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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pencemaran lingkungan oleh berbagai macam zat pencemar (polutan) 

merupakan permasalahan lingkungan yang terus berlanjut tanpa henti. Salah satu 

polutan yang banyak mengakibatkan pencemaran lingkungan, terutama lingkungan 

perairan adalah logam berat. Meningkatnya kontaminasi logam berat di alam 

merupakan dampak dari aktivitas industri serta perkembangan teknologi. USEPA (U. 

S Environmental Agency) mendata terdapat 13 elemen logam berat yang merupakan 

elemen utama polusi berbahaya. Beberapa logam berat tersebut antara lain Sb, Be, 

Cd, Co, Cu, Pb, Hg, Ni, Zn, dan Se (Suhendrayatna, 1999). Adanya logam berat di 

lingkungan perairan dapat membahayakan kehidupan organisme yang hidup di 

perairan tersebut.  

Tembaga (Cu) merupakan logam penting yang sering digunakan sebagai bahan 

baku dalam perindustrian. Logam tembaga sering diolah untuk berbagai kebutuhan 

kehidupan manusia. Dalam pengolahan tembaga sering menghasilkan sisa-sisa 

produksi sebagai limbah yang menimbulkan efek terhadap lingkungan. Efek yang 

ditimbulkan oleh logam beracun seperti tembaga telah dikenal secara luas, sebagai 

contoh adalah kerusakan pada ginjal dan organ-organ dalam yang lain sehingga 

berbagai cara dilakukan untuk memisahkan tembaga dari konstituen yang diinginkan 

(Sonowale, Ghalgasi and Argekar, 2002). 

Beberapa metode seperti ekstraksi pelarut, pengendapan, dan adsorpsi telah 

dikembangkan dengan tujuan untuk memisahkan ion-ion logam berat yang bersifat 

toksik dari lingkungan (Hiratani, Sugihara, Kasuga, Fujiwara, Hayashita and Bartsch, 

1994). Pemisahan ion logam pada umumnya dilakukan dengan metode pembentukan 

kompleks seperti ekstraksi pelarut, adsorpsi ion logam dengan resin, serta dengan 

elektroplating (Umi, 2002). Ekstraksi pelarut merupakan salah satu metode 

pemisahan yang baik dan telah banyak digunakan karena dapat dilakukan secara 

sederhana, cepat dan mampu memisahkan ion-ion logam yang bertindak sebagai 

pengotor dengan hasil yang baik serta relatif murah (Karger, Llyod and Horvart, 
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1973). Saat ini, proses pemisahan menggunakan membran dapat dijadikan sebagai 

salah satu metode pemisahan alternatif selain distilasi, sentrifugasi dan ekstraksi 

yang sudah banyak digunakan dalam dunia industri (Berg and Smolders, 1992) 

misalnya dengan metode transport membran cair (Umi, 2002).  

Transport selektif terhadap ion-ion logam transisi, alkali dan alkali tanah 

melalui membran cair telah menjadi metode yang penting dan menarik perhatian 

untuk dikembangkan dengan tujuan pemisahan dan recovery (Hiratani, 1992). 

Shamsipur, Azimi, Mashhadizadeh dan Madaeni (2001) telah berhasil menggunakan 

metode transport membran cair untuk memisahkan logam Ag secara selektif. 

Hiratani, Takashi, Sugihara, Kasuga, Fujiwara, Hayashita dan Bartsch (1997) telah 

berhasil memisahkan logam Pb(II) secara selektif menggunakan metode transport 

membran cair.  

Dalam metode transport membran cair terjadi transport logam dari fase sumber  

ke fase penerima melalui membran cair dengan tahapan difusi kation logam ke dalam 

antar muka fase sumber-fase membran, reaksi interfasial antara kation logam dengan 

ligan pembawa, difusi kompleks dalam fase membran, serta reaksi pelepasan kation 

logam dalam fase penerima (Pudiastuti, 2004). Dengan demikian metode ini 

memungkinkan dilakukannya ekstraksi terhadap salah satu logam yang diinginkan 

tanpa memindahkan logam lain. Keuntungan pemisahan dengan metode transport 

membran cair adalah mempunyai selektivitas dan efisiensi sistem yang tinggi antara 

lain dapat mengurangi penggunaan pelarut, pelaksanaan pemisahan yang sederhana 

dan mampu memisahkan sejumlah ion secara kontinu dalam satu unit operasi 

(Rumhayati, 2002; Umi, 2002). Pemisahan terhadap satu macam logam dengan 

metode transport membran cair memerlukan ligan yang selektif terhadap logam 

analit yang akan dipisahkan. 

Beberapa polimer telah digunakan sebagai ligan untuk pemisahan ion-ion 

logam. Hayashita, Yamasaki, Kunogi, Hiratani, Huang, Jang, McGowen dan Bartsch  

(1994) menggunakan polimer asam dari dibenzopolieter dikarboksilat untuk 

memisahkan Pb(II) dan Cu(II). Chen, Feng, Imura, Hiratani dan Ohashi (1995) 

menggunakan poli[N-(8-hidroksi-5-kuinolilmetil)-4-aminometilstirena] (PQAS)  

untuk memisahkan ion logam Cu(II). Penggunaan polimer tersebut dalam pemisahan 
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ion logam didasarkan pada keberadaan gugus karboksilat sebagai gugus aktif yang 

mampu mengikat logam analit secara selektif melalui pembentukan kompleks. 

Beberapa peneliti lain juga menggunakan gugus karboksilat sebagai gugus aktif 

untuk berikatan dengan beberapa ion-ion logam analit, antara lain Hiratani, et al 

(1994) yang menggunakan 1,2-bis[2-(o-karboksifenoksi)etoksi]-4-tert-butilbenzen 

dalam pemisahan ion logam Pb(II). Hiratani, et al (1997) juga menggunakan 1,8-

bis[2-(o-karboksifeniloksi)etoksi]-3,6-dioksaoktan dalam pemisahan ion logam 

Pb(II). Sintesis ligan dengan gugus aktif karboksilat telah dilakukan beberapa 

peneliti untuk pemisahan logam yang dikembangkan ke arah sintesis ligan polieter 

asiklik. 

Ligan asam polieugenoksi asetat merupakan suatu polimer eter asiklik dengan 

gugus karboksilat yang selektif terhadap logam Cu(II) (Umi, 2002) dan digunakan 

dalam pengujian pemisahan besi dari konsentrat tembaga (Sriyanto, 2002). Asam 

polieugenoksi asetat memenuhi syarat sebagai membran dalam ekstraksi logam. 

Ligan ini memiliki lipofilisitas yang tinggi karena merupakan ligan makromolekular 

(suatu polimer), selain itu juga bersifat proton terionisasi karena mempunyai gugus 

aktif karboksilat. Kelebihan lain dari ligan ini yaitu merupakan suatu ligan 

pengkhelat yang memiliki selektivitas tinggi, khususnya untuk logam-logam 

golongan transisi (Sriyanto, 2002). 

Ligan yang digunakan untuk transport membran pada penelitian ini adalah 

ligan ko-poli(eugenol-asam eugenoksi asetat) hasil sintesis Handayani, dkk (2004). 

Ligan ini merupakan suatu polimer eter asiklik yang memiliki gugus aktif karboksilat 

dan hidroksi. Karena merupakan suatu polimer maka ligan ini memiliki lipofilisitas 

yang tinggi. Beberapa kelebihan lain yang dimiliki oleh ligan ko-poli(eugenol-asam 

eugenoksi asetat) adalah strukturnya yang mirip dengan ligan asam polieugenoksi 

asetat yang digunakan Sriyanto (2002) dan Umi (2002), dalam pemisahan selektif 

Cu(II) menggunakan metode transport membran cair. Selain itu dari segi ekonomis 

ligan ini relatif lebih murah dibandingkan ligan lain karena bahan baku dalam 

sintesis ligan ini mudah diperoleh yaitu eugenol, komponen utama dalam minyak 

daun cengkeh yang banyak tumbuh di daratan Indonesia.  
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B. Perumusan Masalah 

1. Identifikasi Masalah  

Permasalahan yang dihadapi dalam ekstraksi Cu(II) dengan ligan ko-poli  

(eugenol-asam eugenoksi asetat) menggunakan metode transport membran cair ini 

sangat luas sehingga perlu adanya identifikasi permasalahan. 

Ligan ko-poli(eugenol-asam eugenoksi asetat) merupakan suatu ligan 

makromolekul yang memiliki lipofilisitas tinggi sehingga dapat larut dalam beberapa 

pelarut nonpolar seperti benzena, diklorometana dan kloroform. Untuk itulah 

diperlukan pemilihan pelarut yang sesuai dengan yang dibutuhkan. 

Kemampuan transport ion Cu2+ dari fase sumber ke fase penerima dipengaruhi 

oleh beberapa faktor diantaranya yaitu pH larutan fase sumber dan fase penerima, 

konsentrasi ligan pembawa, waktu transport serta jenis asam pada fase penerima. 

Untuk itu perlu dilakukan optimasi dari beberapa faktor di atas agar diperoleh hasil 

transport ion Cu2+ dari fase sumber ke fase penerima yang maksimum.  

Adanya ion logam lain yang terdapat dalam sampel akan berkompetisi dengan 

logam Cu2+ dalam membentuk kompleks dengan ligan ko-poli(eugenol-asam 

eugenoksi asetat). Karena itu selektivitas ligan tersebut terhadap ion tertentu harus 

diteliti.  

Kemampuan transport ion Cu2+ ditentukan berdasarkan banyaknya logam-

logam yang dipindahkan dari larutan sumber ke larutan penerima. Untuk mengetahui 

banyaknya logam-logam uji yang dipindahkan dari fase sumber ke fase penerima 

maka perlu dilakukan uji kuantitatif terhadap logam uji. 

Perlu digunakan alat yang memiliki ketelitian tinggi untuk analisis logam yang 

berada di fase sumber maupun fase penerima. 

 

2. Batasan Masalah 

Pelarut yang digunakan untuk melarutkan ligan ko-poli(eugenol-asam 

eugenoksi asetat) adalah kloroform karena kloroform memiliki massa jenis yang 

lebih besar dari pada air sehingga dapat digunakan sebagai membran pemisah antara 

fase sumber dan fase penerima.  
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Optimasi pH fase sumber dan fase penerima diperlukan karena kemampuan 

donasi pasangan elektron bebas dari ligan ke ion logam dipengaruhi oleh konsentrasi 

ion H+ di fase sumber dan fase penerima (Kim, Choi and Kyo, 2000). pH optimum di 

fase sumber adalah pH 7,0 (Akhond and Bagheri, 2002) sedangkan pada fase 

penerima adalah pH 1,0 (Hiratani, 1992). 

Konsentrasi ligan di fase organik menentukan jumlah kompleks yang 

terbentuk. Konsentrasi ligan yang berlebih akan menghasilkan kompleks yang lebih 

banyak (Kim, et al, 2000). Pada penelitian ini konsentrasi ligan di fase organik 

adalah 400 ppm. 

Banyaknya ion Cu2+ yang dapat dipindahkan dari fase sumber ke fase penerima 

dipengaruhi oleh lamanya waktu transport. Optimasi waktu transport dilakukan 

dengan memvariasi waktu transport 12 jam, 24 jam, 36 jam dan 48 jam. 

Pelepasan kation logam dari membran cair ke fase penerima dipengaruhi oleh 

konsentrasi ion H+ serta jenis anion di fase penerima. Asam yang digunakan di fase 

penerima adalah H2SO4 0,05 M; HCl 0,1 M; dan HNO3 0,1 M. 

Larutan uji yang akan digunakan untuk mengetahui interferensi dari logam 

pengganggu yaitu Ni2+, Zn2+ dan Co2+ karena logam transisi tersebut memiliki 

ukuran yang hampir sama sehingga dimungkinkan dapat membentuk kompleks 

dengan ligan ko-poli(eugenol-asam eugenoksi asetat). 

Analisis logam dalam fase air dilakukan dengan instrumen Spektroskopi 

Serapan Atom (SSA) karena memiliki ketelitian pengukuran yang sangat tinggi. 

 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah di atas maka rumusan 

masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kondisi optimum ekstraksi Cu(II) dengan ligan ko-poli(eugenol-asam 

eugenoksi asetat)  dalam kloroform yang meliputi pH fase sumber dan fase 

penerima, waktu transport, jenis asam di fase penerima dengan metode transport 

membran cair? 
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2. Bagaimana selektivitas ligan ko-poli(eugenol-asam eugenoksi asetat) untuk 

ekstraksi Cu(II) terhadap logam pengganggu dengan menggunakan metode 

transport membran cair? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui kondisi optimum ekstraksi Cu(II) dengan ligan ko-poli(eugenol-

asam eugenoksi asetat) dalam kloroform yang meliputi pH fase sumber dan fase 

penerima, waktu transport serta jenis asam di fase penerima. 

2. Mengetahui selektivitas ligan ko-poli(eugenol-asam eugenoksi asetat) dengan 

logam Cu(II) terhadap logam pengganggu menggunakan metode transport 

membran cair. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Diharapkan ligan ko-poli(eugenol-asam eugenoksi asetat) menghasilkan 

selektivitas yang tinggi terhadap suatu logam dalam metode transport membran 

cair. 

2. Ligan ko-poli(eugenol-asam eugenoksi asetat) diharapkan dapat digunakan untuk 

menanggulangi pencemaran logam di kawasan industri. 

3. Memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan adanya ligan paten yang 

dapat digunakan untuk recovery logam Cu(II). 
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