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Abstrak
Kompleks adalah spesies yang terbentuk dari gabungan dua atau lebih spesies
yang lebih sederhana dan masing – masing mempunyai kemampuan yang tidak
tergantung satu sama lain. Apabila salah satu spesies sederhana tersebut adalah ion
logam, maka yang terbentuk adalah kompleks logam.
Pembahasan tentang kompleks logam dapat dikaitkan dengan masalah transisi
elektronik, yang dapat terjadi dengan berbagai cara. Salah satunya dikenal sebagai
transisi ligand atau ligand charge transfer ( LCT) yang dapat memberikan puncak
pada spektra serapan , pancaran atau perpendaran, yang bersifat karakteristik dan
tergantung pada jenis ion logam dan jenis ligand..
Terjadinya spektra yang bersifat karakteristik pada suatu kompleks yang
mengalami LCT ini memungkinkan pengembangan langkah analisis baik kualitatif
maupun kuantitatif bagi kompleks logam tersebut.
PENDAHULUAN
Kompleks dapat didefinisikan sebagai suatu spesies yang terbentuk dari
gabungan dua atau lebih spesies yang lebih sederhana dan masing – masing
mempunyai kemampuan yang tidak tergantung satu sama lain. Apabila salah satu
spesies sederhana tersebut adalah ion logam, maka yang terbentuk adalah kompleks
logam. Logam yang merupakan pusat struktur dapat bermuatan positif, negatif atau
netral. Pada pembentukan kompleks ini, sebagian besar ion logam pusat menerima
pasangan elektron dari spesies yang disebut ligand. Namun demikian, kadang –
kadang juga ada ion logam yang menyumbangkan elektron untuk pembentukan
ikatan, dan yang terbentuk adalah ikatan π. Klasifikasi ligand sebagai pembentuk
kompleks adalah sebagai berikut :Ligand monodentat,bidentat, quadridentat dan
seksadentat. Pada kompleks logam, ligand bidentat dapat membentuk cincin dengan
empat anggota, lima anggota, enam anggota, membentuk cincin melipat atau dapat
terikat dengan berbagai cara lain (Dwyer,1965;31)
Pada kompleks logam dapat terjadi perpindahan muatan dari tingkat energi
dasar ke tingkat energi tereksitasi. Proses inilah yang lazim disebut transisi elektronik.
Berbagai kemungkinan yang terjadi adalah : transisi dari orbital logam ke orbital
logam dengan tingkat energi yang lebih tinggi, dikenal sebagai transisi d – d, transisi
atau transfer muatan dari ligand ke logam, transisi dari logam ke ligand dan transisi
dari ligand ke ligand atau dikenal sebagai transfer muatan ligand. Pembahasan
selanjutnya terutama pada transfer muatan ligand kompleks logam , dengan disertai
uraian singkat tentang pembentukan ikatan logam – ligand dan kemungkinan adanya
perubahan jenis transisi elektronik yang terjadi.
PEMBENTUKAN IKATAN LOGAM -LIGAND
Proses pembentukan kompleks logam ini melibatkan terjadinya ikatan antara
logam dengan ligand sebagai jenis ikatan ionik atau ikatan kovalen.
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Pada ikatan ionik dapat dianggap bahwa ion logam bermuatan positif berinteraksi
dengan ligand yang bermuatan lawan, sehingga ikatan ini terjadi kerena interaksi
elektrostatik. Interaksi yang lain, yaitu interaksi ion – dipole akan terjadi pada ikatan
antara ion logam dengan molekul ligand yang netral seperti NH3.
Pada ikatan kovalen, dapat terjadi ikatan σ , ikatan π atau ikatan multisenter.
Pada pembentukan ikatan σ ada berbagai kemungkinan sifat ikatan yang terjadi, yaitu
: paling kovalent contoh : SF6 , kovalen campuran contoh PCl5, kovalen campur
ionik contoh HgCl2.2(py), kovalen sebagian Contoh Fe(H2O)62+ dan murni ionik
contoh FeCl3 ( Dwyer, 1965;53)
Pada pembentukan ikatan π ada dua kemungkinan, yaitu sebagai donor adalah
ion logam dan sebagai donor adalah ligand. Apabila sebagai donor adalah logam
ikatan π yang mungkin terbentuk adalah pπ – pπ contoh [IPy2]+ ClO4- , dπ – pπ
contoh Ni(CO)4 dan dπ – dπ contoh Ni(PF3)4 . Apabila sebagai donor adalah ligand
ikatan yang mungkin terbentuk adalah pπ – pπ contoh Me2B – NMe 2 (Dwyer,
1965;54).
Beberapa ligand mempunyai orbital π dan π* yang tingkat energinya dapat
dibandingkan dengan tingkat energi t2g dan eg* dari ion logam. Sebagai contoh adalah
kompleks Ru (II) dengan konfigurasi t2g6 dengan ligand bipyridin. Skema diagram
energi orbitalnya dapat dilihat pada gambar 1.( katakis, 1987;342)
Orbital π dan π* adalah berpusat pada ligand sedangkan orbital t2g dan eg adalah
berpusat pada ion logam. Transisi ke orbital yang masih kosong termasuk transisi
muatan (t2g)6 → (t2g)5(π*)1 atau secara sederhana dituliis d → π* tidak akan terjadi
pada Ru (II) atau bipyridin bebas.Perpindahan muatannya merupakan perpindahan
muatan dari logam ke ligand (metal to ligand charge transfer atau MLCT ). Transisi
jenis MLCT ini melemahkan ikatan pada ligand dan memperkuat ikatan logam
dengan ligand. Contoh lain perpindahan muatan jenis ini terjadi pada kompleks
Co(NH3)5Br2+.

Gambar 1 : Diagram tingkat energi pada kompleks [Ru(bipy)32+
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TRANSISI PADA LIGAND
Transisi pada ligand disebut juga transfer muatan ligand, ada dua jenis, yaitu transisi
intraligand / intraligand charge transfer- ILCT dan transisi interligand / ligand to
ligand charge transfer-LLCT ( Vogler & Kunkely,2007;577). Sejak beberapa lama
ini, transisi pada ligand tidak begitu jelas keterangannya. Hal ini mungkin disebabkan
oleh adanya fakta bahwa LLCT melibatkan dua ligand yang tidak dapat berinteraksi
secara langsung. Interaksinya terjadi secara tidak langsung melalui ion logam pusat
Meskipun demikian, perpindahan muatan semacam ini juga sudah dikenal, yaitu
apabila dua ion pusat logam dihubungkan dengan ligand akan terjadi transisi logam –
logam ( metal to metal charge transfer – MMTC ) yang barangkali dapat dipakai
sebagai analogi. Tanpa adanya partisipasi interaksi dari logam, perpindahan muatan
ini memerlukan tersedianya ligand sebagai donor dan aseptor yang tergabung baik
secara elektrostatik atau secara kovalen. Skema LLCT dan MMCT dapat dilihat pada
gambar berikut :

Penggambaran tentang adanya LLCT dan ILCT dapat dianalogikan dengan suatu
zwitter ion. Suatu senyawa yang merupakan zwitter ion adalah molekul netral yang
didalamnya ada sisi bermuatan positif dan sisi bermuatan negatif yang letaknya
terpisah. Seringkali bagian yang bermuatan negatif diasosiasikan dengan HOMO
sedangkan bagian yang bermuatan positif diasosiasikan dengan LUMO. Pada
dasarnya HOMO dan LUMO tidak terpisah secara pasti , tetapi didalam molekul
tersebut hanya terjadi delokalisasi saja. Oleh karena itu, pada transisi HOMO –
LUMO hanya terjadi pergeseran muatan dan tidak terjadi transisi elektron dari satu
sisi molekul ke sisi molekul yang lain. Skema overlapping donor – aseptor pada
orbital σ dan π dapat dilihat pada gambar berikut ( Katakis, 1987;133)

Gambar 2 .Overlapping donor – aseptor pada orbital σ dan π
Telah dikenal senyawa bifenil, yaitu suatu gugus senyawa yang terdiri dari
gabungan dua cincin benzena. Apabila secara isoelektronik kedua cincin benzena
tersebut diganti dengan anion siklopentadienil (Cp-) dan kation sikloheksatrienil (
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Ch+) maka terjadilah proses redoks asimetri. Proses ini terjadi karena Cp- bertindak
sebagai donor pada perpindahan muatan sedangkan Ch+ sebagai aseptornya. Hasil
dari proses perpindahan muatan ini adalah senyawa sesquifulvalene. Senyawa ini
adalah isomer bifenil yang mempunyai energi transisi perpindahan muatan yang
rendah (λmax = 395 nm) strukturnya sebagai berikut ( Vogler & Kunkeley, 2007;578)

Proses perpindahan muatan semacam ini juga dijumpai apabila cincin benzena
pada molekul [M(C6H4)2] digantikan secara isomerik oleh kombinasi anion Cpdengan kation Ch+ sehingga terjadi sndwich kompleks yang baru dengan rumus
umum [M(Cp-)(Ch+)]. Perhitungan dengan teori orbital molekul juga menunjukkan
adanya perpindahan muatan dari Cp- ke Ch+ dengan energi yang relatif
rendah.Transisi semacam ini sekarang dinamakan LLCT ( ligand to ligand charge
transfer ). Transisi ini sekarang masih belum jelas karena tingkat energinya sama
rendahnya dengan jenis transisi yang lain, yaitu LFCT, MLCT maupun LMCT.
Diagram transisi orbital molekulnya dapat dilihat pada gambar 3 berikut ( Vogler&
Kunkeley;2007;578)

Gambar 3 . Diagram Transisi orbital molekul pada [M (C5H5)(C7H7)
Namun demikian, hal ini menjadi jelas oleh adanya ion pusat yang tertentu dan
modifikasi pada ligand. Spesies kompleks yang dimaksud adalah [Rh(Cp)(Ch)3+ yang
memiliki struktur sebagai berikut ( Vogler & Kunkeley,2007;578):

Spektra elektronik dari [Rh(Cp)(Ch)]3+ ini menunjukkan λmax pada 340 nm yang
menunjukkan transisi yang diperbolehkan oleh spin, yaitu Cp*- ke Ch+. Spektra
elektroniknya adalah sebagai berikut (Vogler & Kunkeley,2007;578)
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Gambar 4 . Spektra elektronik [Rb(Cp)(Ch)]3+
Energi eksitasi paling rendah dari kompleks ini merupakan energi LLCT triplet yang
mempunyai pancaran atau emisi dengan harga λmax = 590 nm.
Beberapa contoh lain yang mengalami LLCT dapat disebutkan sebagai berikut :
1. senyawa (Cp- )(P Pr3+), terjadi LLCT antara anion Cp- - kation fosfonium
dengan λmax = 267 nm ( dalam n heksana ) dan λmax= 254 nm ( dalam
metanol ). Adanya gugus Ylida akan menyebabkan efek solvatokromism.
2.

Senyawa (Cp-)(Py+), terjadi LLCT antara anion Cp- - kation Py+ dengan λmax
= 511 nm

3. Kompleks [Zr(Cp)2(biq)]2+ mengalami LLCT antara Cp- - biq+ pada λmax =
518 nm dalam larutan dan λmax = 524 nm sebagai padatan.
4. [Cu ( katekolat)(bipy), terjadi LLCT pada λmax = 480 nm ( dalam DMSO)
Beberapa senyawa ternyata akan mengalami pergeseran pita LLCT kearah λ yang
lebih panjang apabila kemampuan aseptor ligand π bertambah. Beberapa senyawa lain
akan mengalami pergeseran biru apabila polaritas pelarut yang dipakai bertambah
besar.Gejala ini disebut solvatokromism.
Suatu ligand mungkin secara simultan mengandung sisi donor dan sisi aseptor.
Apabila kedua sisi ini berinteraksi, terjadilah perpindahan muatan. Pada beberapa
kasus, interaksi ini terjadi dengan adanya mediator logam. Ligand sesquifulvalen
adalah semacam zwitter ion yang terdiri dari anion Cp- dan kation Ch+ bergabung
membentuk ikatan karbon – karbon. Alternatif lain dari penggabungan tersebut adalah
dengan terbentuknya dua cincin yang berimpit seperti pada struktur berikut ( Vogler
& Kunkeley,2007;581):

5

Struktur inilah yang disebut azulen. Bagian HOMO pada azulen ini terletak pada
cincin anggota lima sedangkan LUMO terletak pada cincin anggota tujuh. Dalam
molekul azulen itu sendiri terjadi interaksi HOMO –LUMO. Interaksi semacam inilah
yang disebut transisi intraligand ( intraligand charge transfer disingkat ILCT ).
Interaksi HOMO – LUMO pada azulen ini terjadi pada λmax = 580 nm, yang
dapat memberikan warna biru pada molekul azulen.
Bagaimana pada kompleks [Ir(COD)(azulen)]+. Pada spesies ini ternyata sebagai
HOMO adalah gabungan dari orbital d pada Ir dan orbital π pada Cp- dan sebagai
LUMO adalah cincin anggota tujuh pada molekul azulen, sehingga dapat dikatakan
bahwa transisi ini melibatkan campuran MLCT dan ILCT pada λmax = 816 nm.
Transisi jenis ILCT ini, terjadi pada Ru(bipy)33+.Skema tingkat energi untuk
Ru(bipy)33+ hampir mirip dengan Ru(bipy)32+ . Namun demikian pada Ru(bipy)33+
orbital π yang terisi letaknya lebih tinggi dari orbital t2g , sehingga transisi dengan
energi paling rendah terjadi pada transisi π-π* ,dimana kedua orbital ini berpusat
pada ligand.
Beberapa contoh lain yang mengalami ILCT dapat disebutkan sebagai berikut :
1. kompleks kation (E) 1 ferrosenyl -2 ( 1 metil – 4 – piridiniumyl ) etilen,
disingkat [E –fmpe]+.terjadi transisi MLCT antara FeII – pyridinium pada λmax
= 570 nm dan ILCT antara Cp- - pyridinium pada λmax = 370 nm .
2. Kompleks quinolinato dan juga kompleks oksinato mengalami transisi ILCT
pada λmax sekitar 360 – 480 nm, tergantung pada ion logamnya. Beberapa
kompleks oksinat mengalami luminesensi.Kompleks Th oksinat juga
mengalami transisi ILCT.pada λmax absorpsi = 362 nm dan λmax fluoresensi =
510 nm dan λmax fosforesensi pada = 775 nm.
PERUBAHAN JENIS TRANSISI
Pada kenyataannya jenis transisi tersebut dapat berubah karena adanya
pengaruh dari luar. Perubahan jenis transisi ini terjadi pada deret kompleks platina (II)
terpiridyl alkinyl yang rumus umumnya [Pt{4’- (4-R1 – C6H4) terpy}( C≡C –C6H4- R2
-4] CLO4. terpy = 2,2’ 6’2”” –terpyridyl; (1) R1 = R2 : N(CH3)2 ,(2) R1 : N(CH3)2 R2 =
N – [15] monoazacrown 5 , (3) R1 : CH3 R2 : N(CH3)2 (4) R1 : N(CH3)2 R2 :H (5) R1:
CH3 R2 :H.
Struktur kompleks tersebut adalah sebagai berikut ( Han,dkk,2007;1232):

Kompleks dengan struktur (3) mengalami absorpsi pada transisi intraligand dari
terpyridyl – asetylida pada λmax dibawah 350 nm. Absorpsi dari hasil transisi mLCT
antara dπ(Pt) – π*( terpy) pada λmax sekitar 350 – 460 nm. Absorpsi pada λmax sekitar
460 – 700 nm terjadi karena transisi LLCT subsitut amino pada ligand asetylida ke
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aseptor terpyridyl. Penambahan HBF4 dalam asetonitril akan mengurang intensitas
pita serapan pada λmax = 545 nm dibarengi dengan tumbuhnya pita serapan baru pada
λmax = 420 nm. Pergeseran ini terjadi karena adanya protonasi dari amino pada ligand
asetylida. Spektra absorpsinya identik dengan kompleks dengan struktur (5). Dalam
hal ini dapat dikatakan bahwa telah terjadi perubahan jenis trnsisi dari LLCT ke
MLCT. Pada transisi ini, HOMO dari asetylida menjadi lebih rendah. HOMO pada Pt
juga turun, tetapi penurunannya jauh lebih kecil. Sebagai hasilnya maka transisi
LLCT dari gugus amino pada ligand asetylida ke terpyridyl bergeser ke tingkat energi
yang lebih tinggi dan transisi MLCT dari dπ(Pt) – π* (terpy) merupakan transisi
dengan energi paling rendah. Skema perubahan jenis transisi tersebut dapat dilihat
pada gambar berikut ( Han,dkk, 2007;1233)

Gambar 5. Perubahan transisi LLCT - MLTC
Pada kompleks (3) ini juga terjadi peristiwa luminesensi .Pada penambahan
asam ( dalam hal ini HBF4 dalam asetonitril ) intensitas emisi sebagai luminesensi
akan bertambah. Emisi ini berkaitan dengan transisi MLCT dari dπ(Pt) – π*(terpy).
Emisi ini terjadi karena adanya protonasi pada gugus amino oleh penambahan HBF4.
Dapat dikatakan bahwa karena peristiwa protonasi, MLCT mempunyai tingkat energi
yang paling rendah dan menunjukkan luminesensi. Perubahan absorpsi – emisi untuk
kompleks (3) ini bersifat reversibel. Pada penambahan basa dengan konsentrasi yang
makin tinggi ( misalnya trietilamina ) luminesensi makin padam dan tumbuhlah
puncak absorpsi pada λmax = 545 nm, yang terjadi karena transisi LLCT
Pengaruh asam dan basa pada perubahan tingkat energi ini juga terjadi pada
kompleks (4). Kompleks ini mempunyai pita serapan dengan λmax = 490 nm. Pita
absorpsi ini adalah hasil transisi ILCT dari orbital π pada gugus fenil tersubstitusi
amino ke orbital π* dari ikatan logam terpy yang kemungkinan juga bercampur
dengan transisi MLCT dari dπ(Pt) – π*terpy. Pita spektra absorpsi dan fluoresensi
pada ligand 4 aminofenil terpy lebih tinggi daripada ligand 4 fenil terpy. Pita absorpsi
4 fenil terpy dalam diklorometana terjadi pada λmax = 278 nm, sedangkan pita
absorpsi 4 fenilamino terpy terjadi pada λmax yang lebih panjang 62 nm dari yang
tidak tersubstitusi.Spektra fluoresensi untuk ligand 4 fenil terpy dan 4 aminofenilterpy
memunyai λmax pada 348 nm dan 469 nm. HOMO pada molekul 4 fenil terpy ini
pada πPh dan πterpy sedangkan LUMO terletak pada π* terpy. Jadi energi paling
rendah adalah pada transisi πterpy – π*terpy. Pada 4 aminofenil terpy, HOMO terletak
pada πPh dan transisi intramolekuler terjadi pada πPh – π*terpy sebagai transisi ILCT
7

pada λmax = 524 nm ( dalam pelarut diklorometana ). Λmax ini bergeser menjadi 490
nm jika pelarutnya asetonitril. Peristiwa ini disebut negative solvatochromism.
Jika pada kompleks (4) ini ditambah HBF4 dalam asetonitril maka pita spektra pada
490 nm makin kecil dan akhirnya terjadi pita lebih kecil pada kisaran λ : 400 – 550
nm. Pita serapan ini berasal dari transisi MLCT dπ(Pt) – π*terpy. Berdasarkan hasil
observasi, ternyata telah terjadi protonasi pada gugus amino ligand terpy. Oleh karena
gugus amino mengalami protonasi dengan adanya HBF4 maka tingkat energi πPh
menurun pita transisi ILCT πPh – π*terpy bergeser kearah tingkat energi yang lebih
tinggi, dan kemudian transisi MLCT untuk dπ(Pt) – π*terpy menjadi transisi dengan
energi paling rendah. Seperti pada kompleks (3), dalam suasana netral kompleks (4)
ini tidak mengalami emisi. Namun demikian, pada suasana asam kompleks (4)
mengalami emisi dari hasil transisi MLCT pada λmax = 625 nm. Perubahan sifat
absorpsi – emisi ini bersifat reversibel. Pada penambahan basa dalam larutan
intensitas luminesensi makin padam dan kembali timbul pita absorpsi dari transisi
ILCT.
Perubahan jenis transisi juga terjadi pada kopleks (1) dan (2). Perubahan ini
dari transisi LLCT, ILCT dan MLCT. Perubahan terjadi karena pengaruh asam atau
basa. Kompleks (1) menunjukkan pita absorpsi dengan intensitas sedang pada kisaran
λ : 350 – 700 nm, yang timbul dari transisi LLCT substitut amino dari ligand asetilida
ke terpy sebagai aseptor yang mungkin bercampur dengan transisi ILCT dari orbital π
pada fenil tersubstitusi amino ke π* terpy. Dan transisi MLCT dari dπ(Pt) – π* terpy .
Pada penambahan HBF4 absorbansi pada λ > 520 nm menurun, sedangkan pita
absorpsi pada 445 – 520 nm menjadi makin tinggi. Apabila penambahan HBF4 telah
mencapai jumlah ekivalen, pita absorpsi yang berpusat pada 490 nm terjadi karena
transisi ILCT. Dari π gugus fenil tersubstitusi amino – π* terpy. Pada kenyataannya
tingkat kebasaan gugus amino pada ligand asetilida berbeda dengan amino pada
terpy.Pada penambahan sedikit HBF4 maka gugus amino pada asetilida akan
terprotonasi sedangkan pada terpy tidak. Akibatnya kemampuan gugus asetilida
sebagai donor elektron akan berkurang dan letak HOMO dari ligand ini diturunkan.
Di lain pihak, penambahan asam ini hanya kecil pengaruhnya pada tingkat energi
orbital π* dari terpy dan orbital π dari gugus fenil. Akibatnya transisi LLCT dari
ligand asetilida ke ligand terpy membutuhkan energi yang lebih besar, dan transisi
ILCT dari orbital πPh – π*Ph dalam ligand terpy memerlukan energi yang paling
rendah. Penambahan HBF4 lebih lanjut akan menurunkan pita absorpsi pada 490 nm
dan menambah intensitas absorpsi pada kisaran 380 – 430 nm. Apabila sudah
tercapai keadaan ekivalen, maka pita absorpsi pada daerah 380 – 550 nm yang semula
intensitasnya rendah menjadi lebih tinggi sehingga tampak jelas. Pita absorpsi ini dari
transisi dπ(Pt) – π*terpy. Hal ini karena pada penambahan asam yang jumlahnya
mencukupi, gugus amino dari terpy juga ikut mengalami protonasi. Akibatnya HOMO
dari gugus fenil dalam terpy diturunkan dan energi paling rendah hádala untuk
transisi MLCT. Jadi dalam kasus ini terjadi perubahan transisi ILCT ke MLCT.
Perubahan transisi LLCT ke ILCT juga dapat disebabkan oleh ion logam.
Proses selanjutnya akan terjadi perubahan ILCT ke MLCT jira dipengaruhi asam.
Peristiwa ini terjadi pada komplek (2). Penambahan ion logam álkali tanah Mg(II),
Ca(II), Sr(II), atau Ba(II) akan berpengaruh pada spektra absorpsi kompleks tersebut
dalam asetonitril. Penambahan ion kalsium akan menurunkan intensitas pita absorpsi
pada > 532 nm dan secara monoton menambah intensitas absorpsi pada 453 – 532
nm. Gejala ini terjadi karena adanya kompleksasi kation oleh azacrown eter yang
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terikat pada ligand asetilida. Proses kompleksasi ini akan mengurangi kemampuan
ligand sebagai donor. Akibatnya akan menurunkan tingkat energi HOMO dari basa
ligand asetilida. Oleh karena itu transisi LLCT dari asetilida yang mengikat azacrown
ke ligand terpy bergeser letaknya dan memerlukan energi yang lebih besar. Transisi
ILCT dari π Ph ke π*Ph menjadi transisi dengan energi paling rendah.Penambahan
HBF4 dalam asetonitril pada larutan yang mengandung ion kalsium berlebihan akan
mengurangi intensitas pita absorpsi karena transisi ILCT pada 490 nm dan menambah
intensitas pada pita absorpsi < 430 nm. Pita absorpsi ini berasal dari transisi MLCT
untuk dπ(Pt) – π* terpy. Jadi, penambahan HBF4 akan menaikkan intensitas absorpsi
pada transisi MLCT dan menurunkan intensitas absorpsi pada transisi ILCT.
PENUTUP
Kompleks logam dapat mengalami berbagai macam transisi elektronik, dan
akan memberikan gambaran spektra yang bersifat karakteristik. Kompleks dengan
logam yang sama akan mengalami jenis transisi yang berbeda apabila jenis ligand
yang terikat berbeda. Demikian juga apabila ligand yang sama terikat pada logam
yang berbeda jenisnya ataupun berbeda bilangan oksidasi logam yang terikat pada
kompleks tersebut.
Berdasarkan kenyataan adanya spektra yang karakteristik untuk berbagai
macam transisi ini, maka dimungkinkan pengembangan langkah analisis kualitatif
maupun kuantitatif bagi kompleks logam tersebut.
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Table 5
Kinetic parameters of the pseudo-order and Intraparticle diffusion mode for Ag(I) adsorption on Ag-ICTHB and Ag-ICTGB.
Pseudo-first order Pseudo-second order Intraparticle diffusion mode
k1 (min−1) qe (mg g−1) r2 k2 qe (min−1) r2 (mg g−1) kp (mg g−1 min−0.5) r2
Ag-ICTHB 0.0292 142.9 0.870 0.0011 384.6 0.999 17.57 0.575
Ag-ICTGB 0.0032 230.2 0.934 1.0×10−5 172.4 0.792 9.33 0.959
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The chitosan/triethanolamine (CTS/TEA) composites including Ag-imprinted CTS/TEA hydrogel bead (AgICTHB) and Ag-imprinted CTS/TEA gel bead (Ag-ICTGB) were prepared by using ion-imprinted technology,
in which TEA solution was used as coagulation bath to obtain the two sorbents. The optimization conditions
for preparing the sorbents were listed: molar ratio (CTS:Ag(I)) = 1:0.10, c(CTS) = 1.0 for Ag-ICTHB and
2.0% for Ag-ICTGB, c(TEA) = 14%, and c(Na2S2O3)=8.0gL−1 as the elueant. The spectrum of FT-IR implies
that bonding are formed between TEA and the primary hydroxyl of CTS, and NH and OH of CTS have
some interactions with Ag(I). The DSC curve shows that two form of acting force for the adsorption of
Ag(I) were appeared in the adsorption between the sorbents and Ag(I). The maximum adsorption capacities
of Ag-ICTHB and Ag-ICTGB for Ag+ are 510 and 350mgg−1, respectively. Moreover, the two beads
exhibit good selectivity and durability for Ag+.

In this study, Cu2+, Pb2+ and Zn2+ were chosen as competitive
metal ions to prove Ag+ specificity of Ag-ICTHB and Ag-ICTGB. The
mixed solutions containing Ag+, Cu2+, Pb2+ and Zn2+ (100.0mgL−1
for each) were used to perform the competitive adsorption test.
After adsorption equilibrium, the concentration of each ion in
the remaining solution was measured with GFAAS.
Distribution coefficients (Kd) of Cu2+, Pb2+ and Zn2+ with respect to Ag+ were
calculated by Eq. (4) [17,18].
Kd = qe/Ce……………………….(4)
where Kd is the distribution coefficient; qe is the equilibrium
adsorption capacity of metal ions (mg g−1); Ce is the equilibrium
concentrations of metal ions (mg L−1).
Selectivity coefficient (k) for the binding of Ag+ in the presence
of competitor species can be calculated by Eq. (5).
k = Ktemplate metal/Kinterferent metal

(5)

Relative selectivity coefficient (k_) can be defined as
k_ = kAg-ICTGB

12

/ kAg-ICTHB
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