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ABSTRAK
Asam humat tinja sapi (AHTS) tercatat memiliki kemampuan yang baik sebagai adsorben logam
yang murah dan lebih green. Kemampuan adsorben AHTS dalam mengadsorpsi logam-logam
pencemar air, seperti kadmium(II) dan seng(II), dipelajari dengan memperhatikan keasaman
medium adsorpsi. Kondisi keasaman medium adsorpsi akan mempengaruhi spesi ion logam dan
situs aktif pada AHTS sehingga akan mempengaruhi interaksi yang terjadi antara ion logam dan
AHTS. Variasi keasaman dilakukan dengan menginteraksikan AHTS terhadap ion logam
kadmium(II) dan seng(II) selama 30 menit pada pH 2, 3, 4, 5, dan 6. Hasil menunjukan pada pH
2, jumlah ion logam teradsorpsi relatif kecil, hal ini dikarenakan adanya tolakan elektrostatis
antara ion logam dengan permukaan AHTS yang bermuatan positif. Konsentrasi kadmium(II) dan
seng(II) yang teradsorpsi pada AHTS meningkat seiring dengan kenaikan pH dan optimum pada
pH 5. Kondisi ini terkait dengan peningkatan keaktifan gugus-gugus fungsi AHTS akibat proses
deprotonisasi sehingga permukaan AHTS lebih bermuatan negatif. Penurunan konsentrasi ion
logam teradsopsi terjadi pada pH 6. Hal ini diduga adanya kompetisi antara situs aktif AHTS
dengan ion hidroksida dalam mengikat ion kadmium(II) dan seng(II). Dugaan lain adalah adanya
peningkatan kelarutan AHTS pada pH alkali yang berimbas pada penurunan jumlah ion logam
terdsorpsi.
Kata Kunci: asam humat tinja sapi; keasaman; kadmium(II); seng(II)

PENDAHULUAN

diantaranya

logam

berat

sisa

industri,

Limbah organik dan anorganik yang

pestisida, kotoran ternak, dan lainnya. Dalam

memasuki perairan berpotensi mengurangi

WHO Guidelines 2006, dikatakan bahwa

kesediaan air bersih. Ada berbagai konstituen

apabila limbah ini tidak dikelola dengan baik,

yang yang dapat menjadi sumber limbah,

maka diprediksi akan terjadi peningkatan
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kelangkaan air antara 48% hngga 54% selama

akan membutuhkan proses dan waktu yang

kurun waktu tahun 2025 hingga 2050 [1].

lebih lama. Hal ini menyebabkan munculnya

Kadmium merupakan salah satu logam

tambahan tahapan kimia sehingga proses

berat yang diemisikan dari berbagai sumber,

ektraksi

seperti aktivitas penyepuhan, baterai kadmium-

chemistry.

nikel, pertambangan, industri, tekstil, peptisida,
pupuk,

pertambangan,

industri

kurang

memenuhi

prinsip

green

Pemilihan material biotik seperti tinja sapi

logam,

sebagai sumber asam humat dapat menjadi

pigmentasi, dan pewarnaan [2]. Keberadaan

solusi ekstraksi asam humat yang mengacu

kadmium di alam secara alamiah ditemukan

pada

bersama dengan seng. Aktivitas perindustrian,

Karakteristik asam humat tinja sapi (AHTS) dan

seperti produksi seng akan melepaskan limbah

kemampuan

seng dan kadmium secara bersama-sama ke

beberapa peneliti. Hasil menunjukan bahwa

lingkungan

tinja sapi dapat dijadikan sumber asam humat

[3].Kadmium

dan

seng

pada

prinsip-prinsip

green

adsorpsinya

kesehatan,

kemampuan yang baik dalam adsorpsi logam

hati,

gangguan pencernaan, hipertensi, gangguan
ginjal, kerusakan sel darah merah, anemia,
kram perut, iritasi kulit, hingga kematian [4,5].
Asam

humat

kemampuannya
reduktor

telah

sebagai

logam-logam

menunjukan

adsorben
berat.

dan

Stevenson

tetapi

dipelajari

yang

gangguan

green

telah

konsentrasi tinggi memiliki potensi bahaya bagi
diantaranya

lebih

chemistry.

tetap

memiliki

[7, 9-12].
Di

era

masyarakat ekonomi asean,

industri dituntut untuk semakin cerdas dalam
mengelola limbah dengan memperhatikan
kualitas
Pemilihan

dan

biaya

pengolahan

limbah.

tinja sapi sebagai bahan baku

melaporkan bahwa asam humat mengandung

adsorben yang murah dan green, seperti asam

berbagai gugus fungsional seperti –COOH, –

humat tinja sapi dapat menjadi salah solusi bagi

OH fenolat, –OH enolat, kuinon, hidrokuinon,

industri dalam mengatasi limbah.

lakton, eter, dan –OH alkohol[6]. Hal ini

Indonesia

sebagai

salah

negara

menyebabkan asam humat kaya akan elektron.

penghasil produk ternak sapi memiliki sebaran

Pada umumnya asam humat diekstrak

ternak yang hampir merata di seluruh kawasan

dari tanah gambut, akan tetapi eksplorasi tanah

Indonesia. Hal ini menjadi peluang strategis

gambut dapat berpotensi negatif terhadap

untuk melakukan pengolahan tinja sapi sebagai

lingkungan

menyumbang

sumber asam humat. Dalam satu hari, satu

peningkatan konsentrasi CO2 diudara, yang

ekor sapi menghasilkan 30-45 kg tinja[13]. Jika

merupakan gas penyumbang efek rumah kaca.

rata-rata

Air gambut dapat dijadikan sumber asam

325.000 ekor sapi dalam satu tahun[14], maka

humat yang lebih green dibandingkan tanah

dapat dihasilkan 3,46 – 5,18 juta ton tinja sapi

gambut [8]. Akan tetapi air gambut memiliki

yang dapat dijadikan sumber asam humat tinja

beberapa kelamahan, seperti persentase asam

sapi. Hal ini yang semakin menguatkan

humat yang bersumber dari air relatif kecil

pemilihan asam humat tinja sapi sebagai

karena banyak mengandung kontaminan dan

adsorben limbah sebagai adsorben logam yang

mikro flora [7], disamping itu proses ekstraksi

murah dan memenuhi prinsip green chemistry.

karena

dapat
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dalam

satu

provinsi

dihasilkan
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Hasil karakterisasi FTIR asam humat tinja
sapi menunjukan bilangan-bilangan gelombang

Bahan

lainnya

yaitu

aquades,

indikator

universal, dan kertas saring Whatman.

yang merupakan wilayah karakteristik gugus-

Alat yang digunakan mortal, ayakan 100

gugus yang dimiliki asam humat yaitu sekitar

mesh, neraca analitik, centrifuge, oven, stirrer,

3400, 2900, 1720, 1600, dan 1200

cm -1

[6, 7].

pengaduk magnet, pH meter, dan satu set

Karakterisasi ini menunjukan bahwa AHTS

penyaring buchner. Intrument analisis terdiri

memiliki situs aktif yang sama dengan asam

dari FTIR dan AAS.

humat yang diekstrak dari tanah gambut.

Ekstrasi asam humat dari tinja sapi

Kandungan situs aktif inilah yang membuat

dilakukan dengan merendam bubuk tinja sapi

AHTS dapat digunakan sebagai adsoben

kering dalam larutan NaOH 0,1M dengan

logam. Kemampuan gugus-gugus fungsional

perbandingan 1:10 selama 24 jam. Filtrat

atau situs aktif asam humat dalam mengikat ion

kemudian dipisahkan dengan menggunakan

logam

pada

centrifuge dan penyaring Buchner. Filtrat

kandungan gugus fungsional, tetapi juga pada

adalah campuran asam humat dan asam fulvat.

keasaman

waktu

Pemisahan asam humat dari asam fulvat

interaksi, dan kekuatan ion. Pada penilitian ini

dilakukan dengan cara titrasi menggunakan

dipelajari

medium

larutan HCl 0,1M hingga pH 1. Filtrat yang telah

adsorpsi kadmium(II) dan seng(II) oleh AHTS.

diasamkan kemudian didiamkan selama 12-16

Penelitian ini didasarkan pada sifat asam

jam hingga terbentuk dua lapisan. Lapisan atas

humat dan spesi ion logam serta interaksi

merupakan asam fulvat sedangkan lapisan

keduanya

pH.

bawah merupakan asam humat. Asam humat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan

tersebut kemudian dipisahkan dan dikeringkan

pengetahuan mengenai pengaruh keasamaan

pada suhu 40°C, sehingga diperoleh bubuk

terhadap

AHTS.

tidak

hanya

medium

bergantung

adorpsi

pengaruh

dalam

(pH),

keasaman

berbagai

kemampuan

variasi

adsorpsi

AHTS

sehingga mampu meningkatkan keunggulan

Pengaruh keasaman medium adsorpsi

AHTS sebagai adsorben yang murah dan

terhadap kemampuan adsorpsi AHTS dipelajari

green untuk logam-logam pencemar perairan.

dengan menginteraksikan 10 mg AHTS selama
30 menit dengan masing-masing 50 ml larutan
kadmium(II) dan seng(II) 50ppm. Medium

METODE PENELITIAN
Tinja

sapi

yang

digunakan

sebagai

adsorpsi divariasi pada pH 2, 3, 4, 5, dan 6.

sumber asam humat diektrak dari campuran

AHTS

tinja sapi kering, Kelompok Ternak Lestari,

memisahkannya

Pangukan,

Tridadi,

Konsentrasi ion logam sebelum dan sesudah

Indonesia.

Ekstraksi

keasamaan

Sleman,
dan

menggunakan

Yogyakarta,

studi

pengaruh

bahan

kimia

kemudian

diinteraksikan

dari

dengan

disaring

untuk

larutan

logam.

AHTS

dianalis

menggunakan AAS.

berkualitas analitik, produksi E. Merck, meliputi:
NaOH,

HCl,

AgNO3,

Cd(CH3COO)2∙H2O,

Zn(CH3COO)2∙H2O, dan buffer sitrat-fosfat.

HASIL PENELITIAN
Kondisi keasaman medium adsorpsi akan
mempengaruhi spesiasi ion logam kadmium
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dan seng, serta situs aktif yang ada pada AHTS
sehingga akan mempengaruhi pola interaksi
yang terjadi antara ion logam dengan AHTS.
Telah dilakukan variasi pH adsorpsi yakni pada
tentang pH 2-6 untuk melihat kemampuan
AHTS dalam mengadsorpsi ion kadmium(II)

Gambar 3. Pengaruh pH terhadap
ionisasi gugus fungsional [6]

dan seng (II).

Gambar 1. Pengaruh keasaman medium

Disamping itu, pH medium mempengaruhi

pada adsorpsi kadmium(II) oleh AHTS

struktur molekular dari asam humat dan

Cd(II) teradsorpsi (%)

mempengaruhi muatan pada permukaan asam
humat tinja sapi. Hal ini sesuai dengan

20%

penelitian Schitniser, Liu, dan Hang bahwa
15%

keasaman medium juga mempengaruhi bentuk

10%

dan ukuran molekul asam humat. Asam humat

5%

cenderung teragregasi pada pH rendah (asam)
dan terdispersi pada pH tinggi (alkali) [15, 16].

0%
2
3
4
5
6
pH medium adsorpsi

Gambar 2. Pengaruh keasaman medium

Pada pH 2, baik kadmium(II) dan seng(II)
yang teradsorpsi pada AHTS relatif kecil. Hal ini
dikarenakan pada pH rendah AHTS cenderung

Zn(II) teradsorpsi (%)

teragregasi
20%

hidrogen

akibat
yang

fungsional

15%
10%

terbentuknya

kuat

AHTS

kemampuan

AHTS

kadmium(II)

dan

antar

itu

gugus-gugus

sendiri

untuk
seng(II)

ikatan

sehingga

mengikat
relatif

ion

sedikit.

Disamping, jumlah ion H+ yang banyak terikat

5%

pada
0%
2

3
4
5
pH medium

6

AHTS

pada

pH

2

menyebabkan

permukaannya bermuatan positif, sehingga ion
kadmium(II) dan seng(II) yang bermuatan
positif sulit untuk mendekati permukaan AHTS

pada adsorpsi seng(II) oleh AHTS

akibat tolakan elektrostatis muatan yang sama.
Kondisi ini menghalangi ion logam untuk

Gambar 1 dan 2 menunjukan bahwa
konsentrasi kadmium(II) dan seng(II) yang

teradsoprsi pada pemukaan AHTS.
Pada

pH

lebih

dari

2,

persentase

teradsorpsi pada AHTS meningkat seiring

kadmium(II) dan seng(II) yang teradsoprsi pada

kenaikan pH dan pada pH 6 mengalami

AHTS mengalami peningkatan yang signifikan.

penurunan.

menyebabkan

Hal ini dikarena proses deprotonisasi AHTS

peningkatan keaktifan gugus-gugus fungsi

akibat melemahnya ikatan hidrogen antar

yang dimiliki AHTS akibat proses deprotonasi

gugus dan mengakibatkan struktur molekular

seperti yang ditunjukan pada Gambar 3

AHTS

Kenaikan

pH

Peningkatan Profesionalisme Pendidik
dan Periset Sains Kimia di Era
Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

cenderung

terdispersi.

Proses
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deprotonisasi ini mengakibatkan muatan pada

dengan perubahan warna larutan setelah

pemukaan AHTS menjadi negatif. Kedua

diinteraksikan AHTS akibat peningkatan pH,

kondisi

dimana semakin tinggi pH maka larutan

ini

menyebabkan

meningkatnya

kemampuan adsorpsi ion logam oleh AHTS

semakin berwarna coklat (Gambar 4).

dan mencapai kondisi optimumnya pada pH 5.
Penurunan kemampuan adsorpsi AHTS
terhadap ion kadmium(II) dan seng(II) terlihat
pada pH 6. Peneliti menduga pada pH tersebut
terjadi kompetisi antara situs aktif AHTS
dengan ion hidroksida dalam mengikat ion

Gambar 4. Pengaruh pH medium

kadmium(II) dan seng(II), dimana jumlah OH-

terhadap kelarutan AHTS

yang

semakin

kadmium(II)

banyak

dan

membentuk

seng(II)

endapan

memungkinkan
terpresipitasi

hidroksida

sehingga

Dugaan

ini

juga

dikuatkan

penelitian

Rahmawati yang menggunakan asam humat
tanah

gambut

untuk

mengadsorpsi

menurunkan jumlah ion logam yang teradsorpsi

kadmium(II). Hasil penelitiannya menunjukan

pada AHTS. Dugaan ini diperkuat secara

bahwa

teoritik bahwa adanya penurunan jumlah untuk

kadmium(II) yang teradsorpsi asam humat

ion kadmium(II)

pada pH diatas 5,5 akibat

terlarut seiring dengan kenaikan pH, walaupun

bermunculan spesi-spesi lain seperti Cd(OH)+,

konsentrasinya signifikan lebih kecil daripada

Cd(OH)2, Cd2(OH)3+, Cd(OH)3-, dan Cd(OH)42-

konsentrasi yang teradsorpsi pada asam humat

[15]; sedangkan untuk seng(II) pada pH diatas

[18].

5 akibat bermunculan spesi Zn(OH)+, Zn(OH)2,

adanya

Secara

peningkatan

umum,

hasil

konsentrasi

penelitian

Zn(OH)3-, dan Zn(OH)42-. Spesi-spesi inilah

menunjukkan bahwa peningkatan pH medium

yang bertanggungjawab pada pembentukan

adsorpsi

endapan hidroksida kedua logam tersebut.

adsorpsi kadmium(II) dan seng(II) pada asam

dapat

meningkatkan

persentase

terjadi

humat tinja sapi. Namun demikian, terdapat

peningkatan jumlah AHTS terlarut sehingga

perbedaan antara jumlah kadmium(II) dan

adsorben yang tersedia pada larutan menjadi

seng(II) yang teradsorpsi pada AHTS. Hasil

berkurang dan berimbas pada penurunan

menunjukkan bahwa pada pH rendah jumlah

kemampuan adsorpsi ion-ion logam. Menurut

kadmium(II)

Kerndorff

Dugaan

kedua,

pada

pH

6

relatif

sama

dengan

jumlah

(1980)

ada

seng(II) yang teradsorpsi, sedangkan pada pH

logam

akan

yang lebih tinggi jumlah kadmium(II) yang

berinteraksi dengan fraksi terlarut dalam asam

teradsorpsi relatif lebih banyak dari jumlah

humat, atau dengan fraksi padatan elektrolit

seng(II) yang teradsorpsi. Hasil yang hampir

dari asam humat, atau dengan kedua fraksi

sama juga ditunjukkan dalam penelitian yang

tersebut [17]. Dengan kata lain, fraksi terlarut

dilakukan Kerndorff dan Schnitzer diantaranya

asam

humat memiliki kemampuan untuk

pada pH 2,4 jumlah Zn = Cd, pada pH 3,7

melarutkan ion-ion logam dan membentuk

jumlah Cd = Zn, pada pH 4,7 dan 5,8 jumlah Cd

kompleks terlarut. Dugaan ini diklarifikasi

> Zn [19]. Perbedaan hasil penelitian AHTS dan

dan

kemungkinan
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penelitian Schnitzer dikarenakan perbedaan

menyebakan ion kadmium(II) dan seng(II) yang

pH dalam pengukuran, namun jika hasil rata-

terikat semakin banyak. Kondisi ini optimum

rata penelitian AHTS didekatkan dengan hasil

pada pH 5. Penurunan kemampuan adsorpsi

penelitian

pada

Schnitzer

maka

pola

adsorpsi

pH

6

diduga

karena

terbentukan

kadmium(II) dan seng(II) pada rentang pH 2-6

hidroksida logam dan meningkatnya kelarutan

adalah sama.

AHTS sehingga menurunkan jumlah ion logam

Kapasitas adsorpsi atau konsentrasi ion

yang mampu diikat oleh AHTS.

logam teradsorpsi berkaitan dengan ukuran ion
dan polaritas. Jari-jari ion kadmium(II) telah

UCAPAN TERIMA KASIH

diketahui lebih besar daripada jari-jari ion

Terima kasih kepada Eka Cahyana dan

seng(II), secara berturut-turut 97 pm dan 74

Yuli Nurmayanti sebagai rekan penelitian

pm. Semakin kecil ukuran kation, maka

selama pengambilan data awal ektraksi asam

kemampuannya dalam mempolarisasi anion

humat tinja sapi.

semakin besar, sehingga ikatan yang terbentuk
semakin polar, dan semakin mudah larut dalam
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Aplikasi AHTS secara umum dapat digunakan

berpotensi membentuk endapan hidroksida

sebagai adsorben, pupuk, dll. Pada penelitian

logam.

saya, digunakan sebagai adsorben logam
Cd(II) dan Zn(II) yang berpotensi bahaya bagi
kesehatan
Penanya: Heri Setyoko
Pertanyaan:
Bagaimana pola interaksi antara AHTS-Cd(II)
dan Zn(II)?
Penjawab: Amelia Handayani Burhan\
Jawaban:
Pola interaksi antara AHTS-Cd(II) dan Zn(II)
adalah interaksi fisik melalui ikatan hidrogen.
Penanya: Heri Setyoko
Pertanyaan:
Bukankah penggunaan kotoransapi ini justru
akan menambah permasalahan baru dalam
penggunaannya?
Penjawab: Amelia Handayani Burhan
Jawaban:
Tidak

menimbulkan

masalah

baru

bagi

perairan karena hasil ekstraksi adalah asam
humat, bukan lagi tinja sapi. Disamping itu
bakteri dalam tinja sapi telah mati selama
proses ekstraksi.
Penanya: Nur Fitri Fatimah
Pertanyaan:
Variasi

keasaman

dilakukan

dengan

menginteraksikan AHTS terhadap Ion logam
kadmium(II) dan seng(II) selama 30 menit
pada pH 2, 3, 4, 5, dan 6. Apa dasar pemilihan
pH tersebut?
Penjawab: Amelia Handayani Burhan
Jawaban:
Pemilihan selang pH 2-6 berdasarkan diagram
spesiasi kadmium dan seng dimana pada pH>6
ditemukan spesiasi selan Cd2+ dan Zn2+,
seperti Cd(OH)+, Cd(OH)2, dan lain-lain yang
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