
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sebagian besar logam berat bersifat toksik (Sanusi, 2006). Logam nikel (Ni) 

merupakan logam berat yang cukup banyak ditemukan dalam perairan 

tercemar. Logam nikel dibutuhkan tubuh dalam proses enzimatis, tetapi jika 

melebihi baku mutu yang telah ditetapkan, dapat menyebabkan kanker, 

kegagalan respirasi, dan bronkhitis (Gerberding, 2005). Dalam menghindari 

bahaya toksik ini, Menteri Negara Lingkungan Hidup membuat Keputusan 

No. 51 Tahun 2004, berupa baku mutu yang menjadi aturan batas maksimum 

suatu logam berat terdapat di air laut, sehingga tidak membahayakan mahluk 

hidup disekitarnya. Baku mutu untuk logam nikel sebesar 0,05 ppm (Menteri 

Negara Lingkungan Hidup, 2004).  

 

Instrumen yang biasanya digunakan dalam analisis kadar logam renik di 

perairan tercemar adalah Atomic Absorption Spectrofotometer (AAS) dan 

Induced Coupled Plasma - Mass Spectroscopy (ICP-MS). Instrumen AAS 

memiliki selektivitas yang baik dengan % recovery sebesar 102,48 % dan 

limit deteksi hingga 0,96 ppm (Nashukha, 2014), namun pada proses 

penyiapannya digunakan asam-asam kuat yang akhirnya dapat mencemari 

lingkungan (Supriyanto, 2010).  
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Instrumen ICP-MS juga memiliki selektivitas yang baik dengan  % recovery 

berkisar pada 85-115 % dan limit deteksi hingga 0,8 ppm (Talbot, 1994), 

namun biayanya sangat tinggi dan pada spektranya banyak terdapat 

interference (Rukihati, 2003). 

 

Instrumen lain yang juga dapat digunakan dalam analisis logam renik salah 

satunya adalah Spektrofotometer Ultra Ungu-Tampak, instrumen ini memiliki 

selektivitas dan sensitifitas yang tinggi dalam menganalisis logam berat 

khususnya logam transisi, karena pada daerah panjang gelombang tertentu 

tersebut ion-ion logam akan mengalami transisi elektronik dengan tingkat 

energi berbeda (Owen, 2000). Biaya pemakaian instrumen ini cukup 

terjangkau dan mudah penggunaannya. Instrumen ini bekerja pada panjang 

gelombang 100-750 nm (Supratman, 2010). Sehingga pada penelitian ini 

dipilih instrumen Spektrofotometer Ultra Ungu-Tampak. 

 

Dalam analisis menggunakan Spektrofotometer Ultra Ungu-Tampak, logam 

umumnya terlebih dahulu mendapatkan perlakuan awal menggunakan suatu 

ligan, agar membentuk kompleks. Beberapa ligan tersebut adalah difenil 

karbazona, difenil tiokarbazona, dan ditizona (Burgot, 2012).  

 

Campuran ligan difenil karbazona dengan anilina dapat membentuk gugus 

khusus yaitu gugus azometin (C=N), sehingga digolongkan sebagai jenis 

ligan basa Schiff (Cohen, 1975).  
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Ligan basa Schiff mampu membentuk kompleks yang stabil dengan ion-ion 

logam (Souza, 1985), karena dapat mendonorkan nukleofil kuat seperti atom 

oksigen dan nitrogen, untuk berbagi pasangan elektron bebasnya dengan 

orbital kosong dari logam transisi, membentuk ikatan kovalen koordinasi 

(Andersen, 1993). 

 

Pada penelitian ini ligan basa Schiff (1,5-difenil karbazona dan anilina) 

disintesis dengan perbandingan mol optimum 1:1 (Rini, 2010). Ligan ini 

digunakan untuk mengikat logam Ni(II) dengan perbandingan mol optimum 

1:3 (Rini, 2010). Perlu dilakukan suatu studi analisis untuk mengetahui waktu 

optimum, pH optimum, panjang gelombang maksimum, dan pengaruh ion 

pengganggu dalam pembentukan kompleks ion nikel - ligan basa Schiff 

menggunakan Spektrofotometer Ultra Ungu-Tampak.  

 

B. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah evaluasi efektifitas metode analisis logam Ni 

menggunakan ligan basa Schiff (1,5-difenil karbazona dan anilina) dengan 

Spektrofotometri Ultra Ungu-Tampak. 

 

C. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan metode alternatif yang murah 

dan efisien untuk analisis logam Ni menggunakan ligan basa Schiff (1,5-

difenil karbazona dan anilina) dengan Spektrofotometri Ultra Ungu-Tampak. 

 


