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ABSTRAK

MODEL ADSORPSI LANGMUIR PADA PERPINDAHAN LOGAM Ti, V, Mn SISTEM AIR-SEDIMEN 01

SEPANJANG ALIRAN SUNGAI CODE, YOGYAKARTA. Telah dilakukan penelitian tentang model adsorpsi
langmuir pada perpindahan logam Ti, V. Mn sistem air-sedimen di sepanjang aliran sungai Code,
Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini untuk memprediksi model adsorpsi langmuir logam Ti, J', Mn yang
teridentifikasi poda sampel air dan sedimen dari hulu hingga hilir di sepanjang sungai Code. Hasil analisis
menunjukkan bahwa di sampel air dan sedimen terdapat akumulasi kandungan logam Ti, V dan Mn.
Adsorpsi langmuir poda perpindahan logam Ti, V, Mn sistem air-sedimen di sepanjang aliran sungai Code,
Yogyakarta sangat dipengaruhi oleh faktor Total Suspended Solid (TSS). Hasil Analisis memperlihatkan
bahwa terdapat hubungan yang linear an/ara TSS dengan konsentrasi logam di dalam sedimen.Berdasarkan
kurva isoterm langmuir, hasil perhitungan menunjukkan un/uk logam Ti harga ~ dari kurva isoterm
langmuir = 0,8006 dengan kapositas adsorpsi sebesar 0,5 mollI dan energi adsorpsi sekitar 13,286 Jlmol.
Logam V harga R2 dari kurva isoterm langmuir = 0,9883 dengan kapasitas adsorpsi sebesar 0,0137 moll I
dan energi adsorpsi sekitar 16,64 Jlmol. Logam Mn harga R2 dari kurva isotlirm Igngmuir = 0,9624 dengan
kapositas adsorpsi sebesar 0,/52 molll dan energi adsorpsi sekitar 10,51 Jlmol. Energi adsorpsi yang
dihasilkan oleh logam Ti. V dan Mn diperoleh harga diatas 10 Jlmol, maka dugaan terjadinya proses
adsorpsi langmuir untuk logam Ti, V dan Mn dianggap telah sesuai karena energi un/uk berlangsungnya
proses adsorpsi langmuir secara kemisorpsi diatas 10 Jlmol.

Kata kunci : Logam (Ti, V, Mn), Sistem air-sedimen, Isoterm langmuir

ABSTRACT

THE ADSORPTION LANGMUIR MODEL OF TRANSFER METAL Ti, V and Mn ON SYSTEM WATER

SEDIMENT IN ALONG SIDE CODE RIVER, YOGYAKARTA. The adsorption langmuir model of transfer
metal Ti, Vand Mn on system water-sediment in along side code river, yogyakarta has been studied For that
purpose, the study is to make prediction about adsorption langmuir model of identified metal Ti, V and Mn
from upstream until downstream sampels water and sediment in along side Code river. Thefactor influenced
of langmuir adsorption on transfer metal Ti, V and Mn in system water-sediment is Total Suspended Solid
(TSS). The ana{vsis showed that between TSS with metal concentration in sediment have linear correlation.
The result of calculation from curve of langmuir isoterm, showed for Ti has ~ = 0,8006 with capacities of
adsorption = 0,5 molll and energy of admrption = /3,286 Jlmol, V has R2 = 0,9883 with capacities of
adsorption = 0,0/37 moll/ and energy of adsorption = /6,64 Jlmol, Mn has R2 = 0,9624 with capacities of
adsorption = 0, /52 molll and energy of adsorption = 10,51 Jlmol. The conclusion from this topic about
admrpsi langmuir for metal Ti, V and Mn according to energy of langmuir adsorption by chemisorption
process above /0 Jlmo.

Key Words: Metal of (Ti, Mg, V), System water-sediment, Langmuir model--------

PENDAHULUAN

Menurut PP No 82 Tahun 2001 pencemaran airadalah masuknya atau dimasukkannya
makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke
dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas

air menurun sampai ke tingkat tertentu yang

menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai
dengan peruntukannya. Pencemaran yang
diakibatkan oleh adanya pelapukan batuan, limbah
industri dan domestik mempunyai dampak yang
buruk.
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Berdasarkan Anonim(l), Wilayah perairan
sungai code mempunyai potensi terhadap
pencemaran berbagai logam yang cukup tinggi dari
berbagai sumber seperti pelapukan batuan dan
mineral (Mg, Ti, Mn, Y, Cr, Cd, Hg, As, Se dB),
buangan limbah pertanian (As, Cd ,Mn ,In dan Se),
industri (In, Ti, Cr, Cd dB), limbah domestik (Ti,

In, Se, Hg, As dB) sehingga perairan sungai Code
diperkirakan tidak memenuhi syarat baku mutu air.
Hasil evaluasi kualitas sungai Code hingga tahun
2005 secara umum hampir seluruhnya masuk ke
dalam golongan C, yakni hanya layak dipakai untuk
tujuan irigasi.

Perpindahan logam di air sungai ke dalam

sedimen melingkupi sistem antar an inter partikel
sedimen seperti permukaan air-sedimen dan ruang
antar pori sedimen. Faktor utama yang
mempengaruhi terjadinya perpindahan logam
didalam sistem perairan sungai yaitu banyaknya
konsentrasi padatan tersuspensi (TSS) yang ada
dalam badan air. Menurut Schnoor(2), perpindahan

logam dalam air kedalam sedimen sistem satu arah
terutama dapat melalui, (I) partisi air-sedimen yaitu
perpindahan logam dari bentuk terlarut ke dalam
sedimen dengan melalui proses adsorpsi oleh
sedimen di dasar sungai dan (2) perpindahan
melalui adsorpsi oleh media padatan tersuspensi
(SS) dan ke (3) disebabkan oleh perubahan pH.

Perpindahan logam dari badan air kedalam
sedimen, baik itu yang disebabkan faktor SS

ataupun perubahan pH selalu didahului dengan
proses adsorpsi. Jadi kemungkinan terdapat
hubungan yang erat antara perpindahan logam
dengan proses adsorpsi. Terdapat tiga model
adsorpsi logam logam ke dalam adsorben secara
isotermal yaitu model KD, Freundlich dan
Langmuir. Akibatnya apabila perpindahan logam ke
dalam sedimen terjadi, maka model adsorpsinya
akan mengikuti salah satu model tersebut.

Penelitian ini memilih adsorpsi langmuir
dikarenakan (I) model ini biasanya terjadi pada
adsorpsi kimia, karena TSS yang ada di dalam
badan air merupakan kumpulan beberapa situs aktif
dari mneral silikat dan aluminat seperti silanol Si
OH dan aluminol AI-OH, maka ikatan yang terjadi

yaitu ikatan kimia komplek, (2) proses adsorpsi
pada adsorbat biasanya hanya terjadi di daerah satu
permukaan (mono layer). Dipilihnya logam
titanium, magnesium, vanadium yang ada pada air
dan sedimen sungai Code karena, (I) dikategorikan
termasuk logam mayor yang berasal dari pelapukan
batuan dan mineral, (2) keberadaannya di sungai

dapat mengganggu kehidupan ekosistem sungai
Code jika konsentrasinya melebihi a~ batas,
(3) logam Ti, Y dan Mn terletak pada satu peri ode
yang sarna yaitu peri ode ke 4, (4) keberadaan ketiga

logam terse but juga dapat memberikan kontribusi

pencemaran lingkungan bagi kehidupan ekosistem
sungai Code.

Jadi penelitian tentang model adsorpsi
langmuir pada perpindahan logam Ti, Y, Mn sistem
air-sedimen di sepanjang aliran sungai Code,
Yogyakarta sangat menarik untuk dilakukan.

Penelitian ini menggunakan metode Analisis
Aktivasi Neutron (AAN), di Reaktor Kartini
PT APB-BA T AN Yogyakarta, agar pengukuran

kadar logam dalam air dan sedimen dapat dilakukan
secara serentak. Menurut I<.ruger(3), Ehmann dan
Yance(4) metode AAN dapat mengidentifikasi unsur
secara serempak tanpa didahului pemisahan kimia
yang rum it dan cukup dilakukan dalam waktu cepat.

TEORI

lsoterm Adsorpsi Langmuir

Model kinetika adsorpsi Langmuir-
Hinshelwood digunakan untuk memberi gambaran

karakteristik adsorpsi ion-ion logam secara mono
layer pada permukaan adsorben. Isoterm Langmuir
menggambarkan bahwa pada permukaan adsorben
terdapat sejumlah tertentu situs aktifyang sebanding
dengan luas permukaan. Setiap situs aktif hanya satu

molekul yang dapat diadsorpsi. Ikatan antara zat
yang teradsorpsi dengan adsorben dapat terjadi
secara fisika atau secara kimia Oscik(5 ).

Model adsorpsi isoterm Langmuir dapat
dinyatakan dalam persamaan:

( I)

[C]
Dimana hubungan an tara __ a_" dengan [C]mr

[CLed

akan linier, dengan I/b merupakan slope dan _1_
KLb

adalah intersep. Notasi b merupakan kapasitas
adsorpsi satuannya (mol/I), dan KL konstanta
kesetimbangan adsorpsi.

Energi adsorpsi (Eads) yang didelinisikan
sebagai energi yang dihasilkan apabila satu mol ion

logam teradsorpsi dalam adsorben dan nilainya

ekuivalen dengan nilai negatil" dari perubahan energi
bebas Gibbs standar, 1\Go, dapat dihitung
menggunakan persamaan:

RT In Kr
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Dengan R adalah tetapan gas umum (8,314

J/mol K) , T adalah temperatur (K) dan K adalah

tetapan ksetimbangan adsorpsi yang diperoleh dari
pcrsamaan Langmuir dan energi total adsorpsi
adalah sarna dengan encrgi bebas, Gibbs. Oscik(5)

Bila ~G sistem ncgatif artinya adsorpsi berlangsung
spontan. Menurut Sturn dan Morgan(6) Bila suatu
adsorpsi berlangsung sebagai kemisorpsi, maka
encrgi adsorpsinya harus lebih besar dari 10 J/mo!.

Koefisien Determinasi (R2)

Olah data dapat dilakukan dengan "Coef
ficient of de/ermina/ion (R2)" yang dinyatakan olch
Mendenhall(8). Kelebihan metoda ini dipilih karena
cukup sederhana, dan dapat menerangkan secara
kuantitatif besarnya hubungan variasi penyebab
yang terdapat -pada sumbu y dapat diterangkan
dengan sumbu x yang dinyatakan dengan,

R2 =1_ SSE
SS))

SSE =2:(y;-i) 2 =SS)) - /31SS')

Dengan SSE merupakan "Sum of square of the
deviation" dan SSyy adalah "Sum of square of the
deviation" dengan bentuk rerata. Kemudian ~ I
adalah "least square slope". Bila SSE - SSyy maka
absis (x) sedikit atau tidak ada informasi terhadap
ordinat (y). Kemudian bila SSE < Ssyy, maka absis

(x) mempunyai informasi terhadap ordinat (y), atau
dengan kata lain setiap variasi yang terdapat pad a
sumbu y dapat diterangkan dengan sumbu x. Secara
statistik bila harga R2 2: 0,600 telah dianggap
signilikan, dan semakin harga R2 - I akan

mempunyai den~iat signilikan yang tinggi.

TATA KERJA

Bahan

Sampel berupa air diambil sebanyak 10
Lllokasi dan endapan sungai Code 2 kg/lokasi,
Standar sumber radioisotop 152Eu (y),Standar primer
sedimen untuk sungai SRM 2704,Standar primer air
untuk sungai BCR 715, Aseton teknis, HNO) dan
aquades, Kertas saring mikro ukuran 0,45 flm.

A/at

Seperangkat alat Current meter tipe TH-02,
Seperangkat rasilitas Iradiasi Lazy Susan Reaktor

Kartini dengan fluks rata-rata 5.1 x 1010 cm-2dcrl

dan daya 100 Kw, Seperangkat alat spektrometer
gamma menggunakan detektor Ge(Li) Ortec, MCA

Spectrum Master ORTEC 92X dengan software
Maestro II, Seperangkat alat Dradger, Lumpang
stainless steel, Corong pemisah dengan pengisap
vakum, Cawan porselen, Gelas ukur, Mikropipet,
Kompor listrik, Timbangan analitik, Ayakan 100

mesh, Gclas beker, Labu ukur dan Lampu
pengering.

Cara Kerja

Pengambilan Sampel

Pengambilan sam pel bulan Agustus 2006,
dengan hari yang sarna dari daerah hulu hingga 
hilir sungai Code. Sam pel berupa air dimasukkan
ke dalam jerigen air kapasitas 5 liter kemudian
ditetesi HNO) ± 5 m!. Sam pel sedimen setelah

diambil dimasukkan dalam kantong plastik dan
diberi label sesuai dengan lokasi.

Preparasi Sampe/

Preparasi sam pel air dan SRM

SampeI air diambil I liter untuk disaring
kotorannya. Masing-masing cuplikan, standar BCR
715 diambil satu (1) m I kemudian dimasukan ke

dalam vial, selanjutnya vial dimasukkan kelongsong
dan siap untuk di iradiasi.

Preparasi standar cair&padatan

Dipipet dari larutan masing-masing larutan
induk standar, scdemikian' rupa sehingga pada
volume akhir I ml dalam vial mengandung logam
dengan konsentrasi 2,5 ppm untuk masing-masing
logam Ti, V dan Mn. Sedangkan untuk standar
padatan 13 ppm selanjutnya masing-masing vial di
tutup dan siap untuk di iradiasi.

Preparasi sampel scdimen dan SRM

Sam pel sedimen dibersihkan dari kotoran,
kemudian dikeringkan pada suhu ruangan. Scdimen
kering ditumbuk dalam lumpang stainless steel.

sclanjutnya sampel scdimen diayak dengan ukuran
100 mesh dan dihomogenkan. Masing-masing
cuplikan, standar BRS 2704 diambil sebanyak 0,2 gr
kemudian dimasukan ke dalam vial, dan selanjutnya
vial dimasukkan kelongsong,siap untuk di iradiasi.

Jradim.i

Persiapan i~adiasi

Sampel yang telah dimasukkan dalam vial,
dibungkus dengan plastik klip dan dimasukan dalam
kelongsongan dan ditutup rapat. Tiap kclongsong
terdiri dari sampel background dan sampcl standar
(sekunder&primer).
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Waktu iradiasi& pencacahan sinar gamma

Iradiasi dilakukan di Reaktor Kartini dengan

menggunakan fasilitas Lazy Susan,untuk unsur
dcngan umur paro pendek (Ti, Vdan Mn) di iradiasi
selama 4-5 menit dilakukan dengan cara pancing

(satu persatu). Setelah iradiasi dilakukan, sampel

langsun~ dicacah dengan menggunakan spckrometerQ) detektor Ge(Li) Ortec, MCA Spectrum
Master ORTEC 92X dengan software Maestro II

yang sebelumnya telah terkalibrasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengamatan yang dilakukan secara kualitatif
dan kuantitatif diperoleh data konscntrasi air dan
konsentrasi sedimen untuk Jogam Ti, V dan Mn.

Konsentrasi logam TI, v, Mn

200

Mcnurut Muzakky(8), faktor utama yang

mempengaruhi tc~iadinya pcrpindahan logam
didalam sistem perairan sungai ialah padatan
tersuspensi. Padatan tersuspensi ("suspended solid".
SS) di dalam air sungai Code dapat bertindak

sebagai media logam untuk berpindah tempat.
Perpindahan tersebut didasarkan pada gaya gratitasi
bumi serta daya adsorpsi terhadap logam yang
cukup besar, sehingga dapat menjadi media
perpindahan logam ke dalam sedimen yang efektif.
Selain itu keberadaan SS di dalam air yang cukup
merata di permukaan ataupun di dasar sungai
menjadi media pcrpindahan logam ke dalam
sedimen tanpa dipengaruhi faktor kedalaman sungai.
tctapi hanya berbeda lokasi sedimennya karena
pcngaruh kecepatan arus sungai atau debit.

Uraian diatas didukung adanya kandungan
Total Suspended Solid (TSS) di lingkungan sungai
Code, data dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Prom TSS (sosudah dikoreksi)

lakasi sampling

10 11
CiogamTi

.Iogam V

o logam Mn

100E-03

8.ooE-04

~ 6.00&04

E 4.00&04

200E-04 • 81E.08

o 00E>Q0

8.02E-04
723E-04

Gambar 1. Konsentrasi logam Ti, V dan Mn di
badan air.

Lokasi sampling

10 11

Konsentrasi sedimen logam Ti, V, Mn

Gambar 2. Konsentrasi logam Ti. V dan Mn di
sedimen.

Gambar 3. Profil TSS di sepanjang sllngai Code.

Gambar 3 memperlihatkan adanya kandung
an TSS di sepanjang sungai Code. Kandungan TSS
di setiap lokasi sampling yang bcrsifat tluktuatif
membuktikan bahwa TSS memegang peranan
sebagai media perpindahan logam dari badan air ke
sedimen. Menurut Muzakky (8),TSS di bad an sungai
juga perlu dilakukan korcksi tcrhadap debit, hasil
analisis data dapat dilihat pada gambar hubungan
logam Mn dengan TSS.

Keterangan :
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4. Ringroad Utara
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6. Tukangan
9. R. Selatan
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.:.t: 2500a.
E 2000
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- "'0

Gambar I dan 2 menunjukkan data

konsentrasi logam Ti, V, Mn di badan air dan
sedimen dimana logam Ti berkisar 0.15-29.51 mg/l,

logam V bcrkisar 0.013-1.6 mg/l dan logam Mn
berkisar 0.0091-81.3 mg/l. Sedangkan di sedimen
untuk logam Ti sekitar 5770-15932 mg/kg, logam V
sekitar 217-604 mg/kg dan logam Mn sekitar 1664
4789 mg/kg.

28£· ~,5BE· 5,8'10·05 5.22E- 123E- 586E- 602E· 199E- 2JI!l:. HOE- 996E-
06 04 05 04 04 04 04 04 04 05

TSS*terkoreksi, mg/l

Gambar 4. Hubllngan TSS terhadap konsentra

si log am Mn

Gambar 4 menunjukkan bahwa hubungan

an tara logam Mn dalam sedimen dengan TSS di

Prosiding PPI - PDIPTN 2007
Pustek Akselerator dan Proses Bahan - BATAN

Yogyakarta, 10 Juli 2007



?f

Rini Jati Wardani, dkk. ISSN 0216 - 3128 5

-0_001
0.01 0.02 0.03 0,04 0.05 0.06 0.07 0,08
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Gambar 6. Model adsorpsi iso/ermal model
Langmuir logam V di sepanjang
sungai Code.

y ::::O.0733x - 1&0,(
R2 = 0.9883

0.006

0.0050.0041
0.003

~
0,002

0.001

Diperlihatkan bahwa hubungan antara logam
V dalam air dengan konsentrasinya dalam sedimen

di sepanjang sungai Code, mempunyai harga koe
fisien determinasi (R2) sebesar 0,9883 lebih besar

dari 0,6. Hubungan tersebut signifikan dan linier,
diperkirakan logam V akan terdistribusi ke dalam
sedimen. Dari persamaan garis lurus y = 0,0733x 
I E-04.Harga kapasitas adsorpsi sedimen di dasar
sungai terhadap logam V sebesar 0,0136 moll!.
Energi yang dihasilkan bila satu mol ion logam V
teradsorpsi dalam adsorben (TSS) sebesar 16,54
limo!.isotermis langmuir

sepanjang sungai Code, mempunyai harga koefisien
determinasi (R2) sebesar 0,6368 lebih besar dari 0,6.
Hubungan tersebut signifikan dan linear, maka

terdapat hubungan antara TSS dengan konsentrasi
logam Mn di dalam sedimen. Berarti secara umum
hubungan antara konsentrasi logam di dalam
sedimen dan TSS signifikan yaitu logam yang ada di
bad an air akan berpindah tempat ke dalam sedimen
melalui media TSS berdasarkan proses adsorpsi.

TSS di dalam badan air merupakan kumpul
an beberapa situs aktif dari mineral silikat dan
aluminat seperti silanol Si-OH dan aluminol AI-OH,
maka ikatan logam yang terjadi yaitu ikatan kimia
komplek. Menurut Schnoor(3) Proses adsorpsi yang
te~iadi di lingkungan pad a umumnya bersifat
isotermal, karena perbedaan suhu dari hulu sampai

hilir sungai tidak terlalu signifikan. Hal ini sesuai
dengan persamaan (1) model langmuir diatas, yaitu

[C)
terdapat hubungan linear antara __ aJ_' dengan [C).i,.

[C)sed

GambaI' 5 menampilkan model adsorpsi
langmuir pad a perpindahan logam Ti di sepanjang
sungai Code.

isoterm langmuir

GambaI' 7 menampilkan model adsorpsi
langmuir pad a perpindahan logam Mn di sepanjang
sungai Code.

0.004

0.0035

0.003I0.0025
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~ 00015
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y = 0.002><- 1&OS
R' = 0.8006

0.2 0.4 0.6 08

[Ti1 molll

1.2 1.4 1.6

0.025

002

1 0.015I001

y"" 0.00(4)(. O.OCKJ1
R"' '" 0.9624

0.005

Gambar 5. Model adsorpsi iso/ermal model
Langmuir logam Ti di sepanjang
sungai Code.

[Mn1. molll

Diperlihatkan bahwa hubungan antara logam
Ti dalam air dengan konsentrasinya dalam sedimen
di sepanjang sungai Code, mempunyai harga
koetisien determinasi sebesar 0,8006 atau lebih

besar dari 0.6. I-Iubungan tersebut signifikan dan
linier, maka diperkirakan logam Ti akan
terdistribusi ke dalam sedimen. Dari persamaan
garis lurus y = 0.002x - 1E-05. Harga kapasitas
adsorpsi sedimen di dasar sungai terhadap logam Ti
sebesar 0,5 moll!. Energi yang dihasilkan bila satu
mol ion logam Ti teradsorpsi dalam adsorben (TSS)
sebesar 13.286 llmol.

GambaI' 6 menampilkan model adsorpsi
langmuir pada perpindahan logam V di sepanjang
sungai Code.

Gambar 7. Model adsorpsi iso/ermal model
Langmuir logam Mn di sepanjang
sllngai Code.

Diperlihatkan bahwa hubungan antara logam
Mn dalam air dengan konsentrasinya dalam sedimen
di sepanjang sungai Code, mempunyai harga
koefisien determinasi (R2) sebesar 0,9624 lebih

besar dari 0,6. Hubungan tersebut signilikan dan
linier, diperkirakan logam Mn akan terdistribusi ke

dalam sedimen. Dari persamaan garis lurus y =
O,0064x + 1E-04. Harga kapasitas adsorpsi sedimen
di dasar sungai terhadap logam Mn sebesar 0,152
molll. Energi yang dihasilkan bila satu mol ion
logam Mn teradsorpsi dalam adsorben (TSS)
sebesar 10,51 limo!.
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Tabel 1. Harga kapasitas (b), konstante kesetimbangan adsorpsi (K), energi adsorpsi (E)
dan koefisien determinasi (R2) untuk logam Ti, V dan Mn

Logam
R2SlopeIntersepbKE

(lib)

(I IKb)(molll) j/mol

Ti

0,80062.10.31.1 0'50,52.10213,287

V

0,98837,33.10'21.1 0.40,01367,33.10216.54

Mn

0,96246,4.10'31.1 0.40,1526,6.10110,51

Secara umum harga kapasitas (b), konstante
kesetimbangan adsorpsi (K), energi adsorpsi (E) dan
koetisien determinasi (R2) untuk logam Ti, V dan

Mn, disajikan pada Tabel I.

Tabel 1 memperlihatkan bahwa ternyata
kapasitas adsorpsi tertinggi dicapai oleh logam Ti,
yaitu sebesar 0,5 mol/l. Hal ini berarti bahwa logam
Ti akan lebih mudah terakumulasi didalam sedimen

bila dibandingkan dengan logam V dan Mn. Energi
adsorpsi logam Ti, V dan Mn berkisar antara 10,5 I
- J6,54 J/mo!. Kisaran energi ini termasuk kisaran
untuk adsorpsi secara kemisorpsi. Menurut Stumm

dan Morgan(?) suatu adsorpsi berlangsung secara
kemisorpsi jika mempunyai energi adsorpsi yang
lebih besar dari J0 .lImo!.

KESIMPULAN

Model adsorpsi Jangmuir pada perpindahan
logam Ti, V, Mn sistem air-sedimen di sepanjang
aliran sungai Code, Yogyakarta sangat dipengaruhi
oleh faktor Total Suspended Solid (TSS). Hasil
Analisis memperlihatkan bahwa terdapat hubungan
yang linear an tara TSS dengan konsentrasi logam di
dalam sedimen. Berdasarkan kurva isoterm

langmuir, hasil perhitungan menunjukkan untuk
logam Ti harga R2 dari kurva isoterm langmuir =
0,8006 dengan kapasitas adsorpsi sebesar 0,5 molll

dan energi adsorpsi sekitar 13,287 J/mo!. Logam V
harga R2 dari kurva isoterm langmuir = 0,9883
dengan kapasitas adsorpsi sebesar 0,0136 molll dan
energi adsorpsi sekitar J6,64 J/mo!. Logam Mn
harga R2 dari kurva isoterm langmuir = 0,9624
dengan kapasitas adsorpsi sebesar 0,152 molll dan
energi adsorpsi sekitar J0,51 J/mo!.

Energi adsorpsi yang dihasilkan oleh logam
Ti, V dan Mn diperoleh harga diatas 10 J/mol, maka
dugaan te~iadinya proses adsorpsi langmuir di
lingkungan sungai Code dianggap sesuai .
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TANYAJAWAB

Pratomo BS

- Range konsentrasi logam-Iogam yang digunakan?

- Apakah ada kesesuaian nilai kapasitas adsorpsi
berdasarkan persamaan Langmuir dengan
dilakukan konsentrasi logam -Iogam yang lebih
tinggi?

Rini Jati Wardani

• Karena logam konsentrasi rendah, sesuai untuk
semua adsorpsi Langmuir, partisi maupun
Freudlich. Sedangkan adsorpsi Langmuir dapat

digunakan pada konsentrasi tinggi.
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• Belum dilakukan penelitian untuk kapasitas
adsorpsi pada konsentrasi logam yang lebih

tinggi.

Prayitno

- Faktor debit sangat berpcngaruh, mengapa tidak
dibuat model (musim kemarau-hujan) yang akan

berpengaruh pada TSS.

- Mengapa tidak dibandingkan model-model yang
lain

- Sebutkan syarat dan parameter yang dipakai

model adsorpsi Langmuir.

Rini Jati Wardani

• Pada musim kemarau akan lebih mudah dalam

hal monitoring karena masukan-masukan dapat
lebih mudah dipantau dari pada musim hujan.
Sclain itu keterbatasan penelitian.

• Sudah dibandingkan yaitu model adsorpsi
Langmuir Freudlich dan Partisi. Tetapi hasil
penelitian dan perhitungan data-data di
lapangan diperoleh bahwa model adsorpsi
Langmuir yang paling sesuai dengan
perpindahan logam Ti, V dan Mn

• Karena model adsorpsinya monolayer.
Konsentrasi logam baik di air dan sedimen
serta konsentrasi TSS.
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