktor ekponensial (Goldberg 1992). 

 ezF RT/
......................................................................................................... (6) 

 dengan z adalah muatan formal dari kompleks permukaan. Sebagai contoh, 

reaksi (2) di atas akan memiliki kosntante kesetimbangan yang digambarkan 

oleh persamaan: 

 K
SO H

SOH
e F RT

[ ][ ]

[ ]

/
...................................................................... (7) 

Model Kapasitan Konstan modifikasi merupakan model yang sudah dimanfaatkan 

oleh beberapa peneliti (Nilsson et al. 1996, Persson et al. 1998, Nordin et al. 1998, 

Lackovic  et al. (2004), Jaslin et al. 2004, 2005a, 2005b) untuk menerangkan proses 

adsorpsi ligan oleh mineral. 

Model Kapasitan Konstan modifikasi memberikan hasil yang memuaskan untuk 

model adsorpsi yang terjadi dalam dua bidang adsorpsi: bidang permukaan dalam 

(bidang-O) yang mengikat ion dengan kuat sebagai kompleks inner-sphere, dan bidang 

permukaan luar (bidang-β) yang mengikat ion dengan lemah karena antara bidang 

adsorpsi dan ion sorbat dipisahkan oleh molekul air.  

Model Kapasitan Konstan modifikasi mengasumsikan bahwa kapasitan total (Ctot) 

di antara permukaan dan larutan adalah konstan dan dapat dihitung sebagai berikut: 

1/Ctot = 1/Cinner + 1/Couter ........................................................................................ (8) 

di mana Cinner adalah kapasitan spesifik bidang permukaan dalam (F m
-2

) dan Couter 

adalah kapasitan spesifik bidang permukaan luar (F m
-2

) Nilsson et al. (1996). Gambaran 

yang lebih lengkap tentang model ini sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Nilsson  

et al. (1996) untuk menjelaskan proses adsorpsi ligan. 

 

c. Parameter Termodinamika 

 Harga konstanta kesetimbangan dipengaruhi oleh suhu. Variasi suhu dalam 

penelitian ini menghasilkan harga konstanta kesetimbangan untuk reaksi-reaksi 
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pembentukan kompleks antara ion fosfat dan permukaan yang berbeda pula. Oleh karena 

itu, entalpi dan entropi adsorpsi dapat dihitung dengan persamaan van’t Hoff: 

 ln K
H

RT

S

R
 ................................................................................................ (9) 

dengan K adalah konstanta kesetimbangan yang diperoleh dari modeling, T adalah suhu 

absolut dan R adalah konstanta gas. Jika entalpi dan entropi adalah konstan sepanjang 

interval suhu yang dipelajari, maka plot ln K versus 1/T adalah linear, dengan slope -

∆H/R dan intersep -∆S/R. 

 
d.  Analisis dengan FTIR dan XRD 

 Untuk mengkonfirmasikan hasil model yang diperoleh, dilaksanakan pengukuran 

menggunakan FTIR dan XRD (X-ray Diffraction) terhadap mineral lempung saja, dan 

mineral lempung setelah mengadsorb ion fosfat. Spektra dari dua jenis sampel tersebut 

kemudian dibandingkan. 

 Pengukuran menggunakan XRD akan menunjukkan perubahan spasi-d mineral 

lempung, khususnya montmorillonite akibat teradsorbnya spesies organik. Berdasarkan 

penelitian sebelumnya (Morillo et al. 1991, Jaslin et al. 2005a, Jaslin  et al. 2005b), 

interaksi antara spesies organik dan montmorillonite mampu menggeser spasi-d secara 

signifikan. 
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BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

5.1.  Hasil Penelitian 

5.1.1. Kalibrasi Instrumen 

Kalibrasi instrumen dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

instrumen yang dipakai sudah valid. Validasi instrumen dilakukan untuk pH meter yaitu 

dengan cara mencuci elektrode dengan akuades dan dikalibrasi menggunakan buffer pH 4 

dan buffer pH 7. Instrumen lain seperti alat-alat gelas tidak dikalibrasi karena 

diasumsikan telah memiliki ketepatan tinggi. 

 

5.1.2. Sintesis dan Pengukuran Luas Permukaan Goethite 

Karakterisasi luas permukaan goethite dengan menggunakan instrument Surface 

Area NOVA 1000 di laboratorium BATAN Yogyakarta menunjukkan luas permukaan 

spesifik goethite sebesar 34,5645 m
2
/g. Beberapa penelitian lain seperti yang dilakukan 

oleh  Angove et al. (2002) menunjukkan bahwa luas permukaan spesifik goethite sebesar 

49,6 m
2
/g. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Vlasova, N. N. dan Kersten, M. 

(2002) menunjukkan luas permukaan spesifik goethit sebesar 20 ± 2 m
2
/g.  

 Perbedaan antara hasil pengukuran dan data referensi disebabkan oleh banyak 

faktor misalnya perbedaan jenis goethite yang digunakan antara referensi dengan 

penelitian sehingga sifat-sifat goethite pun juga berbeda. Selain itu dimungkinkan juga 

pada saat dilakukan pengukuran luas permukaan, banyak terdapat pori goethite yang 

terbuka sehingga menyebabkan pengukuran luas permukaan menjadi tidak maksimal.  

 

5.1.3.  Standarisasi Larutan KOH dan HNO3 

 Standarisasi larutan KOH dan HNO3 bertujuan untuk mengetahui secara pasti 

konsentrasi larutan tersebut sebelum digunakan. Standarisasi larutan KOH menggunakan 

larutan asam oksalat (H2C2O4.2H2O) 0,1 N dan beberapa tetes indikator PP. Sedangkan 

larutan HNO3 distandarisasi dengan menggunakan larutan natrium boraks 

(Na2B4O7.10H2O) dan beberapa tetes indikator MO. Volume titrasi yang diperoleh untuk 

KOH sebesar 25 mL dan HNO3 sebanyak 25 mL. Dari hasil perhitungan berdasarkan 
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volume hasil titrasi ini menunjukkan konsentrasi KOH yang sebenarnya adalah 0,076 M  

dan konsentrasi HNO3 0,108 M.  

 

5.1.4. Kinetika Adsorpsi 

Kinetika adsorpsi dilaksanakan pada pH 4 untuk menentukan waktu setimbang 

yang diperlukan oleh suatu sistem adsorpsi. Adsorpsi ion fosfat oleh montmorillonite  

dapat dikatakan setimbang setelah sekitar 1600 menit (sekitar 25 jam / 1 hari). Pada 

durasi waktu sehari ini hampir semua sorbat sudah terjerap, sehingga peningkatan 

adsorpsi untuk waktu yang lebih panjang menjadi sulit untuk diamati. Namun, adsorpsi 

sudah melebihi 85% dari jumlah maksimal yang dapat dijerap dalam durasi sekitar 0,2 

jam (12 menit). Untuk memperoleh hasil yang baik, maka waktu kesetimbangan yang 

dipilih dalam penelitian ini adalah 1 hari. Hasil eksperimen kinetika adsorpsi ini 

dicantumkan dalam Gambar 5.1. berikut. 
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Gambar 5.1. Kinetika adsorpsi ion fosfat oleh goethite pada pH 4 dan suhu 30 
o
C 

 

5.1.5.  Kinetika Desorpsi 

Eksperimen kinetika desorpsi dilakukan untuk mengetahui besarnya ion fosfat 

yang sudah terikat oleh permukaan goethite untuk terlepas kembali dari permukaan 
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tersebut sebagai fungsi waktu. Dengan demikian, kekuatan ikatan antara ion fosfat dan 

permukaan montmorillonite juga dapat diprediksikan.  

Fosfat cenderung tidak mudah terdesorp. Meskipun dalam waktu setengah jam, 

sekitar 40% dari fosfat yang telah terjerap dilepaskan kembali ke dalam larutan, namun 

seperti yang dapat dilihat di Gambar 5.2 peningkatan persentase desorpsi sangat cepat 

terjadi setelah durasi waktu 25 jam, di mana persentase ion fosfat dapat dilepaskan 

kembali dari ikatan permukaan goethite sebesar 100 % setelah durasi waktu 25 jam.  
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Gambar 5.2. Kinetika desorpsi ion fosfat oleh goethite. 

 

 

5.1.6. Titrasi asam-basa 

 

a. Larutan fosfat 

 

Modeling terhadap data titrasi larutan fosfat bertujuan untuk menentukan reaksi 

hidrolisis dan konstanta kesetimbangan reaksi tersebut. Hasil titrasi ini beserta hasil 

model diberikan dalam Gambar 5.3. Simbol dalam gambar tersebut merupakan data 

titrasi yang berupa [H
+
] yang ditambahkan sebagai fungsi pH, sedang garisnya 
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merupakan hasil model terbaik dengan reaksi dan konstanta kesetimbangan reaksi 

dicantumkan dalam Tabel 5.1.  
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Ion fosfat sampel dalam penelitian ini berasal dari KH2PO4, sehingga komponen 

ion fosfat dalam laporan ini dimaksudkan sebagai H2PO4
─
.  Untuk kepentingan modeling 

dalam analisis data, ion tersebut selanjutnya selalu dituliskan sebagai H2L
─
.  Tabel 5.1 

berikut memuat parameter reaksi dissosiasi asam fosfat dan konstanta kesetimbangan 

yang diperoleh dari penelitian ini dengan menggunakan metode titrasi. 

Dalam penelitian ini, suhu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap disosiasi 

ion fosfat. 

Table 5.1. Parameter reaksi dissosiasi fosfat 

 

Reaksi deprotonasi Log K Referensi *) 

H3L           H2L
─
 + H

+
  -2.100 -2.143 (a), -3.875 (b) 

H2L
─
           HL

─2
 + H

+
 -6.537 -7.201 (a), -7.208 (b) 

HL
─2

            L
─3

 + H
+
 -18.892 -12.377 (a), -19.876 (b) 

*) Sumber:  

(a) Silberberg (2000) 

(b) http://inorg-phys.chem.itb.ac.id/wp-content/uploads/2007/04/bab-9-10.pdf.  

Gambar 5.3. Titrasi 1 mM ion fosfat pada berbagai harga suhu: (simbol) adalah data 

eksperimen dan garis merupakan hasil hitung dengan menggunakan parameter yang 

dicantumkan dalam Tabel 5.1. 
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b. Suspensi Goethite 

Gambar 5.4 berikut menunjukkan hasil titrasi potensiometri terhadap sampel 

goethite tanpa ion fosfat. Garis dalam gambar tersebut menyatakan hasil fit yang terbaik 

dari Konstan Kapasitan terhadap data titrasi. Modeling terhadap data titrasi ini 

menghasilkan konsentrasi situs muka, kapasitan permukaan, dan reaksi protonasi-

deprotonasi permukaan beserta konstanta kesetimbangannya (Tabel 5.2). Harga konstanta 

kesetimbangan untuk reaksi protonasi dan deprotonasi grup permukaan tergantung pada 

pHpzc (point zero charge) dari goethite. Oleh karena itu, pH awal sampel suspensi 

goethite dipertimbangkan sebagai titik nol dalam modeling ini.  
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Tidak seperti montmorillonite yang memiliki situs pergantian ion (situs X
─
) dan 

permukaan hidroksil (SOH), goethite merupakan hidroksida yang hanya memiliki situs 

aktif SOH. 

 

Gambar 5.4. Titrasi 50 m
2
 L

─1
 suspensi goethite pada berbagai suhu: (simbol) adalah 

data eksperimen dan garis merupakan hasil hitung dengan menggunakan parameter yang 

dicantumkan dalam Tabel 5.2. Suhu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap reaksi 

protonasi dan deprotonasi goethite 
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Table 5.2. Parameter reaksi protonasi – deprotonai permukaan goethite 

Konsentrasi situs / mmol m
-2

 

a)  SOH  0,0165 

Kapasitan Permukaan / F m
-2

 

b)  Kapasitan  2,1 

Konstanta Kesetimbangan Protonasi dan Deprotonasi Permukaan, 

log K 

1)   SOH + H
+
          SOH2

+
 7,884 

2)   SOH    SO  + H
+
  -8,113 

 

c. Suspensi Goethite dan ion fosfat 

Modeling terhadap data titrasi suspensi yang berisi goethite dan ion fosfat 

(Gambar 5.5) memberikan informasi mengenai reaksi kompleksasi permukaan antara ion 

fosfat dan goethite. Reaksi dan konstanta kesetimbangan tersebut adalah dua parameter 

yang dioptimasi dan ditentukan untuk keperluan ini. Oleh karena itu, parameter lainnya 

harus sudah diketahui dulu melalui modeling sebelumnya (Tabel 5.1 dan 5.2). Reaksi 

kompleksasi permukaan dan konstanta kesetimbangan reaksi yang dihasilkan dari 

modeling ini diberikan dalam Tabel 5.3. 
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Gambar 5.5. Titrasi suspensi berisi 50 m
2
 L

─1
 goethite dan 1 mM ion fosfat pada berbagai 

suhu.  Simbol merepresentasikan data eksperimen dan garis adalah hasil hitung dengan 

menggunakan parameter yang diberikan dalam Tabel 5.1, 5.2, dan 5.3. 
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Table 5.3. Parameter reaksi kompleksasi antara ion fosfat dan goethite 

 

Reaksi Kompleksasi Permukaan log K 

1) SOH + 2 H2L
─    [SOH2

+
 – (H2L)2

─2]
─
 36.950 

2) SOH + H2L
─   [(SOH) – [H2L]

─]
─
  27.667 

 

5.1.7.  Adsorpsi tepi (Adsorpsi sebagai fungsi pH) 

Eksperimen ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pH pada adsorpsi ion fosfat 

oleh goethite. Hasil eksperimen yang merupakan hubungan antara % adsorpsi dengan pH 

diberikan dalam Gambar 5.6. Garis dalam gambar tersebut merupakan hasil hitung 

menggunakan parameter yang telah dihasilkan dari modeling data titrasi, sebagaimana 

yang diberikan dalam Tabel 5.1, 5.2, dan 5.3. Jadi, secara umum dapat dikatakan bahwa 

parameter model cukup fit dengan data adsorpsi tepi, yang berarti parameter tersebut 

cukup baik, reasonable, dan acceptable. 
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Gambar 5.6 di atas juga menunjukkan distribusi spesies kompleks permukaan 

yang terbentuk pada proses adsorpsi ion fosfat oleh montmorillonite sebagai fungsi pH 

Gambar 5.6. Hasil eksperimen pada pengaruh pH terhadap adsorpsi 9 x 10
-4

 M ion fosfat 

oleh 50 m
2
 L

─1 
goethite pada suhu 10 

o
C (♦), 30 

o
C (□), dan 50 

o
C (▲), garis dalam grafik 

tersebut adalah hasil hitung berdasarkan parameter yang tertera pada Tabel 5.1, 5.2, dan 5.3. 

Kompleks 

[(SOH2
+
)– (H2L)2

─]
─
 

Adsorpsi total 

Kompleks 

[(SOH) – [H2L]
─]

─
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yang dihitung berdasarkan model kompleksasi permukaan. Meskipun pengaruh pH 

terhadap total adsorpsi kurang signifikan, namun dapat dikatakan bahwa pH sekitar 4 

merupakan pH maksimum, di mana adsorpsi ion fosfat adalah relatif paling tinggi. Pada 

pH 5, total adsorpsi cenderung menurun dengan besarnya harga pH, dan cenderung tetap 

lagi pada pH sekitar 6,5. 

 

5.1.8. Isoterm Adsorpsi 

 Isotherm adsorpsi dilakukan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi fosfat yang 

ditambahkan terhadap daya adsorpsi goethite. Grafik adsorpsi hubungan konsentrasi 

fosfat di saat terjadi kesetimbangan dengan daya adsorpsi N (mol fosfat yang terjerap tiap 

m
2
 luas permukaan montmorillonite) pada pH 4 dan suhu  30, 40, dan 50 

o
C ditunjukkan 

pada Gambar 5. 7. 
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 Isotherm adsorpsi dilakukan pada pH 4 karena berdasarkan hasil dari adsorpsi 

tepi, adsorpsi fosfat maksimum terjadi pada pH sekitar 4. Untuk menjaga kestabilan pH 

Gambar 5.7. Isotherm Adsorpsi ion fosfat oleh goethite pada pH 4 dan berbagai suhu 

suhu 30 
o
C. (simbol) adalah data eksperimen dan garis adalah hasil hitung dengan 

menggunakan parameter yang tertera pada Tabel 5.1, 5.2, dan 5.3. 
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ini, penambahan larutan HNO3 atau KOH dilakukan jika dipandang perlu. Namun, dalam 

eksperimennya, penambahan tersebut sangat sedikit dan dapat diabaikan. Dengan 

demikian, interaksi antara fosfat dan goethite pada pH 4 tidak melibatkan banyak proton. 

Gambar 5. 7 menunjukkan bahwa daya adsorpsi montmorillonite meningkat dengan 

peningkatan konsentrasi ion fosfat yang ditambahkan. Pada konsentrasi ion fosfat bebas 

yang rendah (konsentrasi ion fosfat bebas di bawah 3 x 10
-5

 M), suhu kurang berpengaruh 

pada jumlah mol ion fosfat yang dapat diikat oleh goethite, namun pada konsentrasi yang 

tinggi, terdapat sedikit perbedaan jumlah ion fosfat yang terjerap tiap m
2
 luas permukaan 

goethite sebagai akibat dari perbedaan suhu sistem. Ini berarti bahwa pada konsentrasi 

ion fosfat total di bawah 4 x 10
-4

 M, suhu tidak berpengaruh pada adsorpsi ion fosfat oleh 

goethite. 

 

5.1.9.  Karaterisasi dengan IR dan XRD 

Keberadaaan fosfat setelah mengabsorpsi fosfat pada goethite dapat dijelaskan 

dengan membandingkan spektra goethite hasil sintesis dengan spektra goethite setelah 

proses adsorpsi, seperti yang terlihat pada Gambar 5.8 (a) dan (b). Interpretasi spektra IR  

terlihat dalam Tabel 5.4. 

Tabel 5.4. Perbedaan gugus fungsi dalam spektra IR sebelum dan sesudah adsorpsi fosfat 

No 

Sebelum mengabsorpsi Setelah terjadi adsorpsi 

Bilangan 

gelombang(cm
-1

) 
Vibrasi 

Bilangan 

gelombang(cm
-1

) 
Vibrasi 

1 3441,31 
OH 

oktahedral 
3441,28 OH oktahedral 

2 2357,94 Schiff bases 2361,75 Schiff bases 

3 1638,52 OH dari H2O 1643,87 OH dari H2O 

5 894,01 δ(OH) 1429,86 
Bengkokan  

H-P 

6 795,13 γ(OH) 893,95 δ(OH) 

7 637,69 Fe-O 794,85 γ(OH) 

 

637,34 Fe-O 

3742,6 OH bebas 

2925,73 

Vibrasi 

rentangan 

P=OH 

455,56 Fe-O 
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Gambar 5.8. Spektra IR goethite sebelum (a) dan setelah (b) adsorpsi fosfat 

(a) 

(b) 
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Berdasarkan tabel 5.4 terdapat perbedaan spektra antara sebelum dan sesudah 

adsorpsi fosfat. Perbedaan terletak pada panjang gelombang 2925,73 yang merupakan 

vibrasi rentangan P=OH dan 2742,6 cm
-1

 menandakan terjadi vibrasi OH bebas. 

Identifikasi dan interpretasi goethite hasil sintesis/sebelum proses adsorpsi menggunakan 

XRD menunjukkan nilai 2θ = 21,6
0
 setara dengan jarak dasar d = 4,12 Ǻ yang merupakan 

penciri puncak dari goethite.  

 

 

Gambar 5.9. Spektra XRD goethite hasil sintesis 

   

5.1.9. Suhu Adsorpsi dan Parameter Termodinamik 

Berdasarkan data yang diperoleh dari titrasi dan edges, dapat dikatakan bahwa 

suhu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap adsorpsi ion fosfat oleh goethite. 

Berdasarkan data isoterm, suhu dapat berpengaruh terhadap adsorpsi tersebut, meskipun 

tidak sangat signifikan pada adsorpsi ion fosfat dengan konsentrasi total yang besar, di 

atas 4 x 10
-4

 M. 

Oleh karena itu, data penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh suhu terhadap 

adsorpsi sangat kecil, yang berarti bahwa adsorpsi tidak melibatkan banyak energi. 
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5.2. Pembahasan 

5.2.1.  Goethite hasil sintesis 

Goethite merupakan mineral oksida hidroksida besi yang ketersediannya 

melimpah dan paling stabil dari semua bentuk besi oksida di tanah (Abdus Salam dan 

Adekala, F.AL, 2005 : 55). Goethite sering ditemukan pada spesies kebanyakan mineral 

limonite. Limonite merupakan endapan dari besi oksida yang meliputi lepidocrocite dan 

hematite. Goethite bisa terbentuk secara alami dari hasil pelapukan dan pengendapan 

sedimen maupun hasil sintesis dari bahan kimia.  Hasil sintesis goethite dari bahan kimia 

melalui berbagai metode dan bahan berupa serbuk dan gel hidroksida. 

Bahan yang digunakan untuk sintesis goethite FeCl3.6H2O ke dalam HCl 1 M 

yang ditirasi dengan KOH 1 M sampai pH 12. FeCl3.6H2O dilarutkan dalam HCl agar 

kondisi bahan asam dan terlarut sempurna sehingga waktu pemberian larutan KOH bisa 

terbentuk suspensi yang tercampur secara rata walaupun distirer. Pembentukan goethite  

singkatnya mengikuti reaksi seperti dibawah ini: 

FeCl3.6H2O(s) + HCl(aq)    FeCl3.6 H2O(sus) 

FeCl3.6 H2O(sus) + 3 KOH(aq)     α FeOOH(sus) + 3 KCl(aq)  + 7 H2O(l)   

FeCl3.6 H2O(sus) + KOH(aq)     α Fe(OH )3(sus) + HCl(aq)    

   α FeO(OH) (s)  + H2O(l)   

Proses pembentukan goethite dari referensi yang kami peroleh rata-rata dibuat 

sampai kondisi jenuh/basa sekitar pH 12 dan pada suhu tinggi (60 
0
C). Hal ini 

dimungkinkan terjadi tranformasi bentuk senyawa dari besi(III)hidroksida menjadi 

goethite yang berbeda sifat kimianya. Pencucian goethite dengan asam dan alkohol murni 

sambil dipanaskan suhu supaya pengotor-pengotor larut sehingga diharapkan goethite 

murni(kandungannya tinggi). Pengovenan pada suhu 120 
0
C di harapkan supaya HCl dan 

etanol maupun air hilang sehingga terbentuk serbuk kering bebas air. Analisa secara fisik 

didapat goethite berwarna coklat kekuningan. Berdasarkan jurnal goethite berbentuk 

mineral ortorombik, kristal prismatik, acicular tunggal dan struktur seperti jarum. 

Goethite memiliki struktur berpori dengan pori bersebelahan(diaspore). 
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Sebelum goethite digunakan terlebih dahulu dianalisa dengan BET NOVA 1000 

Surface Meter didapat luas permukaan 34,5645 m
2
/g. Hasil sintesis antara satu dengan 

yang lain berbeda dikarenakan kondisi larutan selama pembentukan juga berbeda 

(Schwertmann 1990). Faktor yang mempengarui morfologi goethite meliputi pH dan 

muncul/tidaknya spesies dari ion yang terserap pada larutan (Robbert G. Ford et al., 

1997: 769). Morfologi partikel dapat mempengarui perilaku dissosiasi goethite dan 

menentukan distribusi situs koordinasi pada permukaan partikel (Cornell, et al 1974; 

Colombo, et al. 1994). Hal ini lebih jelas lagi seandainya masing-masing sampel 

dianalisa dengan XRD.  

Hasil analisis XRD menunjukkan bahwa goethite hasil sintesis spektranya seperti 

pada goethite hasil sintesis penelitian terdahulu yaitu menunjukkan  2θ= 21,6
0
 atau d= 

4,12 Ǻ dengan intensitas dominan dan kuat yang merupakan penciri utama dari goethite 

(Kim H. Tan, 1991 : 138). Selain itu jarak d menurut penelitian (Mendellovici, Yasiv, 

dan Villaba, 1979) adalah ada 4,195; 2,454; 2,254; 2,19; 1,72 Ǻ. Sedangkan  hasil dari 

sintesis yang kita lakukan menunjukkan perbedaan yang kecil, yaitu 2θ = 21,55 
0 

dengan 

jarak 4,12 Ǻ; 2θ = 36,98 
0 
dengan jarak 2,4289 Ǻ; 2θ = 40,1 

0 
dengan jarak 2,24682 Ǻ, 2θ 

= 40,9383 
0 

dengan jarak 2,20273 Ǻ; 2θ = 53,02 
0 

dengan jarak 1,71027Ǻ (lampiran 6). 

Hasil dari interpretasi diatas menunjukkan bahwa goethite sintesis memenuhi untuk diuji 

dan bisa dilanjutkan sebagai bahan penelitian/percobaan adsorpsi.   

Hasil dari spektra IR menurut penelitian (Mendellovici, Yasiv, dan Villaba, 1979) 

menunjukan goethite mempunyai vibrasi OH regangan pada panjang gelombang 3140 

cm
-1

 serta OH lain seperti δ(OH) = 894 cm 
-1

, γ(OH) = 790 cm 
-1

 dan vibrasi kuat Fe-O 

pada panjang gelombang 405 cm
-1

 dan serapan lemah pada 455 cm
-1

. Analisis goethite 

hasil sintesis menunjukkan perbedaan yang tidak terlalu besar. Perbedaan pada bilangan 

gelombang OH octahedral 3441,31 cm
-1

; δ(OH) = 894,01 cm
-1

dan  γ(OH) = 795,13 cm
-1

. 

5.2.2. Daya adsorpsi goethite dibandingkan dengan montmorillonite 

Goethite mempunyai daya adsorpsi yang sangat besar, seperti yang tertera dalam 

Gambar 5.7. Penambahan konsentrasi sorbat fosfat yang tinggi masih dapat terjerap oleh 

goethite. Sebagai contohnya, pada suhu 30 dan 40 
o
C (Gambar 5.7), konsentrasi fosfat 

total 1,5 x 10
-4

 M, hanya sekitar 3,5 x 10
-5

 M yang tidak terjerap. Itu berarti sekitar 98% 

dari 1,5 x 10
-4

 M ion fosfat dapat dijerap oleh goethite pada pH 4. Hasil isoterm ini 
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sejalan dengan hasil adsorpsi tepi (Gambar 5.6) di mana sekitar 97% dari 9 x 10
-4

 M ion 

fosfat dijerap oleh goethite pada pH 4. Dibandingkan dengan montmorillonite, daya 

adsorpsi goethite jauh lebih tinggi, seperti yang diberikan pada Gambar 5.10 dan 5.11 di 

bawah ini. Hal ini dapat disebabkan oleh tingginya konsentrasi situs aktif SOH goethite 

dibandingkan dengan montmorillonite, yang besarnya empat kali lipat, yaitu 1,65 x 10
-2 

mmol m
-2

 permukaan goethite dan 0,4 x 10
-2 

mmol m
-2

 (Jaslin dkk, 2007). Namun 

demikian, perlu kiranya dimengerti bahwa montmorillonite masih memiliki situs aktif 

lain, yaitu permukaan bermuatan negatif permanen (X
-
) yang juga berperan aktif dalam 

adsorpsi, sehingga daya adsorpsi goethite kurang dari empat kali daya adsorpsi 

montmorillonite (Gambar 5.11) yang ditemukan sebesar 6,15 x 10
-3

 mmol m
2
 permukaan 

montmorillonite pada suhu 30 
o
C (Jaslin dkk, 2007). Sayangnya, penelitian ini tidak 

mampu menemukan daya adsorpsi goethite karena pada penambahan konsentrasi ion 

fosfat yang sangat besar, 1 x 10
-2

 M (Gambar 5.7),  98% dari konsentrasi tersebut masih 

dijerap oleh goethite. Oleh karena itu, berdasarkan rasio perbandingan konsentrasi gugus 

aktif goethite dan montmorillonite dari penelitian ini, diperkirakan daya adsorpsi goethite 

terhadap ion fosfat pada pH 4 adalah sekitar 2,5 x 10
-2

 mmol m
-2

 permukaan goethite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.10. Daya adsorpsi goethite ( ) dibandingkan dengan montmorillonite ( ) 

terhadap ion fosfat.  
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Gambar 5.11. Perbandingan adsorpsi 1 mM ion fosfat oleh  50 m
2
L

-1
 goethite () dan 50 

m
2
L

-1
 montmorillonite ( ) sebagai fungsi pH.  

 

5.2.3.  Karakteristik sorpsi ion fosfat oleh goethite 

Kinetika adsorpsi (Gambar 5.1) menunjukkan bahwa interaksi antara sorbat ion 

fosfat dengan permukaan goethite berlangsung dalam waktu yang singkat, sekitar 85% 

dalam waktu 12 menit, meskipun tercapai kesetimbangan setelah 24 jam. Ini 

menunjukkan bahwa gugus aktif mempunyai afinitas yang tinggi terhadap ion fosfat 

goethite. Sebaliknya, kinetika desorpsi (Gambar 5.2) menujukkan bahwa ion fosfat hanya 

didesorp sekitar 40% dalam waktu 0,5 jam, 60% dalam waktu 22 jam, dan 98% dalam 

waktu 25 jam. Ini mengindikasikan bahwa ikatan antara sorbat ion fosfat dan gugus aktif 

goethite relatif kuat, sehingga diperlukan waktu yang cukup lama untuk melepaskannya 

kembali. Ikatan yang kuat dapat terjadi manakala kompleks yang terbentuk antara ion 

fosfat dan gugus aktif goethite adalah kompleks inner-sphere. 

Data adsorpsi tepi (Gambar 5.6 dan 5.11) dan isoterm adsorpsi (Gambar 5.7 dan 

5.10)  menunjukkan bahwa goethite mempunyai daya adsorpsi yang jauh lebih tinggi 

dibandingkan dengan montmorillonite. Selain itu, kenyataan bahwa isotherm adsorpsi 

pada pH 4 diperlukan penambahan asam meskipun dalam jumlah yang sangat kecil. Ini 

menunjukkan bahwa interaksi antara ion fosfat dan goethite cenderung melepaskan ion 
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hidroksil daripada melepaskan proton, meskipun dalam jumlah yang relatif kecil. Spektro 

IR menunjukkan bahwa ion fosfat terjerap oleh goethite dengan jeals dan nyata. 

 Atas dasar kenyataan-kenyataan yang telah dikemukakan di atas, maka 

pemodelan terhadap data adsorpsi perlu mempertimbangkan beberapa hal berikut. (1) 

ikatan yang terjadi mungkin ikatan kimia, (2) kompleks yang terbentuk adalah kompleks 

inner-sphere, (3) reaksi di pH asam cenderung melepaskan gugus hidroksil daripada 

proton. 

 

5.2.4.  Model pembentukan kompleks permukaan 

Pemodelan data eksperimen titrasi asam basa dan adsorpsi tepi dilakukan dengan 

model kapasitan konstan, dengan kapasitan sebesar 2,1 Fm
-2

  luas permukaan sama 

dengan kapasitan total montmorillonite (Jaslin dkk. 2007). Kapasitan montmorillonite 

adalah 7 dan 3 Fm
-2

 untuk masing-masing kapasitan dalam C1 dan kapasitan luar C2, 

sehingga kapasitan total montmorillonite juga sama dengan 2,1 Fm
-2

.  

Hasil model dapat fit dengan baik terhadap data eksperimen, meskipun ada 

beberapa hasil model yang kurang memuaskan. Kurang memuaskannya hasil model 

dapat disebabkan oleh beberapa kelemahan, seperti: besarnya kontaminan yang terdapat 

dalam goethite hasil sintesis. Goethite yang digunakan sebagai sampel penelitian ini, 

kemungkinan mengandung kontaminan, yang bukan hanya kation logam tapi juga kation-

anion organik. Kontaminan ini tidak dapat digantikan oleh kation K
+
 pada tahap 

penjenuhan dan masih terikat secara kuat oleh permukaan goethite. Keberadaan 

kontaminan yang diabaikan oleh modeling ini, mengakibatkan tidak tercakupnya 

beberapa reaksi nyata yang ada pada proses adsorpsi sehingga hasil fit kurang 

memuaskan. 

Pemodelan dilakukan secara bertahap mulai dari titrasi larutan fosfat saja, 

suspensi goethite saja, dan yang terakhir adalah titrasi sistem  biner yang berisi goethite 

dan fosfat. Hasil model yang berupa reaksi adsorpsi dan konstanta kesetimbangan (Tabel 

5.1 – 5.3) selanjutnya dijadikan sebagai parameter tetap untuk model data adsorpsi tepi 
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a). Reaksi disosiasi fosfat dan konstanta kesetimbangan 

Hasil model terhadap data titrasi larutan fosfat diberikan dalam Gambar 5.3. Hasil 

model berupa reaksi disosiasi fosfat dan konstanta kesetimbangan reaksi tersebut 

sebagaimana yang tertera dalam Tabel 5.1. Berdasarkan parameter tersebut, maka 

distribusi spesies fosfat sebagai fungsi pH dapat digambarkan sebagai berikut (Gambar 

5.12). 

Berdasarkan distribusi spesies ini, dalam rentang pH yang diteliti, ion fosfat selalu 

berada dalam bentuk anion. Pada pH rendah, H2PO4
─
 merupakan spesies yang 

eksistensinya dalam sistem adsorpsi paling dominan, sedangkan pada pH antara 7.5 – 9  

adalah spesies HPO4
─2

 yang dominan jumlahnya. Di atas pH 8, keberadaan spesies PO4
─3

 

juga signifikan. Karena beberapa faktor yang mempengaruhi adsorpsi di antaranya adalah 

sifat hidrolisis atau protonasi molekul organik, kelimpahan jumlah adsorbat, dan muatan 

molekul adsorbat, maka  spesies H2PO4
─
 merupakan spesies yang paling mungkin 

berikatan dengan permukaan di pH rendah. Sebaliknya di pH tinggi, spesies HPO4
─2

 

merupakan spesies yang jumlahnya paling tinggi, dan memungkinkan untuk berinteraksi 

dengan permukaan goethite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.12. Distribusi spesies fosfat yang dihitung dengan parameter 

yang tertera dalam Tabel 5.1  
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b). Reaksi protonasi-deprotonasi permukaan goethite dan montmorillonite 

Dengan pemodelan data titrasi suspensi goethite dan montmorllonite, maka bukan 

hanya reaksi protonasi-protonasi permukaan dan konstanta kesetimbangan saja yang 

diperoleh (Tabel 5.2), melainkan juga beberapa variabel penting yang merupakan 

karakteristik mineral lempung yang digunakan dalam peneltitian. Hasil tersebut sudah 

dicantumkan dalam Tabel 5.2 di atas, yaitu:  

 Densitas situs SOH goethite yang besarnya adalah 0,0165  mmol m
-2

, densitas ini 

hampir 3,5 kali lipat densitas situs aktif montmorillonite (Jaslin dkk, 2007).  

 Kapasitan bidang  goethite adalah 2,1 Fm
-2

, dan kapasitan bidang montmorillonite 

masing-masing adalah 7 Fm
-2

 untuk kapasitan bidang dalam, dan  3 Fm
-2

 untuk 

kapasitan bidang luar. Kapasitan total bidang goethite dan montmorillonite yang 

ditemukan oleh penelitian ini dikatakan sama, yaitu 2,1 3 Fm
-2

, yang juga sama 

dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Angove et al. (2002) dan Jaslin et al. (2005). 

 

c).  Proses adsorpsi ion fosfat oleh goethite 

Gambar 5.13 berikut merupakan perbandingan konsentrasi H
+
 yang perlu 

ditambahkan terhadap sistem adsorpsi. Ada perbedaan yang sangat signifikan antara 

titrasi 50 m
2
L

-1
 goethite sebelum dan sesudah adsorpsi 1 mM fosfat, di mana [H

+
] yang 

harus ditambahkan untuk kesetimbangan pada goethite sesudah adsorpsi 1 mM fosfat 

lebih besar pada pH di bawah 6,2 dan jauh lebih kecil pada pH di atas 6,2. Hal ini 

disebabkan interaksi antara fosfat dan permukaan melepaskan gugus hidroksil yang 

mengakibatkan suspensi cenderung lebih basa, sedangkan keberadaan 1 mM fosfat yang 

terdeprotonasi secara berkelanjutan dan melepaskan H
+
 ke dalam suspensi sepanjang 

rentang pH di bawah 6,2 masih lebih kecil jumlahnya. Oleh karena itu, jumlah proton 

yang ditambahkan dalam hal ini tidak sangat signifikan perbedaannya. Lain dengan fakta 

pada rentang pH di atas 6,2 di mana interaksi antara fosfat dan permukaan goethite tidak 

melibatkan proton, sehingga keberadaan fosfat yang mengalami deprotonasi 

berkelanjutan menyebabkan suspensi cenderung bersifat asam, sehingga penambahan 

proton pada titrasi semakin kecil. 
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Kenyataan di atas mengindikasikan bahwa pada pH rendah, reaksi kompleksasi 

permukaan terjadi dengan memerlukan proton, sedang pada pH tinggi interaksi mungkin 

tidak melibatkan proton.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.13. Titrasi larutan 1 mM fosfat dan suspensi 50 m
2
L

-1
 montmorillonite 

sebelum dan sesudah adsorpsi 1 mM fosfat pada suhu 30 
o
C. 

 

Pemodelan terhadap data menyarankan bahwa terbentuk kompleks inner-sphere 

[SOH2
+
 – (H2L)2

─2]
─
 di pH rendah dan [(SOH) – [H2L]

─]
─
 di pH tinggi dalam adsorpsi 

fosfat oleh goethite, melalui ikatan hidrogen mengikuti reaksi berikut ini: 

 SOH + 2 H2L
─ H

+
[SOH2

+
 – (H2L)2

─2]
─
 

 SOH + H2L
─    [(SOH) – [H2L]

─]
─
 

 

Distribusi kompleks permukaan  ditunjukkan oleh Gambar 5.6. Meskipun 

kompleks yang dibentuk oleh goethite dan montmorillonite sama-sama melibatkan gugus 

fungsional SOH, namun mekanismenya sangat berbeda. Reaksi pada adsorpsi fosfat oleh 

montmorillonite terjadi melalui pembentukan kompleks outer-sphere, [(XH)
0
– H2L

─]
─1

 

dan  [[(SO─
)(SOH)]

–
 – [H2L]

─]
─2

 dengan reaksi: 

 [X
–
–H

+
]
0
 + H2L

─       [(XH)
0
– H2L

─]
─1

 

 2SOH + H2L
─ [[(SO─

)(SOH)]
–
 – [H2L]

─]
─2

 + H
+
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d). Kelemahan modeling 

   Reaksi yang ditemukan dalam modeling merupakan ramalan terbaik tentang 

reaksi yang terjadi dalam suspensi yang dipelajari; yang kemudian diasumsikan satu-

satunya proses yang terjadi selama adsorpsi. Ini tentu tidak selalu benar karena modeling 

tidak memperhatikan heterogenitas situs permukaan yang dipelajari. Meskipun hal 

tersebut dapat juga dilakukan, namun akan memerlukan lebih banyak lagi parameter-

parameter bebas dalam modeling yang dapat diubah-ubah dan dioptimasi, sehingga akan 

menambah ketidaktentuan interpretasi parameter. Meskipun demikian, modeling dalam 

penelitian ini menunjukkan perilaku sistem dengan baik, terbukti konsisten dengan data 

eksperimen yang diperoleh dengan memvariasi konsentrasi fosfat, pH, dan suhu baik 

dalam titrasi maupun eksperimen adsorpsi. 

  

5.2.5.  Pengaruh suhu dan parameter termodinamik dalam sorpsi 

Suhu tidak mempengaruhi secara signifikan sorpsi ion fosfat oleh goethite baik 

dalam titrasi (Gambar 5.3 – 5.5), maupun adsorpsi tepi (Gambar 5.6). Oleh karena itu, 

besarnya ∆H dan ∆S  yang terlibat dalam sorpsi ion fosfat oleh goethite sangat kecil, dan 

tidak signifikan, atau dapat dikatakan bahwa adsorpsi fosfat oeleh goethite tidak 

melibatkan energi. 
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BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1.  Kesimpulan 

 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pemodelan terhadap data hasil eksperimen, dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Daya adsorpsi maksimal goethite terhadap ion fosfat sebesar kurang lebih tiga kali 

lebih besar dibandingkan monmorilonite. Hal ini dikarenakan densitas gugus aktif 

goethite jauh lebih besar dibandingkan dengan  montmorillonite.  

2. Berdasarkan model kompleksasi permukaan dengan konstan kapasitan dan hasil 

FTIR, dapat disimpulkan bahwa adsorpsi ion fosfat oleh goethite berbeda dengan  

montmorillonite. Adsorpsi pada goethite terjadi melalui pembentukan dua kompleks 

permukaan inner-sphere dengan ikatan hidrogen.  

 SOH + 2 H2L
─  + H

+
 [SOH2

+
 – (H2L)2

─2]
─
 

 SOH + H2L
─  [(SOH) – [H2L]

─]
─
 

Sedangkan kompleks permukaan pada montmorillonite adalah kompleks outer-

sphere yang terjadi terjadi melalui ikatan hidrogen, mengikuti reaksi: 

 [X
–
–H

+
]
0
 + H2L

─  [(XH)
0
– H2L

─]
─1

 

 2SOH + H2L
─       [[(SO─

)(SOH)]
–
 – [H2L]

─]
─2

 + H
+
 

3. Suhu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembentukan kompleks 

permukaan goethite, sehingga dapat dikatakan bahwa pembentukan kompleks 

permukaan tidak melibatkan energi yang signifikan. Hal ini berbeda dengan 

pembentukan kompleks permukaan montmorillonite yang mana suhu dapat 

mengubah komponen dasar dari sistem adsorpsi, dan energi sangat menentukan 

pembentukan kompleks permukaan tersebut. 

 

6.2.  Saran 

Mengingat adanya keterbatasan penelitian dan berdasarkan hasil penelitian ini, 

perlu kiranya diperhatikan hal-hal berikut ini: 

1. Untuk kepentingan modeling dan fitting data eksperimen, sebaiknya sampel yang 

digunakan adalah sampel murni yang cenderung bebas dari kontaminan. 
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2. Perlu dilakukan pengukuran lebih teliti dengan menggunakan ATR-FTIR dan XPS 

(jika memungkinkan) untuk mendukung / konfirmasi kesimpulan dari penelitian ini.  

3. Penggunaan Triple Layer Surface Complexation Model dan penggunaan alat bantu 

hitung yang dapat menghitung konstanta kesetimbangan fase cair-padat mungkin 

akan memberikan hasil yang lebih memuaskan.  



 

Laporan Penelitian Fundamental 48 

DAFTAR PUSTAKA 
 

 

Ainsworth, C.C., Pilon, J. L., Gassman, P.L. and Van der Sluys, W.G. (1994), Cobalt, 

Cadmium and Lead Sorption to Hydrous Iron Oxide: Residence Time Effect, Soil 

Science Society of American Journal, 58:1615. 

 

Akyüz, S., Akyüz, T. and Davies, J.E.D. (1999). FT-IR and FT-Raman Spectroscopic 

Study of Surface Species of 2-Aminopyridine Adsorbed by Sepiolite from Anatolia, 

J. Struct. Chem. 40(5): 796. 

 

Ali, M. A. and Dzombak, D. A., (1996), Competitive Sorption of Simple Organic Acids 

and Sulfate on Goethite,  Environmental Science and Technology, 30: 1061. 

 

Angove, M. J., Fernandes, B. and Jaslin I. (2002). The Sorption of Anthracene onto 

Goethite and Kaolinite in the Presence of Some Benzene Carboxylic Acids. Journal 

of Colloid Interface Science. 247: 1. 

 

Barbier, F., Duc, G. and Petit-Ramel, A. (2000). Adsorption of Lead and Cadmium Ions 

from Aqueous Solution to the Montmorillonite/Water Interface, Colloids and 

Surfaces A. Physicochemical and Engineering Aspects. 166: 153. 

 

Barrow, N. J. (1986). Testing a Mechanistic Model. II The Effect of Time and 

Temperature on the Reaction of Zinc with a Soil, Journal of Soil Sciences, 37, 

277-286. 

 

Benjamin, M.M. and Leckie, J.O. (1981). Competitive Adsorption of Cd, Cu, Zn, and Pb 

on Amorphous Iron Oxyhydroxide, Journal of Colloids and Interface Sciences., 

83, 410-419. 

 

Boily, J.-F. and Fein, J. B., (1996). Experimental Study of Cadmium-Citrate Co-

Adsorption onto -Al2O3. Geochimica et Cosmochimica Acta. 60: 2929. 

  

Boily, J.-F., Persson, P. and Sjöberg, S. (2000). Benzenecarboxylate FeOOH)/Water 

Interface: II. Linking IR Surface Complexation at Goethite (α- Spectroscopic 

Observations to Mechanistic Surface Complexation Model for Phthalate, 

Trimellitate, and Pyromellitate. Geochimica et Cosmochimica Acta. 64(20): 

3453. 

 

Borchardt, G., (1989), in Minerals in Soil Environments, (J.B. Dixon and S.B. Weed, 

eds.), Madison, Winconsin: Soil Science Society of America, 675. 

 

Brady, P.V., (1992), Silica Surface Chemistry at Elevated Temperature, Geochimica et 

Cosmochimica Acta. 56: 2941. 

 



 

Laporan Penelitian Fundamental 49 

Brady, P.V., (1994), Alumina Surface Chemistry at 25, 40, and 60 C, Geochimica et 

Cosmochimica Acta. 58: 1213. 

 

Brady, P.V., Cygan, R.T., and Nagy, K. L., (1996), Molecular Control on Kaolinite 

Surface Charge, Journal of Colloid Interface Science. 183: 1. 

 

Bruemmer, G. W., Gerth, J. and Tiller, K.G., (1988), Reaction Kinetics of the Adsoption 

and Desorption of Nickel, Zinc and Cadmium by Goethite. I. Adsorption and 

Diffusion of Metals, Journal of Soil Science, 39, 37. 

 

Chen, J.-H., Wu, J.-T. and Huang, W.-T., (2001), Effect of Compost on the Availability of 

Nitrogen and Phosphorus in Strongly Acidic Soils. Taken from  internet on June 

2005. 

 

Dashman, T. and Stotzky, G. (1984). Adsorption and Binding of Peptides on Homoionic 

Montmorillonite and Kaolinite, Soil Biol. Biochem. 16(1): 51. 

 

Dufrêche, J.-F., Marry, V., Bernard, O. and Turq, P., (2001). Models for Electro-kinetic 

Phenomena in Montmorillonite, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and 

Engineering Aspects, 195, 171. 

 

Dzombak, D. A. and Morel, F.M.M. (1990). Surface Complexation Modeling: 

Hydrous Ferric Oxide, New York, A Wiley-Interscience Publication. 

 

Encyclopedia Britannica CD 98. (1998), Merriam-Webster. 

 

Filius, J. D., Hiemstra, T. and Van Riemsdijk, W. H., (1997), Adsorption of Small Weak 

Organic Acids on Goethite: Modeling of Mechanisms, Journal of Colloid and 

Interface Science, 195: 368. 

 

Fokkink, L.G.J., de Keizer A., and Lyklema, J. (1990). Temperature Dependance of 

Cadmium Adsorption on Oxides. 1. Experimental Observations and Model 

Analysis, J. Colloid Interface Sci., 135, 118 – 131.  

 

Foth, H. D., and Turk, L. M., (1972), Fundamental of Soil Science, 5
th

 ed., Canada: 

John Wiley and Sons, 162. 

 

Gemeay, A. H., El-Sherbiny, A.S. and Zaki, A. B. (2002). Adsorption and  Kinetic 

Studies of the Intercalation of Some Organic Compounds onto Na
+
-

montmoriilonite, J. Colloid Interface Sci. 245: 116. 

 

Hayes, K. F., Redden, G., Ela, W. and Leckie, J.O., (1991), Surface Complexation 

Models: An Evaluation of Model Parameter Estimation Using FITEQL and Oxide 

Mineral Titration Data, Journal of Colloid and Interface Science. 142: 448. 

 



 

Laporan Penelitian Fundamental 50 

Hiemstra, T., Van Riemdijk, W. H. and Bolt, G. H., (1989), Multisite Proton Adsorption 

Modeling at the Solid/Solution Interface of (Hydr)Oxides: a New Approach. I. 

Model Description and Evaluation of Intrinsic Reaction Constants, Journal of 

Colloid and Interface Science, 133: 91. 

 

Jaslin I., Johnson, B.B., and Wells, J.D. (1999). A Comparative Study of the Adsorption 

of Transition Metals on Kaolinite, Journal of Colloid and Interface Science. 217: 

403. 

  

Jaslin I., Johnson, B.B., Wells, J.D., and Angove, M.J., (2004), Adsorption of Aspartic 

Acid on Kaolinite. Journal of Colloid and Interface Science. 273(1): 1. 

 

Jaslin I., M. J. Angove, Wells, J.D., and Johnson, B.B., (2005a), Surface Complexation 

Modeling of the Sorption of 2-, 3-, and 4-aminopyridine by Montmorillonite. 

Journal of Colloid and Interface Science.  284(2): 383. 

 

Jaslin I., Wells, J.D. Johnson, B.B. and Angove, B.B. (2005b), Sorption of 3-amino-1,2,4-

triazole and Zn(II) onto Montmorillonite, Clays and Clay Minerals, 53(2), 137. 

 

Jaslin I.,  Wells, J.D., Johnson, B.B. and Angove, M.J., (2005c), Surface Complexation 

Modeling of the Sorption of Zn(II) by Montmorillonite, Colloids and Surfaces A: 

Physicochemical and Engineering Aspects. 252: 33. 

 

Jaslin I., Angove, M.J., Wells, J.D. and Johnson, B.B., (2005d), Surface Complexation 

Modeling of the Sorption of 2-, 3-, and 4-aminopyridine by Montmorillonite, 

Journal of Colloid and Interface Science, 284(2), 383-389 

 

 Jaslin I., Endang W. LFX, Sunarto, dan Meirna P. Arfianty, (2006a), Perilaku Sorpsi 9-

Aminoakridin oleh Montmorillonit, Prosiding Seminar Nasional Penelitian MIPA, 

1 Agustus 2006, FMIPA UNY. 

 

Jaslin I., Endang W. LFX., dan Sunarto, (2006b) Study of Reaction Mechanisms on the 

Adsorption of 9-Aminoacridine by Montmorillonite, Proceeding: International 

Conference on Mathematics and Natural Sciences, ITB Bandung. 

 

Jaslin I., Endang W. LFX., dan Sunarto, (2007), Memahami Proses Sorpsi Ion Fosfat 

oleh Goethite dan Montmorillonit, Laporan Penelitian Fundamental, Tahun 1, 

Universitas Negeri Yogyakarta. 

 

Johnson, B. B. (1990), Effect of pH, Temperature, and Concentration on the Adsorption 

of Cadmium on Goethite, Environmental Science and Technology, 24: 112. 

 

Johnston, C. T., De Olivietra, M. F., Teppen, B. J., Sheng, G., and Boyd, S. A. (2001). 

Spectroscopic Study of Nitroaromatic-Smectite Sorption Mechanism, 

Environmental Science and Technology. 35: 4767. 

 



 

Laporan Penelitian Fundamental 51 

Kabayama, M., Kawasaki, N., Nakamura, T., Tokimoto, T., and Tanada, S. (2004), 

Adsorption of Phosphate Ions from Sea Water by Use of Surface-Modified 

Boehmite, Surface Scientific. 25(8):  499. 

 

Lackovic, K., Johnson, B.B., Angove, M. J., and Wells, J.D., (2004), Modeling the 

Adsorption of Citric Acid onto Muloorina Illite and Related Clay Minerals, 

Journal of Colloid and Interface Science.  270(86): 86. 

 

Leeper , G.W. and Uren, N.C., (1993), Soil Science; an Introduction, Melbourne 

University Press, Melbourne. 

 

Lovgren, L., (1991),  Complexation Reactions of Phthalic Acid and Aluminium(III) with 

the Surface of Goethite, Geochimica et Cosmochimica Acta. 55: 3639. 
 

Ludwig, C. (1992). GRFIT - A Computer Program for Solving Speciation Problems: 

Evaluation of Equilibrium Constants, Concentration and Other Physical 

Parameters. Switzerland, University of Berne. 

 

Kitano, Y., Okumura, M., and Idogaki, M., (1978), Uptake of Phosphate ions by Calcium 

Carbonate, Geochemical Journal. 12, 29 -37. 

 

Kummert, R. and Stumm, W. (1980), The Surface Complexation of Organic Acids on 

Hydrous γ-Al2O3. Journal of Colloid and Interface Science, 75: 373. 

 

Madrid, L., Diaz-Barrientos, E. and Contreas, M.C., (1991). Relationships between Zinc 

and Phosphate Adsorption on Montmorillonite and an Iron Oxyhydroxide, 

Australian Journal of Soil Residue. 29, 239-247. 

 

Morillo, E., Perez-Rodriguez, J.L. and Maqueda, C. (1991). Mechanisms of Interaction 

Between Montmorillonite and 3-Aminotriazole,  Clays and Clay Minerals. 26: 

269. 

 

Nilsson, N., Persson, P., Lovgren, L and Sjöberg, S. (1996). Competitive Surface 

Complexation of o-Phthalate and Phosphate on Goethite ( -FeOOH) Particles. 

Geochimica et Cosmochimica Acta. 60: 4385. 
  

Nordin, J., Persson, P., Nordin, A., and Sjöberg, S. (1998). Inner-Sphere and Outer-

Sphere Complexation of a Poly-Carboxylic Acid at the Water-Boehmite Interface: A 

Combined Potentiometric and IR Spectroscopic Study. Langmuir 14: 3655. 

 

Nowack, B. and Sigg., L. (1996), Adsorption of EDTA and Metal-EDTA Complexes onto 

Goethite, Journal of Colloid and Interface Science, 177: 106. 

 

Persson, P., Nordin, J.,  Rosenqvist, J.,Lövgren, L., Öhman, L., and Sjöberg, S. (1998). 

Comparison of the Adsorption of o-phthalate on Boehmite, Aged Al2O3 and 

Goethite. Journal of Colloid and Interface Science.  206: 252. 



 

Laporan Penelitian Fundamental 52 

 

Raju, G. B., Holgren, A. and Forsling, W.. (197), Adsorption of Dextrin at Mineral/Water 

Interface, Journal of Colloid and Interface Science.  193: 215. 

 

Rytwo, G., Nir, S. and Margulis, L. (1995). Interactions of Monovalent Organic Cations 

with Montmorillonite: Adsorption Studies and Model Calculations, Soil Sci. Soc. 

Am. J. 59(2): 554 

 

Sainz-Diaz, C. I., Hernandez-Laguna, A., dan Dove, M. T., (2001) Modeling of 

Dioctahedral 2:1 Phyllosilicates by Means of Transferable Empirical Potentials, 

Physical Chemistry and Mineralogy, 28, 130. 

 

Schulze, D. J., (1998), in Minerals in Soil Environments, (J.B. Dixon and S.B. Weed, 

eds.), Madison, Winconsin: Soil Science Society of America, 1. 

 

Shaw, Duncan. (1970). Introduction to Colloid and Surface Chemistry. London: 

Butterworths 

 

Silberberg, M.S., (2000). Chemistry: The Molecular Nature of Matter and Change, 

(textbook), 2
nd

 edition, Boston: Mc.Graw Hill, 776. 

 

Sposito, G., (1984), The Surface Chemistry of Soils, New York: Oxford University Press. 

 

Stadler, M. and Schindler, P.W. (1993). Modeling of H
+
 and Cu

2+
 Adsorption on 

Calcium-Montmorillonite, Clays Clay Minerals. 41(3): 288. 

 

Tan, Kim H. (1991). Dasar-dasar Kimia Tanah. Yogyakarta: Gadjah Mada University 

Press, 146. 

 

Tejedor-Tejedor, M. I.,Yost, E. C. and Anderson. M.A., (1992),  Characterization of 

Benzoic and Phenolic Complexes at the Goethite/Aqueous Solution Interface Using 

Cylindrical Internal Reflection Fourier Transform Infrared Spectroscopy. 2. 

Bonding Structures.  Langmuir, 8: 525. 

 

Weber, J. B. (1970). Adsorption of s-Triazine by Montmorillonite as a Function of pH 

and Molecular Structure, Soil Science Society of American Proceeding. 34: 401. 

 

Wershaw, R.L., Llaguna, E.C. and Leenheer, J.A., (1996), Mechanism of Formationof 

Humus Coatings on Mineral Surfaces. 3. Composition of Adsorbed Organic 

Acids from Compost Leachate on Alumina by Solid State 13C NMR, Colloids and 

Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 108: 213. 

 

Westall, J. and Hohl, H. (1980). A Comparation of Electrostatic Models for the 

Oxide/Solution Interface, Advanced in Colloid Interface Science. 12: 265. 

 



 

Laporan Penelitian Fundamental 53 

Vogel, A. I., A Texbook of Quantitative Inorganic Analysis including Elementary 

Instrumental Analysis,  3rd ed:, 1961, 910. 

 

Yao, H. L. and Yeh, H. H., (1996), Fumarate, Maleate and Succinate Adsorption on 

Hydrous δ-Al2O3. 1. Comparison of the Adsorption Maxima and Their 

Significance, Langmuir, 12: 2981. 

 

Yadava, K.P., Tyagi, B.S, ang Singh, V.N., (1991), Effect Temperature on the Removal 

of Lead(II) by adsorption on China Clay and Wollasonite, J. Chem. Technol. 

Biotechnol., 51, 47-60  

 

Zielke, R. C., Pinnavaia, T. and Mortland, M. M. (1989). Adsorption and Reactions of 

Selected Organic Molecules on Clay Mineral Surfaces, Reactions and Movement of 

Organic Chemicals in Soils. Madison, WI, Soil Science Society of America and 

American Society of Agronomy. SSSA special Publication 22: 81. 

 

Internet Resources: 

 

www.redtidealert.com, diakses tanggal 8 Maret 2006 

 

http://inorg-phys.chem.itb.ac.id/wp-content/uploads/2007/04/bab-9-10.pdf, diakses 

tanggal 29 Oktober 2007. 

 

 



 

Laporan Penelitian Fundamental 54 

Lampiran 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Laporan Penelitian Fundamental 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


