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BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Konsep Teoritis

1. Adsorpsi

Adsorpsi adalah proses fisik atau kimia dimana senyawa

berakumulasi di permukaan (interface) antar dua fase. Interface merupakan

suatu lapisan yang homogen antara dua permukaan yang saling berkontak.

Substansi yang diserap disebut adsorbat sedangkan material yang

berfungsi sebagai penyerap disebut adsorben.

Umumnya adsorpsi ion logam dari larutan ke permukaan

adsorben merupakan adsorpsi fisik dimana gaya yang bekerja antar logam

berat dari permukaan adsorben adalah gaya Van der Walls dimana tidak

terjadi reaksi reaksi secara kimia atau pengikatan secara ionik loga m

dengan adsorben.

Pada dasarnya ada dua metode adsorpsi yaitu adsorpsi fisika dan

adsorpsi kimia. Perbedaan dasar antara adsorpsi fisika dan adsorpsi kimia

adalah sifat dari gaya-gaya yang menyebabkan ikatan adsorpsi tersebut.

Adsorpsi fisika terjadi oleh Ikatan Van der Walls. Reversible,

karena proses penyerapan dapat lepas kembali ke dalam pelarut, kecepatan

pembentukan ikatan cukup tinggi, regenerasi dapat dilakukan, terjadi pada
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suhu rendah, makin tinggi suhu tingkat penyerapan semakin kecil.

Sedangkan adsorpsi kimia adalah kebalikan dari adsorpsi fisika.11

2. SMKF IKASARI Pekanbaru

SMKF Ikasari Pekanbaru didirikan pada tanggal 23 juli 1962

dengan bidang keahlian kesehatan dan program keahlian farmasi. Sekolah

ini dibangun di bawah naungan yayasan Universitas Riau. Nama

IKASARI diambil dari budaya sekolah yaitu Inovatif, Kreatif, Assosiatif,

Solusi, Amanah, Religius dan Intelektual. Dahulu namanya adalah Sekolah

Asisten Apoteker (SAA) Ikasari Pekanbaru. Yayasan Universitas Riau

yang beralamat di jalan Patimura No.9 Pekanbaru dan setatus sekolah

farmasi ini swasta.

Pada tahun 2007 sekolah ini pindah gedung ke jalan Bangau Sakti

atau Mawar Panam-Pekanbaru. Pada tahun 2010 sekolah ini telah

menambah bidang keahlian yaitu Kimia Industri. Sementara pada tahun

2014, sekolah menambahkan bidang keahlian Analis Kesehatan. Jadi

sekarang sekolah ini telah memiliki tiga bidang keahlian, yakni Farmasi,

Kimia Industri, dan Analis Kesehatan.

3. Bahan Ajar

Bahan ajar atau materi pembelajaran (instructional materials)

secara garis besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang

harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang

telah ditentukan. Secara terperinci, jenis–jenis materi pembelajaran  terdiri

11Anonim, Adsorpsi,http://www. Artikel Kimia. Info/adsorpsi, 2011.
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dari pengetahuan (fakta, konsep, prinsip, prosedur), keterampilan dan

sikap atau nilai.12

a. Potensi Bahan Ajar

Untuk menentukan potensi bahan ajar perlu dilakukan beberapa

analisis untuk mendapatkan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan

kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik, diperlukan analisis

terhadap SK-KD, analisis sumber belajar, dan penentuan jenis serta

judul bahan ajar. Analisis dimaksud dijelaskan sebagai berikut13:

1. Analisis SK-KD

Analisis SK-KD dilakukan untuk menentukan

kompetensi-kompetensi mana yang memerlukan bahan ajar. Dari

hasil analisis ini akan dapat diketahui berapa banyak bahan ajar

yang harus disiapkan dalam satu semester tertentu dan jenis bahan

ajar mana yang dipilih.

2. Analisis Sumber Belajar

Sumber belajar yang akan digunakan sebagai bahan

penyusunan bahan ajar perlu dilakukan analisis.  Analisis

dilakukan terhadap ketersediaan, kesesuaian, dan kemudahan

dalam memanfaatkannya.

12Hamid Darmadi, Kemampuan Dasar Mengajar (Landasan Konsep dan Implementasi),
Bandung, Alfabeta, 2012, hlm. 212-213.

13Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif, Diva Press,
Yogyakarta, 2014, hlm. 50-63.
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1) Ketersidiaan, berkenaan dengan ada atau tidaknya sumber

belajar di sekitar. Selain itu, sumber belajar yang ada harus

praktis dan ekonomis.

2) Kesesuaian, untuk mengetahui sesuai atau tidaknya sumber

belajar dengan tujuan pembelajaran.

3) Kemudahan, artinya mudah atau tidaknya sumber belajar itu

disediakan maupun digunakan. Sumber belajar yang baik

harus mudah dalam pengadaan maupun pengoperasiannya.

3. Pemilihan dan Penentuan Bahan Ajar

Pemilihan dan penentuan bahan ajar dimaksudkan untuk

memenuhi salah satu kriteria bahwa bahan ajar harus menarik,

dapat membantu siswa untuk mencapai kompetensi. Sehingga

bahan ajar dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kecocokan dengan

KD yang akan diraih oleh peserta didik.  Jenis dan bentuk bahan

ajar ditetapkan atas dasar analisis kurikulum dan analisis sumber

bahan sebelumnya.

4. Poster

a. Pengertian Poster

Poster adalah gambar yang besar, yang memberikan tekanan

pada satu atau dua ide pokok, sehingga dapat dimengerti dengan

melihatnya sepintas lalu. Poster yang baik adalah poster yang segera

dapat menangkap pandangan orang dan menanamkan kepadanya

pesan yang terkandung didalam poster itu. Poster tidak boleh ramai
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oleh detail, sehingga pesan yang akan disampaikan tenggelam dalam

detail yang banyak itu. Ilustrasi dengan subjek harus serasi itu adalah

syarat mutlak bagi poster yang baik.14

Poster yang dibuat untuk pendidikan pada prinsipnya

merupakan gagasan yang diwujudkan dalam bentuk ilustrasi obyek

gambar yang disederhanakan. Tujuannya untuk menarik perhatian,

membujuk memotivasi atau memperingatkan pada gagasan pokok,

fakta atau peristiwa tertentu.15

b. Kegunaan Poster Secara Umum.

1. Memotivasi Siswa; dalam hal ini, poster dalam pembelajaran

sebagai pendorong atau memotivasi kegiatan belajar siswa. Pesan

poster tidak berisi tentang informasi namun berupa ajakan,

renungan persuasi agar siswa memiliki dorongan yang tinggi untuk

melakukan sesuatu diantaranya belajar, mengerjakan tugas,

menjaga kebersihan, dan bekerja sama.

2. Peringatan; dalam hal ini, poster berisi tentang peringatan-

peringatan terhadap suatu pelaksanaan aturan hukum, aturan

sekolah. Misalnya “ Buanglah sampah pada tempatnya”.

3. Pengalaman Kreatif; proses belajar mengajar menuntut kreativitas

siswa dan guru. Diskusi kelas akan lebih hidup manakala guru

menggunakan alat bantu poster sebagai bahan diskusi.16

14Yudhi Munadi, Media Pembelajaran (sebuah pendekatan baru), Jakarta, Gaung Persada
Press, 2010, hlm. 102.

15Daryanto, Media Pembelajaran, Yogyakarta, Gava Media, 2010, hlm. 118.
16Ibid.,
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c. Penggunaan Poster Dalam Pembelajaran

Menggunakan poster untuk pembelajaran dapat dilakukan

dengan dua cara, yaitu sebagai berikut:

1. Digunakan sebagai bagian dari kegiatan belajar mengajar. Dalam

hal ini poster digunakan saat guru menerangkan sebuah materi

kepada siswa.

2. Digunakan diluar pembelajaran yang bertujuan untuk memotivasi

siswa, sebagai peringatan, ajakan, propaganda atau ajakan untuk

melakukan sesuatu yang positif dan penanaman nilai-nilai sosial

dan keagaman. Misalnya ajakan untuk rajin menabung, membuang

sampah pada tempatnya, mengingatkan untuk melaksanakan

ibadah, atau tidak menyontek.17

5. Kulit Jantung Pisang (Bract)

Tanaman pisang dalam taksonomi tumbuhan diklasifikasikan

sebagai berikut :

Kingdom : Plantae

Devisi : Spermatophyta

Sub. Divisi : Angiospermae

Kelas : Monocotylae

Bangsa : Musales

Suku : Musaceae

Marga : Musa

Jenis : Musa paradisiaca

17Ibid., hlm, 130-131.
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Tanaman pisang terdiri dari akar, bonggol, batang, daun, bunga dan

buah. Akarnya berupa akar serabut yang berpangkal pada umbi batang

(bonggol). Akar banyak terdapat di bagian bawah tanah yang tumbuh

sampai kedalaman 75 sampai 150 cm di dalam tanah. Akar yang berada di

bagian samping umbi batang (bonggol) tumbuh ke samping atau mendatar.

Jantung pisang merupakan salah satu bagian dari tanaman pisang

yang masih kurang pemanfaatannya, saat ini hanya diolah sebagai sayur

saja.

Gambar II. 1 Kulit Jantung Pisang

Jantung pisang di Indonesia jumlahnya melimpah sebanding dengan

produksi buah pisang di setiap tahunnya. Jumlah produksi buah pisang

pada tahun 2012 di provinsi Jawa Barat sendiri menghasilkan 11.928.602

ton, termasuk buah pisang yang dihasilkan di kabupaten Purwakarta yaitu

sebanyak 865.817 ton. Jumlah tersebut mencakup berbagai jenis pisang

yang dapat dimanfaatkan jantung pisangnya.18

18Badan Standarisasi Nasional, SNI 01-3743-1995. Gula Merah. Badan Standarisasi
Nasional, 1995, Jakarta, hlm. 1.
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6. FTIR (Fourier Transform Infrared)

Metode spektroskopi FTIR (Fourier Transform Infrared), yaitu

metode spektroskopi inframerah modern yang dilengkapi dengan teknik

transformasi Fourier untuk deteksi dan analisis hasil spektrumnya. Dalam

hal ini metode spektroskopi yang digunakan adalah metode spektroskopi

absorbsi, yaitu metode spektroskopi yang didasarkan atas perbedaan

penyerapan radiasi inframerah oleh molekul suatu materi. Absorbsi

inframerah oleh suatu materi dapat terjadi jika dipenuhi dua syarat, yakni

kesesuaian antara frekuensi radiasi inframerah dengan frekuensi

vibrasional molekul sampel dan perubahan momen dipol selama

bervibrasi.

Adapun prinsip dari FTIR adalah sebagai berikut:

 Penyerapan sinar IR oleh molekul/ikatanyang bervibrasi

 Penyerapan sinar IR menyebabkan berubahnya frekuensi vibrasi

 Sinar yang diserap karakteristik untuk setiap ikatan

Pada dasarnya Spektrofotometer FTIR (Fourier Trasform Infra

Red) adalah sama dengan Spektrofotometer IR dispersi, yang

membedakannya adalah pengembangan pada sistim optiknya sebelum

berkas sinar infra merah melewati contoh.

FTIR sangat berguna untuk mengidentifikasi bahan kimia yang

baik organik atau anorganik. Hal ini dapat dimanfaatkan menduga jumlah

beberapa komponen dari suatu campuran yang tidak diketahui. Hal ini

dapat diterapkan pada analisis padatan, cairan, dan gas. Istilah Fourier
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Transform Spektroskopi Inframerah (FTIR) mengacu pada perkembangan

yang lumayan baru dalam cara di mana data dikumpulkan dan dikonversi

dari pola interferensi untuk spektrum. Instrumen FTIR saat ini adalah

komputerisasi yang membuat mereka lebih cepat dan lebih sensitif

dibandingkan dengan instrumen dispersif tua.

7. Logam Berat

Sekarang ini beban pencemaran dalam lingkungan air sudah semakin

berat dengan masuknya limbah industri dari berbagai bahan kimia yang

kadang kala sangat berbahaya dan beracun meskipun dalam konsentrasi

yang masih rendah seperti bahan pencemar logam-logam berat.19

Beberapa logam berat tersebut banyak digunakan dalam berbagai

keperluan. oleh karena itu diproduksi secara rutin dalam skala industri.

Penggunaan logam-logam berat tersebut dalam berbagai keperluan sehari-

hari berarti secara langsung maupun tidak langsung, atau sengaja maupun

tidak sengaja. telah mencemari lingkungan.20

Logam berat berbahaya yang terutama mencemari lingkungan

adalah merkuri (Hg), timbal (Pb), arsen (As), kadmium (Cd), krom (Cr),

dan nikel (Ni). Logam-logam berat diketahui dapat terakumulasi di dalam

tubuh suatu organisme dan tetap tinggal dalam tubuh dalam jangka waktu

yang lama sebagai racun.

19Achmad Rukaesih, Kimia Lingkungan Edisi 1, Yogyakarta, Penerbit Andi, 2004, hlm.
15-16.

20Fardiaz Srikandi, Polusi Air &Udara, Yogyakarta, PenerbitAnisius, 1992, hlm. 14.
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8. Timbal

Timbal adalah logam lunak kebiruan atau kelabu keperakan yang

lazim terdapat dalam kandungan endapan sulfit yang tercampur mineral-

mineral lain terutama seng dan tembaga. Timbal mempunyai nomor atom

terbesar dari semua unsur yang stabil, yaitu 82 dengan berat atom 207,2.

Titik leleh timbal adalah 1740 ˚C dan memiliki massa jenis 11,34 g/cm3.

Penggunaan Pb terbesar adalah dalam industri baterai kendaraan bermotor

seperti timbal metalik dan komponen-komponennya. Timbal digunakan

pada bensin untuk kendaraan, cat dan pestisida. Pencemaran Pb dapat

terjadi di udara, air, maupun tanah. Pencemaran Pb merupakan masalah

utama, tanah dan debu sekitar jalan raya pada umumnya telah tercemar

bensin bertimbal selama bertahun-tahun.21

Keracunan dapat berasal dari timbal dalam mainan, debu ditempat latihan

menembak, pipa ledeng, pigmen pada cat, abu dan asap dari pembakaran

kayu yang dicat, limbah tukang emas, industri rumah, baterai dan

percetakan. Makanan dan minuman yang bersifat asam seperti air tomat,

air buah apel dan asinan dapat melarutkan timbal yang terdapat pada

lapisan mangkuk dan panci. Sehingga makanan dan minuman yang

terkontaminasi ini dapat menimbulkan keracunan. Bagi kebanyakan orang,

sumber utama asupan Pb adalah makanan yang biasanya menyumbang

100-300 ug per hari.22

21Sunu, Op. Cit., hlm. 90.
22Ibid.,
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9. Spektroskopi Serapan Atom (SSA)

Prinsip dasar spektrofotometri serapan atom adalah interaksi antara

radiasi elektromagnetik dengan sampel. Spektrofotometri serapan atom

merupakan metode yang sangat tepat untuk analisis zat pada konsentrasi

rendah. Tehnik ini adalah tekhnik yang paling umum dipakai untuk

analisis unsur. Tehnik - tehnik ini didasarkan pada emisi dan absorbasi dari

uap atom. Komponen kunci pada metode spektrofotometri serapan atom

adalah sistem (alat) yang dipakai untuk menghasilkan uap atom dalam

sampel.23

Cara  kerja  spektroskopi  serapan  atom  ini  adalah  berdasarkan

atas penguapan  larutan  sampel,  kemudian  logam  yang  terkandung

didalamnya diubah  menjadi  atom  bebas.  Alat  yang  dapat  membuat

atom-atom  bebas dalam  spektrofotometri  serapan  atom  adalah

atomizer. Larutan  unsur  mula-mula disedotke dalam nebulizer (berfungsi

untuk mengubah larutan aerosolyaitu  butir-butiran  cairan  yang  sangat

halus,  yang  terdispersi  dalam  udara), selanjutnya  larutan  diubah  dalam

bentuk  kabut  (tetesan-tetesan  yang  amathalus dalam fasa  gas atau

aerosol) di dalam spray chamber (berfungsi untuk membuat  campuran

yang  homogen  dari  gas  oksidan  plus  bahan  bakaraerosol).   Kemudian

dengan   tambahan   gas terjadilah   campuran   yang homogeny   sesaat

sebelum   masuk   ke   dalam   burner.

23Anonim, Hand  Out  Pelatihan  Instrumental  Kimia  AAS  dan  X-RD, Jurusan  Kimia,
Fakultas MIPA, Jogjakarta, Universitas Gajah Mada, 2003, hlm. 4.
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Atom   tersebut mengapsorbsi  radiasi  dari  sumber  cahaya  yang

dipancarkan  dari  lampu katoda   (Hollow   Cathode   Lamp)   yang

mengandung   unsur   yang   akan ditentukan.  Banyaknya  penyerapan

radiasi  kemudian  diukur  pada  panjang gelombang tertentu menurut jenis

logamnya.24

10. Biosorpsi

Pencemaran lingkungan merupakan masalah yang semakin penting

untuk diselesaikan karena menyangkut keselamatan, kesehatan, dan

kehidupan makhluk hidup. Di antara banyaknya masalah pencemaran

lingkungan saat ini yang mendapat perhatian serius adalah masalah

pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh logam berat.25 Pencemaran

ini dapat menyebabkan kerugian besar, karena umumnya buangan/limbah

pada lingkungan mengandung zat beracun salah satunya yaitu logam Pb.

Salah satu alternatif dalam pengolahan limbah yang mengandung

logam berat adalah penggunaan bahan-bahan biologis sebagai adsorben.

Proses ini kemudian disebut sebagai biosorpsi. Biosorpsi menunjukkan

kemampuan biomassa untuk mengikat logam berat dari dalam larutan

melalui langkah-langkah metabolisme atau kimia dan fisika. Proses

adsorpsi didasarkan pada interaksi ion logam  dengan gugus fungsional

yang ada pada permukaan adsorben melalui interaksi pembentukan

kompleks dan biasanya terjadi pada permukaan padatan yang kaya gugus

fungsional seperti -OH, -SH, -NH, -COOH. Keuntungan penggunaan

24Darmono, Op. Cit., hlm. 1.
25Sahriani Ali dkk, Biosorpsi Ion Logam Cu (II) Oleh Kulit Buah Naga (Hylocereus

Polyrhizus), Makasar, Universitas Hasanuddin, 2015, hlm. 2.
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proses biosorpsi diantaranya adalah biaya yang relatif murah,

pembentukan lumpur yang minimal, serta proses regenerasinya yang

mudah.26 Proses biosorpsi dipengaruhi oleh waktu kontak, pH dan

konsentrasi.27

Bahan biologis yang dapat digunakan sebagai bahan baku

biosorben salah satunya adalah limbah produk-produk pertanian. Limbah

produk pertanian merupakan limbah organik yang tentunya akan sangat

mudah ditemukan dalam jumlah besar. Pemanfaatan dan penggunaan

limbah pertanian sebagai bahan baku biosorben selain dapat membantu

mengurangi volume limbah juga dapat memberdayakan limbah menjadi

suatu produk yang mempunyai nilai jual. Oleh karena itu, potensi limbah

pertanian cukup besar untuk digunakan sebagai bahan baku biosorben

logam berat.28

Berbagai biosorben dengan menggunakan limbah pertanian

ataupun bahan biologis telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti

sebelumnya seperti biosorpsi dengan menggunakan daun nanas29, kulit

jeruk Bali30, dan serbuk kayu gergaji31.

26Ashraf, M.A, Maah, M.J, dan Yusoff, I, Study of Banana peel (Musa sapientum) as a
Cationic Biosorben, American-Eurasia, J. Agric. Enviro. Sci, 2010, hlm. 17.

27Asni dkk, Pemanfaatan Biomassa Karang Heliofungia Actiniformis Sebagai Biosorben
Ion Cu2+, Makassar, UNHAS, 2012, hlm. 2.

28Laeli Kurniasari, Pemanfaatan Mikroorganisme dan Limbah pertanian Sebagai Bahan
Baku Biosorben Logam Berat, Majalah Ilmiah Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim
Semarang Jurnal Moment, 6(2), 2010, hlm. 5-8.

29Ardi Yuli Wardani dan Winda Nirmala, Pemanfaatan Daun Nanas (Ananascomosus)
Sebagai Adsorben Logam Ag Dan Cu Pada Limbah Industri Perak Kotagede, Yogyakarta, Jurusan
Kimia FMIPA UNY, 2012, hlm. 90.

30Tasaso, Adsorption of CopperUsing Pomelo Peel and Depectinated Pomelo Peel, J.
Clean, Energy Technol, 2(2), 2014, hlm. 154-157.
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Komponen yang berperan dalam proses adsorpsi logam berat

dengan adsorben bahan-bahan biologis adalah gugus aktif yang ada dalam

bahan tersebut. Gugus-gugus tersebut yang akan menarik dan mengikat

logam pada biomassa, gugus–gugus itu diantaranya gugus hidroksil dan

karboksil.32

B. Penelitian yang Relevan

1. Meytij Jeanne Rampe, dan Joke Luis Tombuku, dengan hasil penelitian

Ekstrak  etanol  jantung  pisang Musa paradisiaca. Linn  mengandung

gugus aktif berupa OH, amina dan gugus aktif lainnya.33

2. Penelitian oleh Rizawayani tentang Pengembangan Media Poster pada

Materi Struktur Atom di SMA Negeri 12 Banda Aceh. Menunjukkan

bahwa validasi media poster pada materi struktur atom oleh 2 orang dosen

sebagai validator ahli dan hasil penilaian meliputi aspek format media,

visual, fungsi media serta kejelasan media dalam penyajian konsep dengan

perolehan skor rata-rata 82,53% dapat disimpulkan media yang

dikembangkan layak untuk digunakan.34

3. Erna Wati Ibnu Hajar, Reni Suryani Sitorus, Novi Mulianingtias, Fransiska

Jawa Welan, dengan hasil penelitian  menunjukkan  bahwa %  efektivitas

penjerapan  Pb2+ tertinggi  yang  dapat  dihasilkan  dari adsorben cangkang

telur ayam yaitu  91,1242% pada berat adsorben 9 gram dengan waktu

31Lelifajri, Adsorpsi Ion Logam Cu (II) Menggunakan Lignin dari Limbah Serbuk Kayu
Gergaji, Jurnal Rekayasa Kimia dan Lingkungan, 2010, hlm. 126-129.

32Ahalya N dkk, Biosorption of Heavy Metal, Research J. Chem. Environ, 7(4), 2003,
hlm.71-79

33Meytij Jeanne Rampe, Op. Cit., hlm. 136-147.
34Rizawayani, Op. Cit., hlm.131.
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pengontakan 15 menit, sedangkan pada penjerapan Cd2+ yang dapat

dihasilkan dari adsorben cangkang telur ayam yaitu  99,9515%  pada  berat

adsorben  9  gram  dengan  waktu  pengontakan  15  menit.  Kinetika

adsorpsi penjerapan Pb2+ pada 3, 6,  dan 9 gram mengikuti model kinetika

orde 2, sedangkan kinetika adsorpsi penjerapan Cd2+ pada 3 gram

mengikuti model kinetika orde 0.35

4. Putu Eka Purnamssa , Igusti Ayu Kunti dan Ketur Ratnayani, dengan hasil

penelitian menunjukkan bahwa adsorben kulit pisang hijau, kepok dan

susu teraktivasi NaOH memiliki luas permukaan berturut-turut 36,2181

m2/g, 35,5531 m2/g dan 35,8378 m2/g. Luas permukaan dari adsorben kulit

pisang hijau, kepok dan susu yang tidak teraktivasi NaOH adalah 35,3105

m2/g, 35,3199 m2/g, dan 35,7928 m2/g. Waktu setimbang untuk adsorben

kulit pisang hijau dan kepok teraktivasi NaOH adalah 30 menit, sedangkan

waktu optimum dari adsorben kulit pisang susu adalah 90 menit. Isoterm

adsorpsi dari adsorben kulit pisang hijau, kepok dan susu teraktivasi

NaOH adalah pada konsentrasi 100 ppm dengan mengikuti pola isoterm

adsorpsi Freundlich. Kapasitas adsorpsi yang paling besar adalah adsorben

kulit pisang hijau teraktivasi (7,0022 mg/g), selanjutnya kulit pisang susu

teraktivasi (6,6850 mg/g) dan kapasitas adsorpsi yang paling rendah adalah

kulit pisang kepok teraktivasi (5,3078 mg/g).36

35Erna Wati Ibnu Hajar dkk, Efektivitas Adsorpsi Logam Pb2+ dan Cd2+ Menggunakan
Media Adsorben Cangkang Telur Ayam, Universitas Mulawarman, 2016, hlm. 5.

36Putu eka purnamssa dkk, kapasitas adsorpsi beberapa jenis kulit pisang teraktivasi
NaOH sebagai adsorben logam Timbal (Pb), Kimia FMIPA Universitas Udayana, Bukit Jimbaran,
2015, hlm. 3.


