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UNJUK KERJA METODE
DALAM CONTOH BAHAN
ALAT CV-AAS

UJI TOTAL MERKURI (Hg)
BIOLOGIS MENGGUNAKAN

Susanna T.S., Sam!n
Pusat Teknologi Akselerator dan Proses Bahan - BATAN

ABSTRAK

UNJUK KERJA METODE WI TOTAL MERKURI (Hg) DALAM CONTOH BAHAN BIOLOGIS
MENGGUNAKAN ALAT CV-AAS. Telah dilakukan unjuk kerja metode pengujian total merkuri (Hg)
menggunakan Spektrofotometer Serapan Atom Uap Dingin (CV-AAS) dalam contoh bahan biologis.
Penelitian ini bertujuan un/uk mengetahui unjuk kerja (validasi) metode pengujian alat CV-AAS sebagai
salah satu persyaratan akreditasi laboratorium pengujian sesuai ISO/lEC 17025-2005. Unjuk kerja metode
pengujian yang ditentukan meliputi batas deteksi (LOD), akurasi, presisi, dan bias (kesalahan) metode uji
yang digunakan. Sebagai bahan standar yang digunakan adalah SRM Oyster Tissue 15660 buatan Winopal
Forshung Jerman, sedangkan contoh uji bahan biologis adalah rambut manusia. Untuk pengujian merkuri
(Hg) dalam bahan padat dengan alat CV-AAS pada prinsipnya melarutkan bahan atau cOn/oh uji dan
standar dengan 10 mL HNOj supra pure dalam tabung kuarsa yang tertutup, dipanaskan pada suhu 150 DC
selama 4 jam. Optimasi kondisi operasi alat CV-AAS yang digunakan adalah waktu pengadukan (T,) 70
detik, waktu tunda (T;) 15 detik, waktu pemanasan (T) 13 detik dan waktu pendinginan (T4) 25 detik. Ion

merkuri (Hg) dalam contoh uji dan standar direduksi dengan-&~/2 10 % dalam suasana H;S04 20 %,
selanjutnya uap merkuri hasil reduksi dilewatkan larutan(NaOH % dan akuatrides. Hasil unjuk kerja
(validasi) metode pengujian yang diperoleh yaitu batas dete ,(LOD) = 0,085 ng, akurasi = 99,70 %,
presisi (RSD) = 1,64 % dan bias (kesalahan) = 0,30 %. Dari hasil validasi metode menunjukkan bahwa
kadar merkuri hasil pengukuran berada dalam nilai sertifika SRM. Kandungan merkuri(Hg) total dalam
contoh rambut bervariasi antara 406,93 - 699,07 ppb.

Kata kunci : unjuk kerja, merkuri(Hg), CV-AAS.

ABSTRACT

METHOD PERFORMANCE OF TOTAL MERCURY (Hg) TESTING IN THE BIOLOGICAL SAMPLES BY
USING COLD VAPOUR ATOMIC ABSORPTION SPECTROPHOTOMETER (CV-AAS). Method
performance (validation) of total mercury (Hg) testing in the biological samples by using cold vapour
atomic absorption spectrophotometer (CV-AAS) has been done. The objective of this research is to know the
method performance of CV-AAS as one of points for the accreditation testing of laboratory according
IS0/IEC 17025-2005. The method performance covering limit of detection (LOD), accuracy, precission and
bias. As a standard material used SRM Oyster Tissue 15660fromWinopal Forshung Germany, whereas the
biological samples were human hair. In principle of mercury testing for solid samples using CV-AAS is
dissolving this sample and standard with 10 mL HNOj supra pure into a closed quartz tube and heating at
150 DCfor 4 hours. The concentration of mercury in each samples was determined at the condition of
operation were stirring time(Td 70 seconds, delay time (T;) 15 seconds, heating time (T;) 13 seconds and
cooling time (T4) of 25 seconds. Mercury ion in samples are reducted with SnCI2 10 % in H;S04 20 %,and
then the vapour of mercury from reduction is passed in NaOH 20 % solution and aquatridest. The result of
method performance were: limit of detection (LOD) = 0.085 ng, accuracy = 99,70 %, precission (RSD) =
1,64 % and bias = 0,30 %. From the validation result showed that the content of mercury total was in the
range of certified values. The total mercury content (Hg) in human hair were variated from 406,93 
699,07 ppb.
Key words: performance method, mercury(Hg), CV-AAS.

PENDAHULUAN

Saat ini Laboratorium Kimia Analitik PTAPB(Pusat Teknologi Akselerator dan Proses
Bahan) BAT AN Yogyakarta telah terakreditasi
sebagai laboratorium pengujian oleh KAN-BSN
sesuai ISO/IEC-17025-2005. Dalam ruang lingkup

akreditasi yang diajukan adalah metode pengujian
merkuri (Hg) menggunakan alat CY-AAS (Cold
Vapour Atomic Absorption Spectrophotometer).
Untuk menjamin mutu hasil pengujian maka alat uji
dan metode uji yang digunakan harus valid. Sesuai
dengan persyaratan dalam ISO/IEC-17025-2005,
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TAT A KERJA

Cara kerja :

Pembuatan pereaksi

1. Membuat larutan NaG" 20 %

Akuatrides dimasukkan ke dalam labu takar

volume I liter, tambahkan 200 gram NaOH,

diaduk dengan pengaduk magnet hingga larut.
Yolume ditepatkan hingga tanda batas,
dikocok hingga homogen dan larutan bisa
digunakan setelah dingin.

Bahan:

Contoh uji rambut manusia dari Fak. Kedokteran
UGM, Standar Referensc Material (SRM) Oyster
Tissue 15660 buatan Jennan, Larutan NaOH 20 %,

SnCh. 2 H20 10 %, H2S04 pekat, HN03 supra pure
dan serbuk merkuri (masing-masing buatan E.
Merck) dan akuatrides.

Alat:

Seperangkat alat Spektrofotometer Serapan Atom
Uap Dingin (CY-AAS), kompresor, neraca analitik,
pipet eppendorf seperangkat alat destilasi asam
nitrat, tabung kuarsa, alat-alat gelas dan kompor
pemanas (hot plate).

atom-atom Hg dilewatkan melalui lampu katoda
merkuri maka atom-atom tersebut akan menyerap
tenaga dan berada pada tenaga eksitasi.
Pengurangan intensitas radiasi yang diberikan
sebanding dengan jumlah atom pada tingkat tenaga
dasar yang menyerap energi radiasi tersebut.
Dengan mengukur intensitas radiasi yang diteruskan
atau mengukur intensitas radiasi yang diserap, maka
konsentrasi Hg dalam contoh dapat ditentukan
dengan membandingkan antara spektra contoh

dengan spektra standar. Untuk memperoleh
ketepatan hasil analisis perIu diperhatikan beberapa
parameter yang berpengaruh pada metode CY-AAS
antara lain waktu pengadukan, waktu tunda, waktu
pemanasan dan waktu pendinginan.

Untuk menghitung kadar total merkuri (Hg)
dalam SRM dan contoh uji bisa digunakan rumus

sebagai berikut: (4)

Kadar Hg total =

( A contoh- Aasam ) ( V olcontoh )Astd -Asistem beratcontoh nglg

serapan contoh uji
: serapan HN03 (blanko)
serapan standar Hg
: serapan sistem

Keterangan :
A contoh
A as am

A std

A sistem

pada butir 5.4.5 yang nenyebutkan bahwa unjuk
kerja (validasi) metode harus ditentukan.(I)
Pengertian unjuk kerja (validasi) adalah konfinnasi

melalui pengujian dan pengadaan bukti yang
objektif bahwa persyaratan tertentu untuk suatu
maksud khusus dipenuhi. Laboratorium harus
memvalidasi metode tidak baku, metode yang

didesain/ dikembangkan laboratorium, metode baku
yang digunakan di luar lingkup yang dimaksudkan,
dan penegasan serta modifikasi dari metode baku
untuk mengkonfirmasi bahwa metode itu sesuai
untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Dalam kaitannya dengan persyaratan di atas,

maka pada penelitian ini akan di tentukan unjuk
kerja (validasi) metode uji CY-AAS untuk analisis
merkuri (Hg) dalam contoh uji bahan biologis.
Logam berat merkuri (Hg) merupakan unsur yang
dalam keadaan nonnal tidak terdapat dalam tubuh
manusia, tetapi mempunyai sifat mudah

terakumulasi dalam jaringan tubuh. Merkuri dapat
diserap oleh tubuh melalui pencemaan makanan,
paru-paru atau kulit. Adanya merkuri yang
berlebihan dalam tubuh bisa mengakibatkan
menurunnya koordinasi system syaraf, dan

kepandaian, serta berkurangnya daya pendengaran
dan penglihatan.'2). Menurut Mance (1987) seperti
yang dikutip Umi Zakiyah (3), dikatakan bahwa

tingkat dosis yang dapat menyebabkan kematian
dapat tercapai apabila kadar Hg yang masuk ke
dalam tubuh sebanyak 0,2 - 1,0 gram. Apabila
orang menghirup udara yang mengandung uap
merkuri > 100 !tglm3 setiap hari selama 5 - 8 jam
maka akan menyebabkan disfungsi pada berbagai
organ tubuh.

Metode CY-AAS memiliki beberapa
keunggulan antara lain mempunyai kepekaan,

ketepatan dan ketelitian yang tinggi serta bisa untuk
analisis dalam orde ultra mikro (ppt). Pada metode
ini contoh atau cuplikan yang mengandung Hg
dipreparasi terlebih dahulu dan kandungan Hg
ditentukan dengan cara atomisasi. Merkuri dalam
contoh berbentuk Hg+/HgH. Reduktor sangat kuat
SnCh dalam suasana H2S04 pekat yang mampu
mereduksi sekitar 95 % digunakan dalam metode ini
sehingga Hg dalam contoh diubah menjadi Hg
netral (Hgo) yang mudah menguap. Uap Hg yang
terbentuk dilewatkan kolom yang berisi larutan
NaOH 20 % untuk mengikat senyawa-senyawa
organik yang ada, kemudian dilewatkan akutrides
untuk pencucian senyawa NaOH yang mungkin
masih terbawa dalam uap Hg. Selanjutnya uap Hg
dikeringkan dengan melewatkan melalui kolom
yang berisi silika gel, dan masuk ke ruang elektrode
Au sehingga akan terbentuk amalgam Au-Hg.
Amalgam yang terbentuk dipanaskan dan akan
tertangkap oleh detektor spektrometer. Pada saat
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2. Preparasi SRM Oyster Tissue

Sebelum digunakan SRM Oyster Tissue
dipanaskan dulu dalam oven pada suhu 80 DC

selama I jam, lalu didinginkan dalam
eksikator. Ditimbang SRM Oyster Tissue
masing-masing seberat ± 0,5 g, kemudian
masing-masing dimasukkan kedalam tabung
kuarsa. Prosedur selanjutnya sarna seperti pada
pelarutan contoh rambut. Untuk membuat
larutan blanko, tabung kuarsa diisi 10 ml

HN03 supra pure, kemudian tabung ditutup

Preparasi contoh uji dan SRM

1. Preparasi contoh uji rambut

Rambut dipotong kecil-kecil menggunakan
gunting stainless steel, direndam dalam
alkohol selama satu hari satu malam. Hasil

perendaman selanjutnya dicuci dengan asam
nitrat IN, dibilas dengan akuatrides 3-4 kali,
dikeringkan dalam oven pada suhu 50 DC.

Contoh rambut yang sudah kering ini
kemudian dilakukan proses pelarutan yaitu
dengan cara ditirribang seberat ± 0,5 g contoh
rambut, kemudian dimasukkan ke dalam

tabung kuarsa, ditambahkan ke dalam masing
masing tabung kuarsa 5 mL HN03 supra pure,
kemudian tabung ditutup rapat-rapat dan
diklem. Tabung kuarsa dipanaskan
menggunakan hot plate pada suhu 180 DC

selama 4 jam. Hasil pelarutan ditepatkan
volumenya menjadi 20 mL dengan
menambahkan akuatrides kedalam tabung
tersebut. Larutan contoh ini siap untuk
dianalisis.

2.

3.

( ... ~

Membuat laruta\ Sn Clz 10 %Akuatrides sebanyak±80() mL dimasukkan ke
dalam labu takar I liter, dimasukkan HZS04

pekat sedikit demi sedikit sampai tanda batas,
diaduk lalu ditunggu dingin. Setelah dingin
masukkan 100 g SnCh. 2 HzO, diaduk-aduk
hingga larut kemudian dialiri gas Nz selama
I jam untuk mengusir gas-gas dan merkuri
yang mungkin ada.

Membuat larutan induk Hg 10 ng/mL

Merkuri (Hg) serbuk sebanyak 10 mg
dimasukkan ke dalam labu takar I liter,
ditambahkan 200 mL HN03 supra pure, diaduk
hingga larut dan ditepatkan dengan akuatrides
sampai tanda batas. Dari larutan induk ini
diambil 100 JlL, dimasukkan ke dalam labu
takar 100 mL, ditambah 20 mL HN03 supra
pure, ditepatkan dengan akuatrides sampai
tanda batas, maka diperoleh larutan dengan
konsentrasi Hg 10 ng/mL.

rapat-rapat dan diklem. Selanjutnya dilakukan
prosedur seperti pada pelarutan contoh.

3. Validasi metode CV-AAS

Validasi metode dilakukan dengan
menggunakan SRM oyster Tissue 15660
buatan Wino pal Forshung Jerman. Dipipet
masing-masing sebanyak 100 JlL dengan pipet
eppendorf dari 5 larutan SRM hasil pelarutan,
dimasukkan ke dalam tabung analisis yang
telah berisi 50 mL larutan SnClz 10 % dalam
suasana HzS04 pekat, diaduk dengan
mengalirkan udara dari kompresor. Uap
merkuri akan tereduksi dan terbawa oleh aliran

udara dan akan dideteksi oleh mercury
monitor. Penetapan konsentrasi total merkuri
dilakukan pada kondisi operasi yang optimum.
Untuk setiap kali pengukuran standar SRM
juga dilakukan kalibrasi dengan mengukur
standar Hg I ng yaitu dengan memasukkan
larutan induk Hg 10 ng/mL sebanyak 100 JlL
dan dilakukan analisis yang sarna seperti pada
analisis SRM. Perhitungan konsentrasi total
merkuri dilakukan secara komparatif yaitu
dengan membandingkan antara tinggi spektra
SRM dengan tinggi spektra standar Hg.

4. Analisis Total Merkuri dalam Contoh
Prosedur analisis total merkuri dalam contoh

sarna seperti pada analisis total merkuri dalam
SRM Oyster Tissue, yaitu diambil masing
masing sebanyak 100 JlL menggunakan pipet
eppendorf larutan contoh yang telah siap
dianalisis lalu dimasukkan ke dalam tabung
analisis yang telah berisi 50 mL larutan SnClz
10 % dalam suasana HzS04 pekat, diaduk
dengan mengalirkan udara dari kompresor.
Selanjutnya prosedur sarna dengan analisis
merkuri dalam SRM. Penetapan konsentrasi
total merkuri terhadap blanko dan sistem
dilakukan dengan cara kerja yang sarna seperti
pada larutan contoh uji.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Parameter-parameter yang berpengaruh pada

metode CV-AAS antara lain adalah waktu

pengadukan (T)), waktu tunda (Tz), waktu
pemanasan (T3) dan waktu pendinginan (T4). Pada
penentuan kondisi optimum operasi dengan alat CV
AAS diperoleh hasil sebagai berikut :

• Waktu pengadukan (T)) = 70 detik
• Waktu tunda (T z) = IS detik

• Waktu pemanasan (T3) = 13 detik
• Waktu pendinginan (T4) = 25 detik

Waktu pengadukan adalah waktu yang
diperlukan untuk mereduksi senyawa-senyawa Hg
yang ada dalam contoh uji menggunakan SnClz
10 % dalam suasana HzS04 pekat. Apabila waktu
pengadukan yang digunakan tidak dalam kondisi
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optimum, maka akan mempengaruhi hasil analisis,
hal ini dimungkinkan karena pada proses
pengadukan terjadi reduksi merkuri oleh SnCIz dari
bentuk ion positif menjadi bentuk netral dan akan
menguap sebagai atom-atom merkuri bebas, dan
apabila kondisi tidak optimum maka merkuri bebas
yang ditangkap elektrode Au tidak sempuma,
sehingga hasil analisis juga tidak optimal.

Waktu tunda adalah waktu yang diperIukan
untuk menyempumakan proses reduksi Hg. Disini
aliran udara diperkecil agar aliran uap Hg yang
terbawa dari elektrode emas ke monitor bisa lebih
konstan. Dengan adanya waktu tunda diharapkan
reaksi pembentukan amalgam AuHg juga lebih
sempuma.

Waktu pemanasan adalah waktu yang
dibutuhkan untuk menguraikan kembali senyawa

amalgam AuHg yang terbentuk menjadi uap Hg
kembali. Uap Hg yang terbentuk ini akan didorong
oleh aliran udara kompresor masuk ke dalam
spektrometer yang sudah diatur pada panjang
gelombang Hg. Jumlah kandungan total merkuri
dalam contoh akan terdeteksi dan dicatat oleh
rekorder yang ditampilkan dalam bentuk spektrum.

Sedangkan waktu pendinginan adalah waktu
yang diperlukan untuk mendinginkan kembali
elektrode emas dengan menghembuskan udara dari
kompresor secara mendadak dan cepat untuk
menghindarkan kerusakan pada elektrode emas.

Hasil analisis total merkuri dalam SRM
Oyster Tissue 15660 dapat dilihat seperti pada
Tabel 1 berikut.

Tabel 1. HasH analisis total merkuri dalam SRM Oyster Tissue 15660 buatan Winopal
Forshung Jerman.

Berat
ContohBlankoSistemStandarKadarHasil

(gram)
(skala)(skala)(skala)(skala)Sertifikatanalisis

(ng/g)
(ng/g)

0,315

344,50,855,057,056,17
0,363

354,50,854,0 58,240,435
0,513

394,50,855,5 55,98

41

4,50,856,0 57,31

Rerata

56,83

Simpangan baku ( S )

0,93

Dari hasil di atas dapat dihitung unjuk kerja
(validasi) metode CY-AAS untuk pengujian merkuri
(Hg) yang meliputi batas deteksi (LOD), akurasi,
presisi, bias (kesalahan) metode.

Unjuk kerja (validasi) metode pengujian :

1. Batas deteksi (LOD : limit of detection) adalah
konsentrasi terendah yang bisa dideteksi
dengan tingkat keyakinan yang tinggi.
Batas deteksi (LOD) = Blanko + 3 Sblanko
Batas deteksi (LOD) = 0,0818 + 3 (0,001 ) =
0,085 ng

2. Akurasi adalah kedekatan hasil analisis rata
rata dengan nilai sebenamya (true value).
Akurasi juga menggambarkan kesalahan
sistematik (systematic error) atau bias.
Kadar Hg rata-rata dalam SRM Oyster Tissue
hasil pengukuran = 56,88 ng/g
Kadar Hg dalam sertifikat SRM Oyster Tissue
= 57,0 ng/g
Akurasi = 56,83/57,0 x 100 % = 99,70 %

3. Presisi adalah variabilitas hasil-hasil analisis
yang bersangkutan. Presisi menggambarkan
kesalahan acak (random error). Nilai presisi
biasanya dinyatakan dalam bentuk nilai RSD
(relative standard deviation).
Presisi (RSD) = S / x rata-rataX 100 %
Presisi (RSD) = 0,93 / 56,83 x 100 % =
1,64 %

4. Bias (kesalahan) adalah perbedaan hasil
analisis rata-rata dengan nilai acuan.
Bias = 56,83 - 57,0 ng/g = 0,17 ng/g (0,30 %)

Dari unjuk kerja metode CY-AAS diperoleh
hasil yang cukup baik, terutama karena kesalahan
(bias) cukup kecil < 1 % (akurasi 99,70 %) dan
presisi 1,64 %, sehingga analisis merkuri dalam
contoh selanjutnya dengan CY-AAS bisa dilakukan.
(6.1)

Hasil analisis merkuri dalam contoh uji
bahan biologis (rambut dan gusi tiruan) dapat dilihat
pada Tabel 2.
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Tabel 2. Kadar total merkuri dalam contoh uji rambut manusia dari Fak. Kedokteran UGM
Yogyakarta.

Berat contohSlankoSistemStandarContohKadar HgRerata
Contoh (g)(skala)(skala)(skala)(skala)(nglg)

kadar Hg (nglg)

Rambut I

0,3300,50,570,547,50406,93406,93 ± 4,33

48,00

411,26

47,00

402,60

Rambut 2

0.2570,50,559,552,50685,88699,07 ± 34,90

51,50

672,69

56,50

738,64

Rambut 3

0,3470,50,570,570,00572,25572,25 ± 4, I2

69,50

568,14

70,50

576,37

Rambut 4

0,2390,50,558,037,0053I ,20555,45 ± 21,01

39,50

567,58

39,50

567,58

Rambut 5

0,2810,50,570,556,00564,31537,20 ± 24,03

52,50

528,72

51,50

5 I8,56

Berdasarkan pada Tabel 2 , kadar total
merkuri (Hg) dalam 5 rnacam contoh uji rambut
tidak sarna, harganya bervariasi dari 406,93 
699,07 ppb. Hal ini bisa mungkin terjadi karena
tergantung kemampuan seseorang untuk
mengekskresikan merkuri melalui rambut tidak
sarna, selain itu juga ada pengaruh lain seperti faktor
pola makan, jenis kelamin dan faktor usia, namun
konsentrasi ini masih aman karena menurut WHO
atau FAO batas ambang merkuri yang diijinkan
adalah 5 - 6 ppm(7).

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian di atas dapat diambil beberapa
kesimpulan sebagai berikut :

I. Metode CY-AAS (Cold Vapour Atomic
Absorption Spectrophotometry) merupakan
rnetode uji yang cukup handal dan cukup
valid karena kesalahan analisis < 1%
(0,3 %)

2. Hasil unjuk kerja (validasi) metode CY-AAS
dengan SRM Oyster Tissue 15660 buatan
Winopal Forshung Jennan untuk pengujian
total merkuri adalah batas deteksi (LOD) =
0,085 ng, akurasi = 99,70 %, presisi (RSD) =
1,64 % dan bias (kesalahan) = 0,30 %. Dari

hasil validasi metode menunjukkan bahwa
kadar merkuri hasil pengukuran berada
dalam rentang nilai sertifikat.

3. Kandungan merkuri (Hg) total dalam contoh
rarnbut adalah bervariasi antara 406,93 
699,07 ppb masih dalam batas aman.
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