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PREPARASI CONTOH LINGKUNGAN DAN MAKANAN
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ELEKTROKIMIA PELARUT AN KEMBALI

Iswani S.
Puslitbang Teknologi Maju BATAN, Yogyakarta.

ABSTRAK
PREPARASI CONTOH UNGKUNGAN DAN klAKANAN UNTUK MENDUKUNG DETEKSI LOGAM
BERAT SECARA ELEKTROKIMIA PEIARUTAN KEMBAU. Telah dilakukan preparasi contoh
lingkungan (air ,tanah, kerang) dan makanan untuk mendukung deteksi logam berat secara Elektrokimia
Pelarutan Kembali. Contoh air (diambillangsung dari mala air dalam wadah polietilen dan diasamkan
dengan 1 ml HNOj) tidak dilakukan digesti, sedangkan contoh tanah yang telah dikeringkan dalam oven
pada suhu SdlC,digerus dan diayak lolos lS0,um, didigesti dengan HNO j suprapur dalam "digestion bomb"
suhu lsdlc selama 3-4 jam (pelarutan parsial). Contoh kerang yang telah dibekukan dalam
"freezer"dikupas, dikeringkan dengan N2 cair, ditumbuk halus, dikeringkan dengan pengering beku tekanan

= 10-2 mBar, digerus ulang, ditimbang, didigesti dengan HNO j dan HCIO 4 pekar suprapur dalam"digestion
bomb" suhu lsdlc selama 3 jam. Contoh makanan dihomogenkan dengan mixer listrik. dikeringkan dengan
pengering beku"dihomogenisasi ulang menggunakan zrO2 ball mill, ditimbang, didigesti dengan unit HPA
(high pressure asher dengan tabung kuarsa). Logam-logam berat dalam larutan contoh hasil digesti
makanan diuji dideteksi dengan Polarographic Analyzer EG&G metode SWV (square wave Voltammety dan
DPASV (differential pulse Anodic Stripping voltammetry), sedangkan dalam air, tanah dan kerang
dilakukan dengan PDV 2000 dan Polarograf E-SOS metode DPASV. Validitas hasil uji dinyatakan dengan
ketelitian metode, diuji dengan menggunakan SRM soil-S, soil-7, water W-4 dan Coppepoda. Hasil
pengujian logam-logam berat di dalam contoh air, tanah, kerang, dan makanan dengan metode

elektrokimia dilaporkan dalam makalah ini.

ABSTRACT
PREPARATION OF ENVIRONMENTAL AND FOOD SAMPLES TO SUPPORT THE HEA VY
METALS DETECTION BY STRIPPING ELECTROCHEMICAL. Preparation of environmental and food
samples to support the heavy metals detection by stripping electrochemistry was done. The water samples
taken directly from the ground water were acidified with 1 mL of HNOj acic suprapure was not digested.
while the soils samples which have already dried in the oven at 10SOC, ware grinded and sieved through 150
J1ln. werte digested with HNOj acic suprapure in the digestion bomb at 15(fC for 3-4 hours. The mussels
samples which have already freezed in the freezer were peeled. dried ~'ith N21iquid, grinded and dried again
in the freeze drier at the pressure of = 10-2 mBar,and then were grinded again, weighted. digested with
HNOj acic and HClO4 suprapure in the digestion bomb at 15(fC for 3 hours. Food samples were
homogenized by electric mixer, dried with freeze dried. homogenized again by using zrO2 ball mill.
weighted, digested by HPA (high Pressure Asher). The heavy metals in the food samples solution of
digestion product were detected by using Polarographic Analyzer £G&G of SWV and DPASV methods,
while in the water. soils and the mussels solution were detected by using PDV 2000 and Polarograf £-505,
DPASV method. The method validity were tested with SRM materials such as soil-5. soil-7, water W-4. and
coppepoda. The heavy metals detection results in the water. soils, mussels, and food by electrochemical

method were reported in this paper.

contoh merupakan salah satu bagian penting dalam
preparasi contoh, bertujuan untuk mengubah contoh

padat menjadi larutan yang sesuai untuk pengujian
ion logam dengan teknik pengujian moderen seperti

spektrometri atom (AAS, ICP-AES) spektrometri
massa (ICP-MS. Pengenceran isotop), Analisa
aktivasi (Activation Analysis) atau dengan metode

instrumental lain (Elektrokimia,). Perlu diingat
bahwa digesti contoh sangat menentukan validitas

hasil uji di samping peralatan uji yang

PENDAHULUAN
P reparasi contoh lingkungan untuk mendukung

pengujian ion-ion logam merupakan langkah
awal yang harus dilakukan dengan cermat dan
benar, serta merupakan tolok ukur keberhasilan

hasil uji. Preparasi contoh merupakan perlakuan

terhadap contoh hasil pencuplikan (sampling)
hingga siap dilakukan pengujian, meliputi tahap-

tahap penggerusan/ penghalusan, homogenisasi,
pengeringan, dan digesti. Digestil dekomposisi

Prosldlng Pertemuan den Presentasillmiah Penelltlan Dasar IImu Pengetahuan den Teknologl Nukllr
P3TM-BATAN Yogyakarta, 27 Junl 2002



digunakan,.oleh sebab itu dalam memilih teknik

digesti perlu diperhatikan faktor-faktor yang terkait
antara lain karakter kimia dan mineralogi contoh,

unsur-unsur atau ion logam yang akan ditentukan
(parsial atau total), presisi dan akurasi yang
diperlukan, dan waktu. Digesti sempuma dan
pelarutan contoh total sangat dibutuhkan hila
dikehendaki pengujian total unsur, dan dapat

dikerjakan dengan menggunakan asam-asam HCI,
HNO3 , HF, HCLO4 ; campuran asam, dengan
sistim terbuka ( pemanasan dengan beker gelas atau
teflon dengan penangas pasir , blok aluminium)
atau tertutup dengan tekanan (digestion bomb

dengan tabung kuarsa, polipropilen), PTFE bomb
(politetrafluoroetilen), microwave digestion.
Digesti contoh dengan asam dalam sistim terbuka
terutama yang menggunakan HF dapat
menghilangkan Si dan F serta sifat korosif HF,
mengurangi kontaminasi dan larutan lebih stabil,
tetapi kurang efisien dibandingkan digesti dengan
asarn/campuran asam dalam sistim tertutup,
mengingat digesti dengan asam I campuran asam
dengan sistim tertutup dapat mendekomposisi
mineral-mineral keras tertentu (contoh geologi)

yang dengan pemanasan dengan sistim terbuka
tidak atau hanya terdekomposisi sebagian. Digesti

dengan peleburan (fusion) sangat diperlukan untuk
dekomposisi contoh-contoh mineral keras yang
tahan asarn/ banyak mengandung silika, atau residu
yang tinggal setelah digesti dengan asarn/campuran
asam, bilamana diperlukan pelarutan total. Efisiensi

dekomposisi dengan peleburan lebih tinggi
dibandingkan dengan digesti asam, hal ini
disebabkan penggunaan suhu yang tinggi (500-
lOOOoC) yang tidak bisa dicapai oleh digesti dengan
asarn/campuran asam. Mengingat dekomposisi
dengan peleburan bersifat korosif maka digunakan
wadah dari nikel, baja, platina, grafit, sirkonium
dan lain-lain.(Na peroksida, Na karbonat, Litium
borat, Litium tetraboratfl,2). Seperti telah diuraikan
bahwa pemilihan teknik dekomposisi dengan asam-
asam atau pelebur tergantung pada ban yak faktor,
jenis contoh dan jenis unsur atau ion logam yang
akan diuji menentukan jenis asam, campuran asam
atau pelebur yang digunakan, suhu, dan wadah serta
pelarutan parsial atau total. Sebagai contoh
endapan sungai dan tanah hanya memerlukan
dekomposisi dan pelarutan parsial, sebaliknya
contoh-contoh batuan geologi yang banyak
mengandung silikat memerlukan pelarutan total..
Preparasi untuk contoh lingkungan pada umumnya
cukup rumit dan memerlukan peralatan yang

memadai, meskipun pada umumnya tidak
memerlukan teknik peleburan untuk digestinya

seperti contoh-contoh geologi yang mengandung
SiO2 tinggi, daD komposisi mineralnya sangat
bervariasi. Oleh sebab itu mulai dari tahap

pencuplikan hingga tahap pelarutan contoh harus
dilakukan dengan benar sesuai dengan SOP

(Standard Operating Procedure) yang ada untuk
mendukung pengujian polutan ion logam berat
(anorganik) atau polutan organik. Di Indonesia

prosedur kerja baku (Standard Operating
Procedure) untuk preparasi contoh lingkungan (air,

tanah, sedimen, udara, bioindikator kerang, algae)
belum lengkap bila dibandingkan dengan Republik
Federal Jerman yang telah mempunyai Bank

Cuplikan Lingkungan (ESB, 1980) dengan SOP
pencuplikan daD preparasi untuk masing-masing
contoh lingkungan daD contoh biologi Dengan
adanya SOP tersebut diharapkan kesalahan
preparasi dapat ditekan seminimum mungkin, daD
sekaligus memperkecil kesalahan pengujian polutan
logam berat anorganik maupun polutan organik.
(2,3,4)

Logam-logam berat seperti Pb, Cd, Cu, Zn
dan lain-lain di samping merusak kelestarian
lingkungan, juga berbahaya bagi tubuh manusia dan
mahluk hidup lain apabila dikonsumsi secara
kontinyu karena bersifat racun. Pada label 1 dapat
dilihat batas ambang aman yang diizinkan oleh
SADDI dan Baku Mutu Air 001. C untuk.ion-ion
logam berat masuk ke dalam tubuh.

Keberhasilan proses digesti yang dilakukan dapat
dilihat dari akurasi hasil uji logam-logam berat
yang diperoleh terhadap sertifikat SRM ( Standard
Reference Materialf5.6.7) dan sekaligus menguji
validitas metode. Pengujian kelumit logam-logam
berat tersebut dapat dilakukan dengan ban yak
metode seperti AAS, Spektrometri UV -VIS,
maupun Elektrokimia (Anodic Stripping
Voltarnmetry, Cathodic Stripping Voltammetry,
Square Wave Stripping Voltamrnetry, dan lain-
lainf8.9,IO). Berdasarkan data dan uraian tersebut
maka pada penelitian ini telah dicoba menerapkan
SOP preparasi contoh-contoh air, tanah, kerang dan
makanan, serta SRM Soil-5, Soil-?, Water-W4,
Coppepoda MA-A-I yang diacu daTi ESB, mulai
dari penggerusan/ penghalusan contoh segar dalam
Nz cair, homogenisasi dan pengeringan serta digesti
contoh dengan asam dan campuran asam dengan
sistim tertutup menggunakan "digestion bomb"dan
HPA (kecuali air), sedangkan pengujian logam-
logam berat Pb, Cd, Cu, Zn dikerjakan dengan
menggunakan unit Polarographic Analyzer EO&O
Princeton Applied Research, dilengkapi elektrode
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SMDE PAR model 384; Unit Polarograf E-505
dilengkapi elektrode 8MDE daD pencatat E-506
buatan Metrohm, serta Unit Portable Digital
Voltarnmeter (PDV) 2000 buatan Chemtronic.

Alat

Peralatan yang digunakan meliputi unit
Polarographic Analyzer EG&G Princeton applied
Research dilengkapi dengan SMDE PAR Model
384, unit Polarograf E-505 dilengkapi electrode
HMDE & pencatat E-506 buatan Metrohm, serta
unit PDV 2000 (Portable Digital voltarnmeter)
dilengkapi elektrode glassy carbon daD komputer;
unit digestor: HPA (High Pressure Asher),
Digestion Bomb; alat penunjang: laminar flow,
pengering beku (freeze drying)Lyovac GT 2,
tungku pemanas (oven), kompor listrik, neraca
digital, wadah polietilen, alat gelas laboratorium,

eppendorf, kombitip, sarung tangan plastik,
lumpang daD alu baja niT karat, styrofoam, sendok
kuarsa, dan pisau baja niT karat.

a. Unsur logam berat yang diizinkan masuk
dalam tubuh manusia menurut SADDI.

Tabell. Logam -logam be rat yang diizinkan
masuk dalam tubuh manusia menurut
SADDI don BakuMutu Air Gol.C

Cara kerja

1. Preparasi dan uji ion logam dalam contoh
Air

Contoh air yang diambil langsung dari mata
air dan air laut dimasukkan ke dalam botol
polietilen (sebelumnya telah diberi perlakuan awal,
direndam dalam HNO3 1:3 semalam, dibilas
dengan akuatrides hingga pH netral, dikeringkan
dalam oven suhu 60°C hingga kering) diasarnkan
dengan 1 ml HNO3 pekat suprapur dan disimpan
dalam Freezer suhu -20°C. Sebelum dilakukan
preparasi, contoh air sumber dikeluarkan dari
Freezer dan dibiarkan pada suhu kamar. Setelah itu
seyogyanya dilakukan digesti dengan UV digest
selama 1 jam, yang pada penelitian ini tidak
dilakukan, karena fasilitas UV digest belum ada.
Kemudian ditimbang contoh air seberat 30 gram (:I::
30 mL), dimasukkan ke dalam sel polarograf dan
ditambahkan 50 ~ larutan HClO4 pekat suprapur
sebagai pendukung ( pH =3,0). Larutan diaerasi
dengan gas Nz selama 10 menit, dideposisi ke
permukaan elektrode HMDE pada pot. deposisi,
V dep = -1,2 V, f(!ep = 1 0 menit (untuk Ph, Cd, dan
Cu) dan 2 men it untuk Zn sambil diaduk dengan
pengaduk magnit. Larutan didiarnkan selama 30
detik, dilanjutkan dengan pelarutan kembali anodik
pulsa differensial (DPASV) mulai pot= -1,2 V
dengan amplitudo pulsa (~E = 50 mY) dan laju
lacak pot.= 5 mV/detik. Larutan diadisi tiga kali
masing-masing dengan sejumlah tertentu larutan
standar Ph, Cd, Cu, Zn, dan pada setiap adisi,
larutan diaerasi selama 2 menit kemudian
dilanjutkan dengan cara kerja seperti sebelum
dilakukan adisi. Alat uji yang digunakan ada.iah
Polarograf E-505 dilengkapi Electrode HMDE &
Pencatat E-506 buatan Metrohm dan voltamo~am
yang dihasilkan menunjukkan hubungan antara
tinggi puncak I arus puncak masing-masing ion

b. Baku mutu air gol. C

Lampiran keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tk. I Jatim tgl. 5 Desember 1987 No.413
tahun 1987.

Sat Kadar
Maks.

Metode
Analisis

PeralatanParameter

Ki!!!iJ!
Kadmium

(Cd)

ml/1 0.01 -spetro
fotometri

-Spektro
fotometer
UV-Vis
oSSAoSSA

oSSATimbal
(Pb)

mI/\ 0.03 oSSA

TATAKERJA

Bahan

Bahan-bahan yang digunakan meliputi :
Contoh air, tanah, makanan, kerang bulu, SRM

soil-5, Soil-?, Water W-4, Coppepoda MA-A-I;

asam-asam: HNO3, HCLO4, HCI, pekat suprapur,;
larutan pendukung: ammonium asetat
(CH3COON~) 4 M, bufer klorasetat; larutan
standar Cd, Cu, Pb, dan Zn spectrosol dan Hg p.a,

air bebas mineral, Nitrogen cair, CO2 kering, gas
argon, gas nitrogen dan parafilem.
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logarn terhadap potensial puncak pelarutannya,
sedangkan uji kadar ion logarn masing-masing
ditentukan dari kurva adisi antara tinggi arus
puncak pelarutan lawan konsentrasi ion logarn.
Sedangkan untuk contoh air laut, dipipetkan
sebanyak 1 mL dan dimasukkan ke dalam sel
voltameter PDV 2000, ditambahkan 5 mL bufer
klorasetat dan akuatrides hingga volumenya 10 mL.
Uji dilakukan dengan Voltameter PDV 2000 pada
potensial dan waktu deposisi -1000 m V, 120 detik,
waktu lunda 15 detik dan laju lacak potensial 999
mV/detik.

lagi dengan lumpang dan alu dan disimpan dalam
botol polietilen pada suhu 23-24 °C.di ruang isolasi
debu. Ditimbang seberat 1,0 g daging kerang
kering, dimasukkan ke dalam tabung kuarsa,
ditambahkan 5 mL larutan HNO3 suprapur dan 0,5
mL HCIO4 suprapur, didiamkan semalam. Contoh
dipanaskan pada suhu 50°C selama beberapa waktu
hingga gelembung basil reaksi hi lang, setelah itu
dilanjutkan dengan digesti dalam digestion bomb
pada suhu 150°C selama 3 jam. Apabila setelah
didinginkan masih terlihat bahan organik/ lemak
tersisa, dapat ditambahkan lagi I mL HNO3 pekat
suprapur dan 0,25 mL HCIO4 suprapur dan
dilakukan digesti ulang. Hasil digesti dituang ke
dalam labu takar 20 mL berikut bilasannya dan
volume larutan ditepatkan hingga tanda tera dengan
akuatrides. Dipipetkan sebanyak 1 OO~ 1arutan
tersebut ke dalam gel voltameter PDV 2000,
ditambahkan 5 mL bufer klor asetat dan akuatrides
hingga volume 10 mL. Dilakukan deposisi pada
pot. -1000 mV (-1 V) waktu deposisi 90 detik, laju
lacak potensial 375 mV/detik. Bahan SRM yang
digunakan Coppepoda MA-A-1.

2. Preparasi daD uji ion logam dalam contoh
tanah

Contoh tanah hasil pencuplikan acak
dicarnpur hingga homogen, dikeringkan pacta suhu
SOoC digerus dengan mortar agat dan diayak lolos
100 mesh serta disimpan dalam botol polietilen
pacta suhu 23-24oC. Ditimbang masing-masing
seberat O,S g, dimasukkan ke dalam tabung kuarsa
digestion bomb dan ditarnbahkan 2 ml larutan
HNO3 pekat suprapur. Contoh dipanaskan dalam
tungku pacta suhu lS0oC selama 3 jam. Setelah
didinginkan larutan dipindahkan ke dalam labu
takar 10 ml berikut bilasannya dan diencerkan
dengan akuatrides hingga tanda tera. Dari larutan
tersebut dipipetkan sebanyak SO~L ke dalam sel
polarograf, dan ditambahkan 100~ larutan Na-
asetat 4M serta akuatrides hingga volumenya = 30
ml (pH=4,0). Larutan diaerasi dengan gas N2
selama 10 menit. Dilakukan deposisi ion-ion logam
dan dilanjutkan seperti pacta cara kerja uji ion
logam dalarn air (cara kerja 1). Alat uji yang
digunakan yaitu Polarograf E-SOS dilengkapi
Electrode HMDE & Pencatat E-S06 buatan
Metrohm, sedangkan SRM yang digunakan Soil-S,
soil- 7, dan W-4

4. Preparasi daD uji ion logam dalam contoh
makanan

Contoh makanan hasil pencuplikan
dicampur menjadi satu dan dihaluskan hingga
homogen dengan mixer listrik (pisau mixer dari
baja tahan karat diganti dengan nikel), dimasukkan
dalam cawan petri daD dikeringkan dengan
pengering beku (tekanan = 10-2 mBar). Setelah
kering, contoh ditimbang dan dicatat beratnya,
kemudian dilakukan homogenisasi ulang sambil
dihaluskan menggunakan ZrO2 ball mill,
selanjutnya dimasukkan dalam botol polietilen dan
disimpan di ruang isolasi debu suhu 23-24oC.

Ditimbang masing-masing contoh makanan
kering seberat 0,200 g dan dimasukkan dalam
tabung kuarsa unit pengabu tekanan tinggi (HPA),
kemudian ditambahkan 2 mL larutan HNO3 pekat
suprapur dan dipanaskan pada suhu 300°C tekanan
100 bar selama 4 jam. Setelah didinginkan, larutan
contoh dipipetkan ke dalam cawan kuarsa berikut
bilasannya dan diuapkan di atas penangas listrik
hingga kering kemudian didinginkan. Ke dalam
cawan kuarsa tersebut ditambahkan 10~L HNO3
pekat suprapur dan 1,0 mL akuatrides sehingga
volume akhir 1,1 mL (dapat juga diencerkan
menjadi volume 10 mL dengan penambahan HNO3
pekat suprapur sebanyak lOO~). Larutan ini siap
diuji untuk ion-ion logam Ph, Cd, Cu, daD Zn.
Sebanyak 50~ larutan dimasukkan ke dalam sel
polarographic Analyzer EG&G yang berisi larutan
pendukung HClO4.kemudian dilakukan deposisi
pada potensial -0,9 V waktu deposisi 5 menit untuk
Pb dan Cd. pada potensial -0,7 V waktu deposisi 2

3. Preparasi daD uji ion logam dalam contoh

kerang

Contoh kerang yang disimpan dalam Freezer
dikeluarkan, kemudian dalam keadaan beku kerang
dibersihkan dari gumpalan es, dikuliti (dikupas dan
diambil dagingnya) kemudian ditempatkan dalam
wadah polietilen dan dttimbang berat basahnya.
Wadah dan alu dari baja nir karat dimasukkan
dalam kotak/styrofoam, kemudian Nz cair
dituangkan ke dalamnya, didiamkan selama 5 menit
hingga wadah dan alu diselimuti es. Selanjutnya
cuplikan dimasukkan ke dalam wadah baja nir karat
tersebut dan kembali dituangkan Nz cair sampai
seluruh contoh terendam. Setelah :t 5 menit, contoh
ditumbuk sampai halus, ditempatkan kembali ke
dalam wadah polietilen dan dikeringkan dengan
pengering beku, kemudian ditimbang berat
keringnya. Contoh yang telah kering dihaluskan
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menit untuk Cu (teknik DPASV). dan pada pot.
deposisi -1,1 V waktu dep. 30 detik untuk Zn
(teknik SWV). Peralatan uji yang digunakan adalah
Polarographic Analyzer EG&G Princeton Applied
Research. Standard Reference material yang
digunakan Human Diet.

mineralogi contoh, ion-ion logam yang diinginkan
untuk diuji, presisi dan akurasi yang dibutuhkan,
maka dapat ditentukan apakah diperlukan pelarutan
total atau parsial saja. Kadar ion logam seperti Ph,
Cd, Cu, dan Zn di dalam tanah lebih tinggi
dibandingkan dengan kadar ion-ion logam tersebut
di dalam air sumber dan air laut yang diuji, maka
jumlah larutan yang diuji dengan polarograf E-505
yang dilengkapi elektrode HMDE juga jauh lebih
sedikit (~). Untuk contoh kerang dengan kadar
lemak/organik tinggi, preparasinya lebih rumit dan
dilakukan bertahap yaitu setelah diambil dagingnya,
dimasukkan ke dalam wadah baja niT karat dalam
kotak/ styrofoam dan diberi N2 cair agar dapat
ditumbuk halus. Setelah tahap ini contoh
ditempatkan dalam wadah plastik Ipolietilen dan
dikeringkan dengan pengering beku.. Contoh yang
telah kering ini perlu dihaluskan lagi untuk
meyakinkan kehomogenannya, baru dilanjutkan
dengan digesti dalam digestion bomb untuk 1 g
contoh dengan campuran 5 rnL larutan HNO3
suprapur dan 0,5 rnL HClO4 suprapur suhu 150°C
selama 3 jam. Penggunaan HCI04 dimaksudkan
untuk destruksi lemak/organik yang sangat
mengganggu pacta uji ion logam dengan teknik
elektrokimia.. Volume contoh kerang yang diuji
dengan voltameter PDV 2000 dalam larutan
pendukung klorasetat sedikit (IOO~L) karena
diperkirakan daerah di mana kerang tersebut
diambil sudah terce mar ion logam berat basil
limbah industri (perairan gresik). Preparasi contoh
serupa yang dilakukan untuk SRM Coppepoda MA-
A-I yang digunakan untuk uji validitas metode.
Adapun untuk contoh makanan penduduk
(campuran bervariasi) yang diambil secara acak,
setelah dicampur menjadi satu, dihaluskan hingga
homogen dengan mixer listrik (pisau mixer daTi
baja tahan karat diganti dengan nikel), tidak
menggunakan N2 cairo Setelah dikeringkan dengan
pengering beku (tekanan = 10-2 rnBar), dihaluskan
dan dihomogenisasi ulang menggunakan ZrO2 ball
mill, dilanjutkan dengan digesti menggunakan HPA
untuk contoh makanan kering seberat 0,200 g
dengan 2 rnL larutan HNO3 pekat suprapur (1 : 10),
suhu 300°C, tekanan 100 bar selama 4 jam.
Meskipun contoh makanan penduduk juga
mengandung lemak, tetapi dengan peralatan digest
menggunakan suhu dan tekanan tinggi tidak
diperlukan HCIO4 sebagai destruktor organik.
Pengujian ion-ion logam Ph, Cd, Cu, dan Zn.dalam
larutan pendukung HCIO4 dilakukan dengan
Polarographic Analyzer EG&G yang dileng~pi
elektrode SMDE. Seperti halnya SRM untuk contoh
air, tanah, dan kerang, SRM yang digunakan di sini
adalah Human Diet. Dari pembahasan tersebut
dapat dikatakan bahwa di dalam menangani
preparasi contoh tidaklah mudah dan diperlukan

5. Uji Ketelitian Metoda

Dengan menggunakan teknik digesti contoh
dan metode uji ion-ion logam terkait seperti pada
penelitian ini, diterapkan juga untuk bahan SRM
dan digunakan untuk uji ketelitian metode. Adapun
bahan SRM tersebut adalah soil-5, soil-7, w-4,
coppepoda MA-A-I.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlakuan awal contoh-contoh air, tanah,
kerang daD makanan (hasil pencuplikan setelah
sampai di laboratorium) sebelum dilakukan digesti
berbeda ,meskipun teknik digesti dengan asam
dalam sistim tertutup (digestion bomb daD HPA)
yang digunakan mirip. Pada penelitian ini contoh
air dalam wadah polietilen diambil dari refrigerator
dan dicairkan pada suhu kamar. Selanjutnya contoh
air terutama air taut seyogyanya didigesti dengan
hidrogen peroksida dalam UV digest selama I jam
untuk menghilangkan senyawa organik yang dapat
membentuk kompleks kuat dengan ion logam
sehingga mempengaruhi hasil uji yang diperoleh.
Air dari mala air sedikit atau mungkin tidak
mengandung senyawa organik, sehingga UV digest
tidak besar pengaruhnya. Contoh air langsung
ditimbang daD dilakukan pengujian dengan alat uji
Polarograf E-505 yang dilengkapi elektrode HMDE
(air sumber) dan Voltameter PDV 2000 dilengkapi
elektrode glassy carbon (untuk air taut). Berbeda
dengan contoh tanah, hasil pencuplikan acak
dicampur dulu hingga homogen, dikeringkan pada
suhu 500 C, digerus dan diayak lolos 100 mesh barn
dilanjutkan dengan perlakuan digesti dengan HNO3
pekat suprapur dalam digestion bomb pada
perbandingan contoh tanah:HNO3 1:4, suhu 1500C
selama 3-4 jam. Digesti dengan sistem tertutup ini
lebih menguntungkan karena tidak ada asam atau
campuran asam yang hilang selama pemanasan
berlangsung. Digesti contoh tanah terse but tidak
menggunakan HF karena kandungan silikanya
rendah dan tidak diperlukan pelarutan total,
mengingat ion-ion logam berat tersebut sudah
terlarut oleh HNO3..Digesti serupa dilakukan juga
untuk SRM soil-5 dan soil- 7untuk uji validitas
metode. Dengan mengacu uraian pada bab
pendahuluan bahwa dalam memilih teknik digesti
perlu diperhatikan banyak faktor antara lain
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ketrampilan serta pengalaman luas. Contoh
lingkungan yang ada sangat bervariasi macam clan
komposisinya sehingga dibutuhkan pengalaman clan
pengetahuan ten tang preparasi contoh sekaligus
melibatkan teknik digesti yang akan dipilih.

Mengingat preparasi contoh sangat
berpengaruh terhadap deteksi ion-ion logam
terutama dalam orde kelumit, maka harus dilakukan
dengan cermat, teliti clan benar. Pada gambar 1
dapat dilihat salah satu bentuk voltamogram hasil
uji contoh kerang clan SRM coppepoda sedangkan
pada gambar 2 clan tabel 2. dapat dilihat hasil uji/
deteksi ion-ion logam Pb, Cd, Cu clan Zn di dalam
4 bahan SRM dibandingkan dengan data sertifikat.
Adapun pada tabel 3,4, 5 clan gambar 2 dapat
dilihat hasil deteksi ion-ion logam Pb, Cd, Cu clan
Zn di dalam air sumber, tanah, air taut, kerang clan
makanan dengan teknik preparasi yang telah
diuraikan. Dari hasil yang ditunjukkan pada tabel
2. dapat dikatakan bahwa validitas metode yang
dinyatakan dengan % ketelitian (>95%), demikian
pula teknik preparasinya dapat dipertanggung
jawabkan..Hasil uji logam Pb clan Cd dalam air
sumber clan tanah serta makanan penduduk masih
lebih kecil dari batas ambang yang diizinkan oleh
baku mutu air gol.c clan SADDI (tabel 3, 4, clan
gambar 2), sedangkan dalam tabel 5 (air laut clan
kerang) melebihi batas ambang. Pengujian dengan
metoda voltametri pelarutan kembali ini sangat
peka, larutan contoh yang digunakan sedikit,
akurasi clan presisinya tinggi.
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Gambar 1. Voltamogram SRM Coppepoda dan
contoh kerang

Tabel 5. Hasil uji konsentrasi Pb dan Cd dalam
air taut dan kerang

Konsentrasi unsur ( m)
Lokasi Air laut Kerang bulu

I Pb I Cd I Pb I Cd
I I I 1.75 10,01 10.026 16,03

I ~

I dan 2 : daerah industri, 3 dan 4 : daerah bebas
industri
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0,56; 10,14 daD 0.17; 0,03; < 0.01; 22.21
(tabe13)

6. Konsentrasi Pb, Cd. Cu, daD Zn di dalam tanah
tertera dalam tabel 4

7. Konsentrasi Pb. Cd, Cu, daD Zn di dalam air
laut. kerang daD makanan tertera dalam tabel 5
daD gambar 1

ACUAN1.1

2.1

2.21.2
Kelompok

1.1 2.2

2.1

1.2
Kelompok

Gambar 2. Hasi! uji konsentrasi Pb, Cd, Cu dan
Zn dalam makanan penduduk

1.1 dan 2.1 contoh makanan yang diteliti
2.1 dan 2.2 contoh makanan sebagai kontrol

KESIMPULAN

1. Dari basil-basil yang diperoleh dapat
disimpulkan bahwa preparasi contoh secara
bertahap perlu dilakukan dengan cermat dan
teliti, karena sangat berpengaruh terhadap hasil
ujil deteksi logam Pb, Cd, Cu, dan Zn.

2. Preparasi contoh yang dilakukan terhadap air,
tanah, kerang dan makanan berbeda, meskipun
teknik digestinya mirip yaitu dengan digestion
bomb, kecuali contoh air menggunakan UV

digest.

3. Dengan teknik preparasi yang digunakan, basil
deteksi logam Pb, Cd, Cu, dan Zn dapat
diyakini, dibuktikan dari basil validitas metode
yang diperoleh dengan membandingkan hasil uji
konsentrasi logam-logam tersebut dengan
sertifikat (>95%).

4. Teknik digesti dengan HPA (pengabu tekanan
tinggi, suhu 300°C, tekanan 100 bar) lebih
sempurna dibandingkan digestion bomb biasa
suhu 150°C).

5. Konsentrasi Pb, Cd, Cu, dan Zn di dalam air
sumber (C dan D) berturut-turut 0,61, < 0,02;
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.Hasil preparasi bahan lingkungan dan
makanan (hasil digesti asam) berupa
larutan dan deteksi logam-logam be rat yang
ada dapat dilakukan dengan beberapa
metode seperti AAS, elektrokimia X-Ray
fluorosence. Masing-masing metode
mempunyai keunggulan dan batas deteksi
sendiri, serra jangkau konsentrasi yang
dapat ditentukan. Khusus untuk metode
elektrokimia deteksi logam-logam berat
seperti Pb, Cd, Cu dan Zn memerlukan
larutan contoh dalam orde mikro, batas
deteksi dalam orde ppb, selektivitas dan

sensivitasnya tinggi.

Effect Of Surface -Active substances, Talanta,
29 (1982) 457-460.

10.BARD, A. J., FAULKNER, L. R.,
Electrochemical Methods, John Wiley & Sons,
(1980).

TANYAjAWAB

Elin
...Dibanding dengan metode lain AAS.

Spektrofotometri. X-ray fluorescence. apakah
deteksi logam berat hasil preparasi secara
elektrokimia lebih baik ?
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