
BAB I 

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, baik negara maju maupun negara berkembang mengalami

kemajuan yang sangat pesat di bidang teknologi. Teknologi yang telah 

diciptakan manusia telah banyak memberikan kemudahan tetapi juga 

memberikan dampak yang kurang baik dan bahkan sangat buruk bagi 

manusia. Bahan-bahan sisa yang merupakan barang buangan dari industri 

berteknologi tinggi tersebut mempunyai daya racun yang sangat kuat dan 

bahkan mengakibatkan kematian bukan saja terhadap tumbuhan dan hewan, 

tetapi juga manusia (Palar, 1994). 

Logam dalam kadar tertentu diperlukan bagi tubuh karena proses 

biokimiawi dalam tubuh makhluk hidup hampir selalu melibatkan unsur-unsur

logam di dalamnya. Kekurangan ion logam dalam tubuh dapat menyebabkan

defisiensi logam dan penyakit, akan tetapi dalam jumlah yang berlebihan

logam tersebut akan terakumulasi dalam jaringan tubuh dan kemudian dapat 

menyebabkan toksisitas dan menimbulkan penyakit sebagai efeknya

(Darmono, 1995). 

Logam berat adalah logam yang massa atom relatifnya besar, kelompok

logam ini mempunyai peranan yang sangat penting di bidang industri. 

Disamping begitu banyak kegunaannya, kelompok logam-logam berat ini 

sangat beracun misalnya Hg, Pb, Cd dan Cr dan lain-lain. Logam bersifat 
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akumulatif dalam tubuh manusia. Logam berat masuk ke dalam tubuh 

manusia, biasanya melalui makanan yang tercemar logam berat. Logam berat 

ini tidak dapat diurai oleh tubuh sehingga makin lama jumlahnya semakin 

meningkat. Jika jumlahnya telah cukup besar akan memunculkan pengaruh 

negatifnya terhadap kesehatan. Akumulasi logam-logam berat ini mengumpul 

di otak, syaraf, jantung, hati, ginjal yang dapat menyebabkan kerusakan pada 

jaringan yang ditempatinya (Sunardi, 2004). 

Salah satu contoh pencemaran air di bidang industri yaitu pencemaran 

logam yang terdapat dalam air sungai disekitar industri tekstil yang berada di 

Gumpang Kartasura yang letaknya di tengah pemukiman penduduk. Limbah 

tersebut dibuang ke sungai yang letaknya di belakang pemukiman penduduk. 

Bau dan dampak dari limbah tersebut sering dikeluhkan oleh masyarakat 

setempat. Dengan adanya pembuangan limbah industri ke sungai, maka 

dikhawatirkan akumulasi zat organik maupun anorganik yang merupakan 

komponen penyusun limbah akan berdampak negatif pada lingkungan dan 

masyarakat sekitarnya seiring dengan bertambahnya waktu, terutama 

kandungan cemaran logam berbahaya, sehingga perlu diadakan penelitian 

pencemaran logam pada air sungai tersebut (Sunardi, 2004). 

Logam Cd dan Zn dalam industri tekstil biasanya berasal dari zat 

pewarna yang digunakan dalam tekstil, bahan baku tekstil yang digunakan, 

bahan pendukung dalam pembuatan tekstil dan dari peralatan yang digunakan. 

Buangan unsur atau senyawa logam berat merupakan toksikan yang 
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mempunyai daya racun tinggi. Sebagai contoh adalah logam Kadmium (Cd) 

(Sunardi, 2004). 

Toksisitas yang dikandung oleh logam Kadmium itu mengakibatkan 

terjadinya kerapuhan tulang pada penderita. Sedangkan toksisitas logam Zn 

mengakibatkan pertumbuhan tubuh yang tidak sempurna (kerdil), kelainan 

pada reproduksi laki-laki dan mengakibatkan kelainan janin (Palar, 1994).

Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan penelitian untuk 

menentukan seberapa besar kadar Zn dan Cd yang terdapat dalam air sungai di 

sekitar industri tekstil Gumpang Kartasura dengan metode spektrofotometri 

serapan atom (SSA) karena metode ini sensitif yaitu mempunyai kepekaan 

yang sangat tinggi untuk mendeteksi logam dan mengukur konsentrasi yang 

sangat kecil dalam ppm maupun ppb. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka hal yang perlu menjadi 

perhatian dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah air sungai Kunden yang berada disekitar kawasan industri tekstil 

Gumpang Kartasura mengalami pencemaran Kadmium dan Seng? 

2. Berapa kadar Cd dan Zn yang terlarut dalam air sungai Kunden di sekitar 

industri tekstil Gumpang Kartasura dan apakah kadar tersebut melebihi 

ambang batas minimal yang diizinkan ? 
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C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui secara kualitatif keberadaan logam Cd dan Zn yang 

berada dalam air sungai di sekitar kawasan tekstil Gumpang Kartasura. 

2. Untuk mengetahui secara kuantitatif kadar logam Cd dan Zn yang terlarut 

di dalam air sungai di sekitar kawasan tekstil Kartasura dan untuk 

mengetahui apakah kadar tersebut melebihi batas yang diijinkan 

pemerintah. 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Pencemaran Lingkungan 

Pencemaran atau polusi adalah suatu kondisi yang telah berubah dari 

bentuk asal pada keadaaan yang lebih buruk. Pergeseran bentuk tatanan 

dari kondisi asal pada kondisi yang lebih buruk dapat terjadi sebagai akibat 

masukan dari bahan-bahan pencemar atau polutan. Bahan polutan tersebut 

umumnya bersifat racun (toksik) yang berbahaya bagi organisme hidup. 

Toksisitas atau daya racun dari polutan itulah yang kemudian menjadi 

pemicu terjadinya pencemaran (Palar, 1994). 

Suatu tatanan lingkungan hidup dapat tercemar atau menjadi rusak 

disebabkan oleh banyak hal. Namun yang paling utama dari sekian banyak 

penyebab tercemarnya lingkungan adalah limbah. Pencemaran yang dapat 

ditimbulkan oleh limbah berupa bermacam-macam bentuk. Pencemaran 
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dapat berupa bau, warna, suara bahkan pemutusan rantai dari suatu tatanan 

lingkunan hidup atau penghancuran suatu jenis organisme yang pada 

tingkat akhirnya akan menghancurkan tatanan ekosistemnya (Palar, 1994). 

Pencemaran yang menghancurkan lingkungan hidup biasanya berasal 

dari limbah-limbah yang sangat berbahaya dalam arti memiliki daya racun 

yang tinggi. Limbah-limbah yang sangat beracun umumnya merupakan 

limbah kimia, baik berupa persenyawaan kimia atau dalam bentuk unsur. 

Biasanya senyawa kimia yang sangat beracun bagi organisme hidup dan 

manusia adalah senyawa kimia yang mempunyai bahan aktif dan logam-

logam berat. Daya racun yang dimiliki oleh bahan racun dan logam berat 

akan bekerja sebagai penghalang kerja enzim dalam proses fisiologis atau 

metabolisme tubuh. Sehingga proses metabolisme terputus. Selain itu 

bahan beracun dari senyawa kimia juga dapat terakumulasi atau 

menumpuk dalam tubuh akibatnya timbul problema keracunan kronis 

(Palar, 1994). 

2. Pencemaran Air 

Berdasarkan ketetapan presiden Republik Indonesia dalam Peraturan 

Pemerintah RI No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan 

Pengendalian Pencemaran Air Pada Bab I, pasal 1, butir 2: "Pencemaran 

air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan 

atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas
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air akan berubah.” Dalam kondisi polusi, keseimbangan ekologi mungkin 

terganggu dan hanya beberapa organisme yang mempunyai toleransi tinggi 

yang dapat hidup selamat (Darmono, 1995). 

Keberadaan logam-logam dalam badan air dapat berasal dari sumber-

sumber yang alamiah dan dari aktivitas yang dilakukan oleh manusia. 

Sumber-sumber logam alamiah yang masuk ke dalam badan air bisa 

berupa pengikisan dari batu mineral yang banyak di sekitar perairan. 

Sedangkan yang berasal dari aktivitas manusia dapat berupa buangan sisa 

dari industri atau rumah tangga. Selain itu partikel-partikel logam yang ada 

di udara dikarenakan oleh hujan juga dapat menjadi sumber logam di 

dalam perairan (Palar, 1994). 

3. Kualitas Air 

Air adalah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, 

kecuali air laut dan air fosil (Anonim, 2001). Air merupakan sumber daya 

alam untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dilindungi 

agar dapat tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta 

makhluk hidup lainnya. 

Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji 

berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metoda tertentu berdasar 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sedangkan baku mutu air 

adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen 
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yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang 

keberadaannya di alam air (Anonim, 2001). 

Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai layak untuk 

dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu. Klasifikasi mutu air ditetapkan 

menjadi 4 kelas: 

a. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air minum 

dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama 

dengan kegunaan tersebut. 

b. Kelas kedua, air yang dapat digunakan untuk sarana/ prasarana 

rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk 

mengairi pertanaman dan atau  peruntukan lain yang mempersyaratkan 

mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. 

c. Kelas tiga, air yang dapat digunakan untuk pembudidayaan air tawar, 

peternakan, air untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain 

yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. 

d. Kelas empat, air yang dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan 

atau kegunaan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan 

kegunaan tersebut. (Anonim, 2001). 

4. Logam Berat 

a. Seng (Zn) 

1) Penggunaan Seng 
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Seng ditemukan dalam suatu penambangan logam sebagai 

bentuk sulfida. Seng dan beberapa bentuk senyawanya digunakan 

dalam produksi logam campuran misalnya perunggu, loyang dan 

kuningan. Senyawa ini juga sering digunakan dalam pelapisan 

logam seperti baja dan besi yang merupakan produk anti karat, 

selain itu seng juga digunakan sebagai zat warna untuk cat, lampu, 

gelas, bahan keramik dan pestisida (Darmono, 1995). 

2) Farmakokinetik Seng 

Seng masuk ke dalam tubuh kemudian cepat diangkut 

sebagai komplek Zn Albumin kedalam sistem-sistem aliran darah 

portae hepatis. Kemudian seng kembali terlibat dalam ikatan 

albumin (60-70 % dari total seng) dan alfa-2 makroglobulin (30-40 

%). Mekanisme transportasi seng terutama terlilhat setelah terjadi 

pada kasus penderita traumatik, yaitu dengan adanya redistribusi 

seng cepat dalam tubuh. Sebagai contoh setelah terjadi luka, 

kandungan sel plasma akan menurun. Tetapi pada hati dan sekitar 

daerah luka kandungan seng naik. Dengan adanya perubahan ini 

seng terlibat dalam proses pembentukan protein baru untuk 

meyembuhkan luka. Sistem homeostatis dari sel diatur dan 

tergantung pada absorbsi dan ekskresi dari seng dalam tubuh 

rendah, tetapi mekanisme secara rinci belum diketahui sampai 

sekarang (Darmono, 1995). 
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3) Defisiensi Seng  

Pada manusia seng merupakan unsur yang terlibat dalam 

sejumlah ezim yang mengkatalis reaksi metabolik yang vital 

karena fasilitasnya yang digunakan dalam sintesis DNA, RNA dan 

partisipasinya dalam metabolisme protein, seng juga esensial untuk 

petumbuhan anak (Darmono, 1995). 

Defisiensi seng prevalensinya cukup banyak dijumpai di 

dunia. Gejala defisisensi seng yang parah terutama dilaporkan pada 

awal 1960-an di Iran dan Mesir. Ini merupakan kasus defisiensi 

seng yang pertama di dunia yang akibatnya secara nyata terlihat 

sekelompok orang muda di negara tersebut mengalami hambatan 

pertumbuhan dan hipogonadismus (Darmono, 1995). 

Perubahan tingkah laku yang disebabkan oleh defisiensi seng 

yang khas adalah iritabilitas, gangguan emosi, tremor, dan kadang 

serebral ataksia dengan gangguan keseimbangan dari syaraf 

kontrol. Kompilasi neurosensor termasuk abnormal adaptasi dalam 

gelap dan beberapa gangguan penglihatan lainnya serta adanya 

gangguan perasa dan penciuman (Darmono, 1995). 

4) Keracunan Seng

Keracunan seng sering dijumpai pada hewan yang hidup di 

daerah tercemar. Pada anak kuda dan babi gejala keracunan seng 

ini dapat berupa lamenes, antriftines dan osteomalase, sedangkan 
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pada kelinci menunjukkan gejala nefrosis dan pada anak domba 

berupa fibrosis pankreas. Kuda yang hidup di daerah pertambangan 

seng banyak menderita keracunan seng, dengan gejala-gejala: 

osteomamasea, kalkuli renalis, dan proteinurea. Keracunan seng 

sering dijumpai bersama dengan Kadmium secara kronis. Anak 

kuda yang digembalakan pada padang rumput di dekat daerah 

industri akan menunjukkan gejala-gejala pembentukan tulang yang 

abnormal yang ditandai dengan perbesaran tulang-tulang panjang. 

Pada pemeriksaan laboratorium terlihat adanya hipokuprosis, yang 

didalam hati kandungan tembaganya sangat rendah dan kadar 

sengnya tinggi ( > 600 ppm ) (Darmono, 1995). 

5) Pengobatan Keracunan Seng 

Dari sekitar 2 gram seng yang disaring dengan ginjal setiap 

harinya dan sekitar 300-600 mg/hari dikeluarkan oleh orang 

dewasa normal menyebabkan kelenjar ginjal berbentuk pipa 

diabsorbsi kembali dirusak dengan biasa ditentukan obat-obat 

seperti thiazide diuretic dan lebih terpengaruh oleh protein dietary 

dan pengeluaran seng melalui urin (Cassaret dan Doull, 1975). 

b. Kadmium (Cd) 

1) Penggunaaan Kadmium 
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Logam Kadmium sangat banyak digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari manusia. Logam ini telah digunakan sejak tahun 1950 

dan total produksi dunia adalah sekitar 15.000 – 18.000 per tahun. 

Prinsip dasar dalam penggunaan Kadmium adalah sebagai bahan 

stabilisasi sebagai bahan pewarna dalam industri plastik dan dlam 

electroplating. Namun sebagian dari substansi logam Kadmium 

juga digunakan untuk solder dan alloy-alloynya digunakan pada 

baterai. Umumnya logam Kadmium senyawa oksida dari Kadmium 

(CdO), hidrat (CdH2) dan kloridanya paling banyak digunakan 

dalam industri elektroplating. 

Pemanfaatan Cd dan persenyawaannya dapat dilihat sebagai 

berikut:

a) Senyawa CdS dan CdSeS banyak digunakan sebagai zat 

pewarna.

b) Senyawa Cd-Sulfat (CdSO4) digunakan dalam industri baterai 

yang berfungsi untuk pembuatan sel Wiston karena mempunyai 

potensial stabil yaitu sebesar 1,0186 Volt. 

c) Senyawa Kadmium Bromida (CdBr2) dan Kadmium Iodida 

(CdI2) secara terbatas digunakan dalam dunia fotografi. 

d) Senyawa dietil Kadmium [(C2H5)2 Cd] digunakan dalam proses 

pembuatan tetra etil-Pb. 
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e) Senyawa Cd-Stearat banyak digunakan dalam perindustrian 

manufaktur Klorida (PVC) sebagai bahan yang berfungsi 

sebagai stabilizer (Palar, 1994). 

2) Farmakokinetik Kadmium 

Pada pemasukan secara oral hanya sekitar 5 % Kadmium 

yang diabsorbsi, akan tetapi pada pasien yang kekurangan kalsium 

atau besi jumlah yang diabsorbsi akan meningkat (Mutschler, 

1991). Absorbsinya pada hewan coba kira-kira 1,5 %. Absorbsi 

Kadmium melalui napas para perokok antara 10-40 %. Selanjutnya 

Kadmium diangkut dalam darah, sebagian besar terikat pada 

eritrosit dan albumin. Setelah didistribusikan, kira-kira 50 % dari 

jumlah kadmium dalam tubuh ditemukan dalam hati dan ginjal. 

Waktu paruh Kadmium dalam tubuh berkisar 10-30 tahun. 

Eliminasi Kadmium melalui feses secara kuantitatif lebih penting 

daripada melalui urin (Ganiswarna, 1995). 

3) Keracunan Kadmium  

Keracunan Kadmium secara akut dapat terjadi dengan 

menghirup Kadmium Oksida, yang misalnya terjadi pada 

pernapasan (antara lain berkeringatnya) campuran logam yang 

mengandung Kadmium. Konsentrasi yang rendah akan 

menyebabkan batuk, mual, rangsang muntah dan kesulitan 
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bernapas. Pada keracunan berat setelah periode laten sekitar satu 

hari (atau bahkan lebih lama lagi) akan terjadi udem paru-paru 

toksik yang dapat menyebabkan kematian. Pada pemasukan secara 

oral timbul gejala-gejala saluran cerna paruh seperti muntah-

muntah yang hebat, sakit perut, tenesma dan diare. 

Pada keracunan Kadmium kronis terjadi batuk dan pilek yang 

berlangsung lama disertai hiposmia dan anosmia akibat rusaknya 

epitel penciuman, juga terjadi kerusakan ginjal dan proteinuria. 

Yang khas adalah warna kuning dari Kadmium Sulfida pada gigi. 

Pada hewan percobaan senyawa Kadmium bersifat karsinogen 

sedangkan pada manusia belum diketahui secara pasti (Mutschler, 

1991).

Keracunan yang bersifat kronis yang disebabkan oleh daya 

racun yang dibawa oleh logam Cd terjadi selang waktu yang sangat 

panjang. Peristiwa ini terjadi karena logam Cd masuk ke dalam 

tubuh dalam jumlah yang kecil, sehingga sangat ditolelir oleh 

tubuh pada saat tersebut. Akan tetapi karena proses pemejaran 

tersebut terus menerus secara berkelanjutan, maka tubuh pada batas 

akhir tidak lagi mampu memberikan toleransi terhadap daya racun 

yang dibawa oleh Cd. Keracunan yang bersifat kronis ini 

membawa akibat yang lebih buruk dan penderitaan yang lebih 

menakutkan bila dibandingkan dengan keracunan akut (Palar, 

1994).
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4) Pengobatan Keracunan Kadmium 

Terapi untuk keracunan Kadmium dilakukan secara 

simptomatis, penanganan secara spesifik belum diketahui 

(Mutschler, 1991). Senyawa EDTA (Etilendiamin Tetraacetic 

Acid) dan senyawa DTPA (Dietiltriamin Pentaacetic Acid) dapat 

memperkecil daya racun Cd. Karena itu pada korban yang 

memperlihatkan gejala-gejala keracunan akut oleh Cd untuk 

tindakan pencegahan adalah dengan EDTA dan DTPA, sedangkan 

untuk keracunan yang kronis, hal ini sama sekali tidak berlaku 

(Palar, 1994). 

Terapi efektif untuk keracunan Kadmium sukar dilakukan. 

Setelah penghirupan akut, penderita harus dipindahkan dari sumber 

Kadmium dan ventilasi paru harus dipantau dengan cermat. Napas 

buatan dan terapi steroid mungkin diperlukan. Terapi dengan 

CaNa2 EDTA umumnya diberikan, meskipun tidak tidak terbukti 

bermanfaat. Dimerkaprol dikontraindikasikan karena obat ini 

meningkatkan nefrotoksisitas. Hal tersebut mungkin karena 

Kadmium didistribusi ke tempat yang sukar dicapai oleh kelator 

(Ganiswarna, 1995). 

5. Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) 

a. Sejarah Penemuan Spektrofotometer Serapan Atom 
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Peristiwa serapan atom pertama kali diamati oleh Fraunhofer, 

ketika menelaah garis-garis hitam pada spektrom matahari. Sedangkan 

yang memanfaatkan prinsip serapan atom pada bidang analisis adalah 

Alan Waish dari Australia pada tahun 1935. Sebelumnya para ahli 

kimia atau ilmuwan tergantung pada cara-cara spektrofotometrik atau 

metode analisis spektrografik. Beberapa cara ini sulit dan memakan 

waktu, kemudian segera digantikan dengan Spektrofotometer Serapan 

Atom (Khopkar, 1990). 

b. Prinsip Analisis Spektrofotometer Serapan Atom 

Spektrofotometer Serapan Atom adalah suatu metode analisis 

yang didasarkan pada penyerapan energi radiasi resonansi oleh atom-

atom pada tingkat tenaga dasar (Ground State). Penyerapan tersebut 

menyebabkan tereksitasinya elektron dalam kulit atom ke tingkat 

tenaga yang lebih tinggi (Exited State).

Pengurangan intensitas radiasi yang diberikan sebanding dengan 

jumlah pada tingkat tenaga dasar yang menyerap energi radiasi 

tersebut dengan mengukur intensitas radiasi yang ditentukan 

(transmisi) atau mengukur intensitas radiasi yang diserap maka 

konsentrasi unsur di dalam cuplikan dapat ditentukan (Gunandjar, 

1985).
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Keberhasilan analisis ini tergantung pada proses eksitasi dan cara 

memperoleh garis resonansi yang tepat. Temperatur nyala harus tinggi. 

Ini dapat diterangkan dari persamaan distribusi Boltzman : 

KT
Ejexp

Po
Pj

No
Nj

Dimana : 

Nj =  Jumlah atom tereksitasi
No =  Jumlah atom pada keadaan dasar 
K =  Tetapan Boltman ( 1,38 x 10-16 erg/K ) 
T =  Temperatur absolut (K) 
Ej =  Perbedaan energi tingkat eksitasi dan tingkat dasar 
Pj & Po =  Faktor statik yang ditentukan oleh banyaknya tingkat yang

mempunyai energi setara pada masing-masing tingkat
kuantum.

Pada umumnya fraksi atom tereksitasi yang berada pada gas yang 

menyala kecil sekali. Pengendalian temperatur nyala penting sekali. 

Dibutuhkan kontrol tertutup dari temperatur yang digunakan untuk 

eksitasi. Kenaikan temperatur menaikkan efisiensi atomisasi (Khopkar, 

1990).

c. Atomisasi

Atomisasi sempurna sampai saat ini sulit dicapai, meskipun

sudah banyak kombinasi bermacam gas. Belakangan ini ada 

kecenderungan untuk menggunakan tungku grafit yang dengan mudah

dalam beberapa detik dapat mencapai temperatur 2000-3000 0K

(Khopkar, 1990). 
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Atomisasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu : 

1) Atomisasi dengan nyala 

Pada spektrofotometer nyala serapan atom, cuplikan 

disediakan dalam bentuk larutan (cairan) dan atomisasi dilakukan 

dengan memasukkan larutan cuplikan kedalam nyala gas bakar. 

Selanjutnya dengan adanya radiasi resonansi dari lampu katoda 

yang sesuai dilewatkan, terjadi penyerapan dan atom-atom akan 

tereksitasi ke tingkat tenaga yang lebih tinggi. 

Populasi atom diatur dalam nyala bergantung pada suhu 

nyala, sedang suhu nyala bergantung pada jenis dan perbandingan 

gas bahan bakar dan gas oksigen. 

2) Atomisasi dengan Furnance (Furnace Atomization)

Atomisasi dengan furnance dilakukan dengan menggunakan 

energi pada batang karbon (CRA = Carbon Rod Atomizer) atau 

tabung karbon (CTA = Carbon Tube Atomizer). Model ini biasanya 

digunakan untuk cuplikan-cuplikan yang berbentuk padatan. 

Cuplikan diletakkan dalam CRA atau CTA dan arus listrik 

dialirkan melalui CRA atau CTA sehingga batang/ tabung grafit 

dapat diatur dengan merubah arus listrik yang dilewatkan, sehingga 

batang/ tabung grafit tersebut menjadi panas sampai temperatur 

yang tinggi dan cuplikan akan teratomisasi. Temperatur batang/ 

tabung grafit dapat diatur dengan merubah arus listrik yang 

dilewatkan, sehingga kondisi temperatur optimum untuk setiap 
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macam cuplikan dan unsur yang ditentukan dapat dicapai dengan 

mudah.

Atomisasi dengan Furnace adalah teknik analisis pengukuran 

tunggal, yaitu sejumlah volume atau sejumlah berat tertentu dari 

suatu cuplikan dianalisis satu kali (satu kali pengukuran) berbeda 

dengan metode nyala. Pada metode tersebut cuplikan disemprotkan 

secara kontinyu selama pengukuran sehingga dapat diperoleh 

beberapa pengukuran. 

3) Atomisasi dengan metode penguapan (Vapor Generation Method)

Metode ini hanya dapat digunakan untuk analisis 9 unsur 

yaitu: As, Bi, Sn, Se, Te, Ge, Pb dan Hg. Metode ini menggunakan 

beberapa pereaksi kimia dalam prosedur atomisasinya, sehingga 

logam yang akan dianalisis dalam larutan cuplikan dapat diuapkan 

dalam bentuk molekuler sederhana, kecuali untuk Hg dalam bentuk 

atom-atom bebas. Metode atomisasi ini memberikan sensitivitas 

yang paling tinggi daripada metode atomisasi dengan nyala atau 

dengan grafit Furnance (Gunandjar, 1985). 

  d. Instrumentasi  

Susunan alat spektrofotometer serapan atom terdiri dari sumber radiasi, 

resonansi, atomizer, monokromator dan detektor (Gunandjar, 1985). 
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Keterangan : 

1) Lampu katoda, 2) Chopper, 3) Nyala, 4) Atomizer, 5) Lampu
kondensor, 6) Celah/ slit, 7) Lensa kalimating, 8) Kisi defraksi, 9) 
Sinar defraksi, 10) Celah keluar sinar, 11) Foto tube, 12) Slang 
penghisap cairan, 13) Cairan sampel/ standar, 14) Asetilen (C2 H2)
N20/ H2, 15) Udara, 16) Flowmeter, 17) Amplifer, 18) Record digital, 
19) Pembuangan cairan. 

Gambar 1. Bagan dari sistem kerja mesin Spektrofotometer Serapan 

Atom (SSA) untuk menganalisis logam/ mineral (kecuali P)

(Darmono, 1995). 

Berikut adalah bagian-bagian penting spektrofotometer serapan atom : 

1) Sumber Radiasi Resonansi

Sebagai sumber radiasi yang digunakan adalah lampu katoda 

rongga yang mengeluarkan radiasi resonansi dari unsur yang 

dianalisa (Gunandjar, 1985).
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Gambar 2. Lampu katoda rongga (Hollow Cathode Lamp)

Lampu pijar Hollow Cathode merupakan seperangkat sumber

yang dapat memberikan garis emisi yang tajam dari suatu unsur 

spesifik. Lampu ini mempunyai dua elektroda, satu diantaranya 

berbentuk silinder dan terbuat dari unsur yang sama dengan unsur 

yang dianalisis. Lampu ini diisi dengan gas mulia bertekanan 

rendah. Dengan pemberian tegangan pada arus tertentu, logam

mulia memijar dan katodanya akan teruapkan dengan pemercikan.

Elektron dari atom akan tereksitasi dan kemudian mengemisikan

radiasi pada panjang gelombang tertentu. Suatu garis yang 

diinginkan dapat diisolasi dengan suatu monokromator (Khopkar, 

1990).

Setelah lampu katoda rongga terdapat komponen yang 

disebut Chopper (baling-baling), yang berfungsi untuk mengatur

frekuensi radiasi resonansi yang dipancarkan oleh katoda rongga, 

sehingga tenaga radiasi ini oleh photomultiplier dapat diubah

menjadi tenaga listrik (pulsa listrik) (Gunandjar, 1985). 
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2) Atomizer

Atomizer terdiri dari : nebulizer (sistem pengabut) dan burner

(sistem pembakar), sehingga sistem atomizer biasa disebut sistem 

pengabut pembakar. 

a) Nebulizer

Sistem ini berfungsi mengubah larutan menjadi butir-

butir kabut (15-20 um), dengan cara menarik larutan melalui 

pipa kapiler dengan pengisapan pancaran gas bahan bakar dan 

gas oksidan/ disemprotkan ke ruang pengabut. Partikel-partikel 

kabut yang halus kemudian bersama-sama aliran gas bahan 

bakar masuk kedalam nyala, sedang titik-titik kabut yang besar 

dialirkan melalui saluran pembuangan. 

b) Burner

Suatu sistem dimana terjadi atomisasi yaitu pengubahan 

uap kabut/ uap garam yang akan dianalisa menjadi atom-atom 

normal didalam nyala. (Gunandjar, 1985). 

3) Sistem makromator dan detektor    

Setelah radiasi dari lampu katoda rongga melalui populasi 

atom didalam nyala/ energi ini sebagian diserap dan sebagian lagi 

diteruskan. Fraksi radiasi yang diteruskan dipisahkan dari radiasi 

lainnya. Pemilihan atau pemisahan radiasi tersebut  dilakukan oleh 

monokromator yang terdiri dari sistem optik, yaitu: celah, cermin 



22

dan gritting. Intensitas radiasi yang diteruskan ini kemudian diubah 

menjadi energi listrik oleh photomultiplier dan selanjutnya diukur 

dengan detektor dan dicatat oleh alat pencatat yang biasa berupa 

recorder, printer (Gunandjar, 1985). 

Penetapan unsur-unsur tersebut melalui analisa berikut: 

1.  Analisa Kualitatif 

Dilakukan satu demi satu dengan menggunakan lampu katoda 

rongga sesuai dengan unsur yang diduga. Pada panjang gelombang 

radiasi resonansi untuk unsur yang diduga, dapat dilakukan 

pengukuran absorbansi. Hal tersebut berarti larutan cuplikan 

mengandung unsur yang diduga. Namun jika tidak memberikan 

absorbansi berarti tidak mengandung unsur yang diduga. 

Selain dengan spektrofotometer serapan atom, analisis 

kualitatif juga dapat dilakukan terhadap logam Cd dan Zn dengan 

menggunakan reaksi kimia sebagai berikut: 

                   1.1.  Logam Cd 

a) Dengan penambahan Hidrogen Sulfida terbentuk endapan 

kuning Kadmium Sulfida. 

b) Dengan penambahan larutan Ammonia tetes demi tetes 

terbentuk endapan putih Kadmium (II) Hidroksida. 

c) Endapan penambahan Natrium Hidroksida terbentuk 

endapan putih Kadmium (II) Hidroksida. 
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d) Dengan penambahan Kalium Sianida terbentuk endapan 

putih Kadmium Sianida. 

e) Dengan penambahan Kalium Tiosianat tidak terbentuk 

endapan.

f) Dengan penambahan Kalium Iodida tidak terbntuk 

endapan. (Vogel, 1985). 

                   1.2.  Logam Zn 

a) Dengan penambahan larutan Natrium Hidroksida terbentuk 

endapan Zink Hidroksida. 

b) Dengan penambahan larutan Amonia terbentuk endapan 

putih Zink Hidroksida. 

c) Dengan penambahan Amonia Sulfida terbentuk endapan 

Zink Sulfida. 

d) Dengan penambahan Hidrogen sulfida terbentuk endapan 

parsial Zink Sulfida dalam larutan netral. 

e) Dengan penambahan larutan Dinatrium Hidrogen Fosfat 

terbentuk endapan putih Zink Fosfat. 

f) Dengan penambahan larutan Kalium Heksasianoferat (II) 

terbentuk endapan putih dengan komposisi yang berbeda-

beda; jika reagensia ditambahkan sedikit berlebihan, 

komponen endapan adalah K3Zn3 [Fe(Cn)6]2.  (Vogel,1985).
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2. Analisis Kuantitatif 

Ada 3 macam yang sesuai dan secara umum digunakan pada 

penentuan unsur dalam suatu bahan, yaitu : 

a) Metode biasa 

Metode ini merupakan metode umum yang dilakukan, 

yaitu dengan membuat kurva kalibrasi absorbansi terhadap 

konsentrasi larutan standar. Selanjutnya dengan 

menginterpolasikan absorbansi yang dihasilkan dari larutan 

cuplikan pada kurva kalibrasi, maka konsentrasi unsur dalam 

cuplikan dapat ditentukan. (Gunandjar, 1985). 

b) Metode penambahan standar 

Pada metode ini dibuat sederetan larutan cuplikan dengan 

konsentrasi sama dan masing-masing ditambah larutan standar 

dari unsur yang dianalisa dengan konsentrasi dari 0 sampai 

konsentrasi tertentu. Absorbansi masing-masing larutan diukur 

pada panjang gelombang resonansinya, kemudian dibuat kurva 

absorbansi terhadap konsentrasi unsur standar yang 

ditambahkan. Ekstrapolasi kurva ke sumbu konsentrasi yang 

menyatakan konsentrasi unsur didalam larutan cuplikan yang 

diukur. (Gunandjar, 1985). 

c) Metode analisa mikro 

Larutan yang menghasilkan pembacaan absorbansi 

kurang dari 0,005 A, absorbansi harus diukur dengan kecepatan 
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maksimal mungkin. Dengan skala pembacaan, harga 

absorbansi akan diperbesar, juga batas kemampuan alat akan 

ditingkatkan (Gunandjar, 1985). 

E. Keterangan Empiris 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu data ilmiah tentang 

adanya pencemaran dan kadar seng (Zn) dan kadmium (Cd) pada air sungai 

Kunden di sekitar industri tekstil Gumpang Kartasura. 


