
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Logam Berat 

1. Definisi Logam Berat 

 

Logam berat dalam konsentrasi yang sangat rendah disebut sebagai logam renik. 

Logam berat (heavy metals) merupakan sekelompok elemen-elemen logam yang 

dikategorikan berbahaya jika masuk ke dalam tubuh mahluk hidup. Logam-logam 

seperti merkuri (Hg), nikel (Ni), kromium (Cr), kadmium (Cd), dan timbal (Pb) 

dapat ditemukan dalam lingkungan perairan yang tercemar limbah (Nugroho, 

2006). Logam berat merupakan logam yang memiliki nilai densitas lebih dari  

5 g/cm
3
 (Hutagalung, 1991). Logam berat dapat bereaksi membentuk ikatan 

koordinasi dengan ligan dalam tubuh berbentuk -OH, -COO
-
, -OPO3H

-
, -C=O, 

-SH, -S-S-, -NH2 dan =NH (Darmono, 1995). 

 

Logam berdasarkan toksisitasnya dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: 

a. Toksisitas tinggi, contohnya merkuri (Hg), kadmium (Cd), timbal (Pb), arsen 

(As), tembaga (Cu), dan seng (Zn). 

b. Toksisitas sedang, contohnya kromium (Cr), nikel (Ni), dan kobalt (Co). 

c. Toksisitas rendah, contohnya mangan (Mn) dan besi (Fe) (Darmono, 1995). 
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2. Logam Nikel (Ni) 

 

Nikel merupakan logam dengan nomor atom 28 dan massa atom 58,69. Dalam 

Sistem Periodik Unsur (SPU), nikel terletak pada periode IV, golongan VIII B. 

Nikel meleleh pada 1455°C, dan bersifat sedikit magnetis (Svehla, 1979).  

Nikel merupakan logam berwarna putih perak yang mengkilat, keras dan lentur, 

tergolong dalam logam peralihan, sifatnya tidak berubah jika terkena udara, tahan 

terhadap oksidasi, dan memiliki kemampuan mempertahankan sifat aslinya di 

bawah suhu yang ekstrim (Cotton, 1989). Pencemaran logam nikel pada 

lingkungan perairan berasal dari aktifitas manusia berupa pencucian dinding 

kapal, buangan industri, dan lain sebagainya. Nikel berbentuk sebagai unsur bebas 

atau sebagai senyawa ion dengan valensi 2 dan 3 (Agusnar, 2008).  

 

Logam nikel dalam jumlah kecil dibutuhkan oleh tubuh, tetapi jika jumlahnya 

terlalu tinggi dapat membahayakan kesehatan manusia. Kadar nikel yang terlalu 

tinggi dapat menyebabkan kanker paru-paru, kanker hidung, kanker pangkal 

tenggorokan dan kanker prostat, kerusakan fungsi ginjal, kehilangan 

keseimbangan, kegagalan respirasi, kelahiran cacat, penyakit asma dan bronkhitis 

kronis serta merusak hati.  

 

Nikel dapat digunakan dalam berbagai aplikasi komersial dan industri, contohnya 

sebagai pelindung baja (stainless steel), pelindung tembaga, industri baterai, 

elektronik, pembuatan pesawat terbang, bahan tekstil, turbin pembangkit listrik 

bertenaga gas, magnet kuat, pembuatan alat-alat laboratorium seperti kawat 

nikrom, kawat lampu listrik, katalisator lemak, pupuk, dan berbagai fungsi lainnya 

(Gerberding, 2005). 
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Pada perairan, nikel dapat ditemukan dalam bentuk koloid. Di daerah muara 

sungai, nikel menunjukan konsentrasi yang semakin meningkat dengan 

peningkatan kekeruhan. Peningkatan konsentrasi nikel terlarut, pada tingkat 

kekeruhan yang tinggi terjadi karena proses desorpsi dari partikel-partikel yang 

ada dimuara sungai dan proses resuspensi. Garam-garam nikel seperti nikel 

amonium sulfat, nikel nitrat, dan nikel klorida bersifat mudah larut dalam air. 

Pada kondisi aerob dan pH < 9, nikel membentuk senyawa kompleks dengan 

hidroksida, karbonat, dan sulfat dan selanjutnya mengalami presipitasi. Pada 

kondisi anaerob, nikel bersifat tidak larut (Moore, 1991). 

 

Pada analisis nikel dengan pengompleks di-(3-kloro-2-metil fenil) karbazona, 

menggunakan Spektrofotometer Ultra Ungu-Tampak, diperoleh dua pita serapan, 

yaitu pada 462 nm dan 630 nm. Penambahan larutan kloroform menyebabkan 

terjadinya perubahan warna kompleks yang semula biru kehijauan menjadi merah 

muda, serta terbentuknya pita serapan tunggal pada 512 nm (Dodamani, 2012). 

 

Kompleks ion Ni(II) - ligan basa Schiff dapat terbentuk secara optimum, pada 

perbandingan mol 1:3. Semakin kecil suatu potensial elektroda (Fe < Co < Ni), 

maka semakin mudah untuk mengalami oksidasi (Rini, 2010). 

 

 

Tabel 1. Nilai Serapan Penentuan Stoikiometri Senyawa Kompleks dengan 

Variasi Mol Ligan Basa Schiff (Rini, 2010) 

Perbandingan 

Mol 

Absorbansi 

[Fe(L)2(H2O)2]
2+

 

Absorbansi 

[Co(L)2(H2O)2]
2+

 

Absorbansi 

[Ni(L)3]
2+

 

1:1 0,030 0,044 0 

1:2 0,046 0,116 0,018 

1:3 0,032 0,064 0,019 

1:4 0,029 0,053 0,019 
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Gambar 1. Bentuk Struktur Senyawa Kompleks [Ni(L)3]
2+

 (Rini, 2010) 

 

 

B. Ligan Basa Schiff 

 

Basa Schiff merupakan hasil kondensasi amina primer dengan senyawa karbonil, 

diperkenalkan pertama kali oleh Hugo Schiffin tahun 1864. Keistimewaan 

struktur dari senyawa ini adalah gugus azometin dengan rumus umum RHC=N-R’ 

dimana R dan R’ adalah alkil, aril, siklo alkil atau senyawa heterosiklik yang 

mungkin tersubtitusi. Senyawa-senyawa ini biasanya dikenal sebagai anil, imina, 

atau azometin (Cohen, 1975).  

 

Beberapa studi menunjukkan adanya elektron tak berpasangan pada hibridisasi 

orbital sp
2
 atom nitrogen gugus azometin, yang dapat dipertimbangkan 

kepentingannya secara kimia dan biologis. Basa Schiff merupakan senyawa 

pengkhelat yang baik, terutama, dikarenakan mudah dalam penyiapannya, mudah 

disintesis, dan sifat khusus gugus C=N, terutama apabila terdapat gugus fungsi 

seperti –OH atau –SH pada gugus azometin, sehingga dapat membentuk cincin 

beranggota lima atau enam dengan ion logam (Price, 1995).  
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Basa Schiff merupakan jenis senyawa kimia yang mengandung ikatan rangkap 

sebagai gugus fungsi, dimana atom nitrogen terikat pada gugus aril atau gugus 

alkil (R) tetapi bukan hidrogen. Senyawa ini memiliki struktur umum sebagai 

berikut: 

 

 

 

Gambar 2. Struktur Umum Senyawa Basa Schiff (Cozzi, 2004) 

 

 

Dimana (R) sebagai gugus fenil atau alkil yang membuat basa Schiff menjadi 

imina yang stabil. Bermacam-macam ligan ini dapat berikatan koordinasi antara 

ion logam dengan nitrogen imina dan gugus lainnya, biasanya terikat pada 

aldehida. Kimiawan saat ini terus aktif mensintesis basa Schiff, yang dirancang 

dengan baik (Cozzi, 2004). 

 

Meskipun basa Schiff merupakan senyawa pengkhelat yang baik, mudah 

penyiapan dan karakterisasinya, penggunaannya dibidang analitik harus lebih 

diperhatikan karena dua kekurangannya yaitu, tidak dapat larut dalam larutan 

encer dan tidak mudah terdekomposisi dalam larutan asam, sehingga 

penggunaannya pada kondisi basa dikurangi (Kim, 2008). Pembentukan basa 

Schiff dilakukan dengan dikatalisis asam atau basa ataupun dengan pemanasan. 

Biasanya basa Schiff berbentuk kristal padat, yang pada dasarnya lemah tetapi 

beberapa diantaranya membentuk garam tak larut dalam asam kuat.  
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Basa Schiff sering digunakan sebagai ligan dalam bidang senyawa koordinasi, 

salah satu alasannya yaitu ikatan hidrogen intramolekuler antara atom (O) dan (N) 

yang berperan penting dalam pembentukan kompleks, dan transfer proton dari 

atom hidroksil (O) ke imina (N) (Elerman, 2002). 

 

Ligan basa Schiff memiliki keistimewaan dibidang kimia, terutama dalam 

kompleks basa Schiff, karena ligan basa Schiff berpotensi untuk membentuk 

kompleks yang stabil dengan ion-ion logam (Souza, 1985). Ligan basa Schiff 

mudah didapat dari kondensasi antara aldehida dan imina. Pusat stereogenik atau 

unsur khiral lainnya dapat digunakan dalam merancang sintesis. Ligan basa Schiff 

dapat berkoordinasi dengan banyak logam berbeda untuk menstabilkannya pada 

bentuk teroksidasi (Osman, 2006). 

 

Terdapat reaksi kondensasi yang dikatalisis asam dengan kondisi refluks salah 

satunya antara amina dengan aldehid atau keton, dengan reaksi sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar 3. Reaksi Kondensasi Suatu Keton dengan Amina (Raeisaenen, 1995) 

 

 

Bagian pertama reaksi ini adalah serangan nukleofilik atom nitrogen dari amina 

terhadap karbon karbonil, normalnya menghasilkan senyawa antara karbinolamin 

yang tidak stabil. Reaksi dapat berbalik menjadi bahan awal, atau saat gugus 

hidroksil dieliminasi dan terbentuk gugus C=N, produknya disebut imina.  



10 
 

Banyak faktor yang mempengaruhi reaksi kondensasi, sebagai contoh pH larutan 

disesuaikan pengaruh sterik dan elektron dari senyawa karbonil dan imina. Dalam 

larutan asam, amina terprotonasi, sehingga tidak dapat berfungsi sebagai nukleofil 

dan rekasi tidak dapat terjadi. Lebih lanjut, pada kondisi reaksi yang sangat 

mendasar, reaksi dihalangi cukup proton sehingga tidak dapat mengkatalisis 

gugus hidroksil karbonilamin yang dieliminasi. Umumnya, aldehida bereaksi 

lebih cepat dibandingkan keton pada reaksi basa Schiff  sebab pusat reaksi 

aldehida kurang sterik dibandingkan dengan keton. Selain itu, kelebihan karbon 

menyebabkan densitas elektron bertambah sehingga keton menjadi kurang 

elektrofilik dibandingkan aldehida (Raeisaenen, 1995). 

 

Berdasarkan sifat dari atom pusat, kompleks kiral dapat memberikan bermacam-

macam transformasi. Dilaporkan  bahwa struktur ikatan subtituen terhadap 

nitrogen imino menyebabkan gabungan geometri dari kompleks (Enamullah, 

2013). Nukleofil kuat seperti atom oksigen dan nitrogen dalam senyawa dapat 

berbagi pasangan elektron bebasnya (Andersen, 1993). Lebih dari dua dekade, 

perhatian lebih diberikan kepada kompleks logam dari basa Schiff yang 

mengandung nitrogen dan donor lainnya (Bharty, 2011). Ligan heterosiklik 

memiliki elektron untuk didonorkan atau mengikat gugus sehingga menambah 

atau mengurangi efek intensitas absorpsi atau pergeseran panjang gelombang 

absorpsi pada keadaan berbeda (Biltz, 1904).  

 

Dilaporkan bahwa terdapat beberapa aplikasi basa Schiff dalam analisis kimia 

kualitatif dan kuantitatif klasik. Semua aplikasi tersebut tidak mencakup bidang 

analisis kimia yang luas.  
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Kemajuan teknik analisis, pekembangan, dan penggunaan reagen analisis baru 

sangat penting dalam analisis renik sesuai perkembangan instrumen analisis. 

Sejumlah agen pengkhelat basa Schiff digunakan untuk mendeteksi ion logam dan 

dapat juga untuk pengukuran secara kuantitatif. Prosedurnya dalam banyak kasus 

tampak serupa. Bagian utama pada aplikasi diatas adalah pembentukan kompleks 

didasarkan terutama pada pH, suhu, ukuran kation, dan struktur ligan. Dengan 

mengoptimalkan faktor-faktor tersebut stabilitas kompleks meningkat sehingga 

metode analisis tersebut selektivitasnya tinggi (Jungreis, 1969). 

 

C. Senyawa Kompleks 

 

Senyawa koordinasi atau senyawa kompleks merupakan senyawa yang terbentuk 

melalui ikatan kovalen koordinasi antara atom pusat dengan ligan (suatu gugus 

pelindung). Ikatan kovalen koordinasi yang terjadi karena terdapat pasangan 

elektron dari salah satu atom donor yang digunakan bersama. Ikatan koordinasi 

bisa terdapat pada kation ataupun anion senyawa tersebut. Atom pusat berada di 

bagian tengah senyawa koordinasi, bertindak sebagai penerima pasangan elektron, 

sehingga dapat disebut sebagai asam Lewis, biasanya berupa logam (terutama 

logam-logam transisi). Ligan atau gugus pelindung merupakan bagian dari 

senyawa koordinasi yang berada di bagian luar sebagai pendonor pasangan 

elektron, sehingga dapat disebut sebagai basa Lewis (Chang, 2004). Ligan dapat 

berupa anion atau molekul netral. Logam transisi memiliki orbital d yang belum 

terisi penuh yang bersifat asam lewis yang dapat menerima pasangan elektron 

bebas yang bersifat basa lewis. Ligan pada senyawa kompleks dikelompokkan 

berdasarkan jumlah elektron yang dapat disumbangkan pada atom logam, yaitu: 
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a. Ligan monodentat, merupakan ligan yang terkoordinasi ke atom logam melalui 

satu atomnya saja. Kebanyakan ligan adalah anion atau molekul netral yang 

merupakan donorelektron. Beberapa ligan monodentat yang umum adalah F
-
, 

Cl
-
, Br

-
, CN

-
, NH3, H2O, CH3OH, dan OH

-
. 

 

b. Ligan bidentat, merupakan ligan yang terkoordinasi ke atom logam melalui dua 

atomnya. Ligan bidentat yang netral diantaranya diamin, difosfin, dieter, 

karboksilat, nitrat, dan ditiokarbamat. Ligan bidentat yang bermuatan 

diantaranya asetilasetonato dan sulfat. 

 

c. Ligan polidentat, merupakan ligan yang mengandung dua atau lebih atom, yang 

serempak membentuk ikatan terhadap atom logam yang sama. Ligan ini sering 

disebut ligan khelat karena ligan ini dapat mencengkeram kation di antara dua 

atau lebih atom donor. Contohnya seperti bis-difenilfosfina-etana(I), dietilen 

triamin, terpiril, dan sebagainya (Cotton, 1989). 

 

Teori medan kristal mengenai senyawa koordinasi menjelaskan bahwa, dalam 

pembentukan kompleks terjadi interaksi elektrostatik antara atom pusat dengan 

ligan. Jika ada enam ligan yang berasal dari arah yang berbeda, berinteraksi 

dengan atom pusat langsung maka ligan akan mendapatkan pengaruh medan ligan 

lebih besar dibandingkan dengan orbital-orbital lainnya. Akibatnya, orbital 

tersebut akan mengalami peningkatan energi dan kelima sub orbital d-nya akan 

terpecah (splitting) menjadi dua kelompok tingkat energi.  

 

 



13 
 

Kedua kelompok tersebut adalah dua sub orbital (dx2-dy2, dan dz2) dengan tingkat 

energi yang lebih tinggi, dan tiga sub orbital (dxz, dxy, dan dyz) dengan tingkat 

energi yang lebih rendah. Perbedaan tingkat energi ini menunjukkan bahwa teori 

medan kristal dapat menerangkan terjadinya perbedaan warna kompleks (Hala, 

2008). 

 

D. Spektrofotometer Ultra Ungu-Tampak 

 

1. Teori Dasar 

 

Spektrofotometri dapat diartikan sebagai pengukuran besarnya absorbsi energi 

cahaya oleh suatu senyawa kimia sebagai fungsi panjang gelombang radiasi (Day, 

2001). Spektrofotometer merupakan alat yang digunakan untuk menentukan suatu 

senyawa baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan mengukur nilai 

transmitan ataupun absorbansi suatu sampel sebagai fungsi dari konsentrasi. 

Spektrometer menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang 

tertentu (Harjadi, 1990).  

 

Spektrofotometri Ultraungu-Tampak merupakan salah satu teknik analisis 

spektroskopi yang memakai sumber radiasi eleltromagnetik ultraungu dekat (190-

380 nm) dan sinar tampak (380-780 nm) dengan instrumen spektrofotometer 

(Mulja, 1995). 

 



14 
 

 

Gambar 4. Spektrum Elektromagnetik (Owen, 2000) 
 

 

 

Spektrofotometri dapat dianggap sebagai perluasan suatu analisis visual, dengan 

studi yang lebih mendalam dari absorbsi energi. Absorbsi radiasi oleh suatu 

sampel diukur pada berbagai panjang gelombang dan dialirkan oleh suatu 

perekam untuk menghasilkan spektrum tertentu yang khas untuk komponen yang 

berbeda. Radiasi elektromagnetik dapat dianggap sebagai sebuah penjalaran 

gelombang yang memiliki komponen listrik yang tegak lurus terhadap komponen 

magnetiknya dan berisolasi dengan frekuensi yang tepat sama. Berdasarkan 

pendekatan ini, radiasi elektromagnetik dapat dinyatakan dalam frekuensi atau 

panjang gelombang (Ningsih, 2011). Saat radiasi dikenakan pada suatu materi, 

sejumlah proses terjadi, meliputi pemantulan, penyebaran, absorbansi, fluoresensi, 

dan reaksi fotokimia. Pada pengukuran spektra UV-Vis, yang diinginkan terjadi 

hanya absorbansi. Cahaya nerupakan bentuk dari energi, cahaya yang diabsorpsi 

oleh materi menyebabkan energi yang dimiliki suatu molekul bertambah. Energi 

potensial total suatu molekul merupakan hasil penjumlahan dari energi elektronik, 

energi vibrasi, dan energi rotasinya.  
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Foton dari UV dan cahaya tampak memiliki energi yang cukup untuk 

menyebabkan transisi elektron antara tingkat energi yang berbeda. Panjang 

gelombang cahaya yang terabsorbsi memiliki energi yang cukup untuk 

memindahkan elektron dari tingkat energi yang rendah ke tingkat energi yang 

lebih tinggi (Owen, 2000). 

 

 

 

Gambar 5. Transisi Elektron dan Spektra UV-Vis Molekul (Owen, 2000) 

 

 

Berikut merupakan beberapa pengertian radiasi elektromagnetik menurut 

beberapa ahli: 

 

a. Max Planck 

Planck memiliki gagasan bahwa energi yang dipancarkan tidak bersifat kontinu 

melainkan mempunyai nilai tertentu yang bersifat diskrit yaitu kelipatan bilangan 

bulat dari h.f dengan h adalah konstanta Planck. 

 

 

 

 

Gambar 6. Hipotesis Kuantum Planck (Setiono, 2013) 

E = n. h 

f 
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Keterangan: 

n = 1,2,3,... 

h = konstanta Planck (6,63 x 10
-34

 Js) 

f = frekuensi radiasi (Hz) 

 

Planck menganggap energi radiasi gelombang elektromagnetik dipancarkan dalam 

bentuk paket-paket atau kuanta energi (Setiono, 2013).  

 

b. de Broglie 

Hipotesa de Broglie menunjukkan bahwa partikel mempunyai sifat gelombang, 

sehingga setiap materi yang bergerak akan bersifat sebagai gelombang, dan 

disebut gelombang de Broglie. 

 

 

 

 

Gambar 7. Persamaan Gelombang de Broglie (Novita, 2012) 

 

 

Keterangan: 

m = massa elektron (9 x 10
-31

 kg) 

h = konstanta Planck (6,63 x 10
-34

 Js) 

v = kecepatan elektron (m/s) 

λ = panjang gelombang de Broglie (m) (Novita, 2012). 

 

Dalam perambatan cahaya melalui ruang vakum umumnya cahaya dipandang 

sebagai gelombang, contohnya pada interferensi dan difraksi cahaya.  

𝝀 =
𝒉

𝒎.𝒗
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Namun pada peristiwa interaksi cahaya dengan atom dan molekul seperti 

spektrum radiasi benda hitam, efek fotolistrik, dan efek Compton, cahaya 

dipandang sebagai partikel. Hal ini dikenal sebagai dualisme gelombang-partikel 

(Pane, 2014). Gelombang adalah gejala rambatan dari suatu getaran. Gelombang 

akan terus terjadi apabila sumber getaran terus menerus bergetar. Gelombang 

membawa energi dari satu tempat ke tempat lainnya.  

 

Berdasarkan mediumnya gelombang dibagi dua, yaitu : 

 

a. Gelombang Mekanik 

Gelombang mekanik adalah gelombang yang dalam proses perambatannya 

memerlukan medium (zat perantara). Artinya jika tidak ada medium, maka 

gelombang tidak akan terjadi. Contohnya adalah gelombang bunyi yang zat 

perantaranya udara, jadi jika tidak ada udara bunyi tidak akan terdengar.  

 

b. Gelombang Elektromagnetik 

Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dalam proses perambatannya 

tidak memerlukan medium (zat perantara). Artinya gelombang ini bisa merambat 

dalam keadaan bagaimanapun tanpa memerlukan medium. Contohnya adalah 

gelombang cahaya yang terus ada dan tidak memerlukan zat perantara.  

 

Berdasarkan arah getar dan arah rambatnya, gelombang dibagi menjadi: 

a. Gelombang Transversal  

Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan 

arah rambatannya. Bentuk getarannya berupa lembah dan bukit. 
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Gambar 8. Gelombang Transversal (Hadi, 2014) 

 

 

 

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa, arah rambat gelombang di 

atas adalah ke kiri dan ke kanan, sedangkan arah getarnya adalah ke atas dan ke 

bawah. Hal ini yang dimaksud dengan arah rambat tegak lurus dengan arah 

getarnya.  

 

b. Gelombang Longitudinal 

Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan 

arah getarannya. Bentuk getarannya berupa rapatan dan renggangan. 

 

 

 

Gambar 9. Gelombang Logitudinal (Hadi, 2014) 

 

 

 

Berdasarkan gambar dapat diketahui bahwa, arah rambat gelombangnya ke kiri 

dan ke kanan, dan arah getarnya ke kiri dan ke kanan pula.  

http://4.bp.blogspot.com/-AExnu8hQxSM/U-pE8TYAVfI/AAAAAAAADKU/QbqBqHc9QgY/s1600/Gelombang+Transversal.jpg
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Oleh karena itu gelombang ini adalah gelombang longitudinal yang arah getar dan 

arah rambatnya sejajar. Contoh gelombang ini adalah gelombang bunyi, di udara 

yang dirambati gelombang ini akan terjadi rapatan dan renggangan pada molekul-

molekulnya, dan saat ada rambatan molekul-molekul ini juga bergetar. Akan 

tetapi getaranya hanya sebatas gerak maju mundur dan tetap di titik keseimbang, 

sehingga tidak membentuk bukit dan lembah. Gelombang memiliki sifat-sifat 

sebagai berikut: 

 

a. Dipantulkan (Refleksi) 

Dalam pemantulan gelombang berlaku hukum pemantulan gelombang, yaitu :  

- Besar sudut datangnya gelombang sama dengan sudut pantul gelombang. 

- Gelombang datang, gelombang pantul, dan garis normal terletak pada satu 

bidang datar. 

 

 

 

Gambar 10. Pemantulan Gelombang (Hadi, 2014) 

 

 

 

b. Dibiaskan (Refraksi) 

Pembiasan gelombang adalah pembelokan arah rambat gelombang karena melalui 

medium yang berbeda kerapatannya. 
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Gambar 11. Pembiasan Gelombang (Hadi, 2014) 

 

 

 

c. Dipadukan (Interferensi) 

Perpaduan gelombang terjadi apabila terdapat gelombang dengan frekuensi dan 

beda fase saling bertemu. Hasil interferensi gelombang dibagi menjadi konstruktif 

(saling menguatkan) dan destruktif (saling melemahkan). Interferensi konstruktif 

terjadi saat dua gelombang bertemu pada fase yang sama, sedangkan interferensi 

destruktif terjadi saat dua gelombang bertemu pada fase yang berlawanan.  

 

 

 

Gambar 12. Interferensi Gelombang (Hadi, 2014) 
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d. Dibelokkan/Disebarkan (Difraksi)  

Difraksi gelombang adalah pembelokkan/penyebaran gelombang jika gelombang 

tersebut melalui celah. Gejala difraksi akan semakin tampak jelas apabila celah 

yang dilewati semakin sempit.  

 

 

 

Gambar 13. Pembelokan Gelombang (Hadi, 2014) 

 

 

e. Dispersi Gelombang  

Dispersi adalah penyebaran bentuk gelombang ketika merambat melalui suatu 

medium. Dispersi tidak akan terjadi pada gelombang bunyi yang merambat 

melalui udara atau ruang hampa. Medium yang dapat mempertahankan bentuk 

gelombang tersebut disebut medium nondispersi.  

 

f. Dispolarisasi (Diserap Arah Getarnya)  

Polarisasi adalah peristiwa terserapnya sebagian arah getar gelombang sehingga 

hanya tinggal memiliki satu arah saja.  

 

 

 

Gambar 14. Polarisasi Gelombang  (Hadi, 2014) 

http://2.bp.blogspot.com/-MbBxXW9MNVY/U-pG-XXvIRI/AAAAAAAADK8/VNCKtgyDZJs/s1600/difraksi+gelombang.jpg
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 Polarisasi hanya akan terjadi pada gelombang transversal, karena arah gelombang 

sesuai dengan arah polarisasi, dan sebaliknya, akan terserap jika arah gelombang 

tidak sesuai dengan arah polarisasi celah tersebut (Hadi, 2014). 

 

Hukum Lambert menyatakan bahwa cahaya monokromatik melewati medium 

tembus cahaya, laju berkurangnya intensitas oleh bertambahnya ketebalan 

berbanding lurus dengan intensitas cahaya. Hukum Beer menyatakan bahwa 

intensitas cahaya berkurang secara eksponensial dengan bertambahnya 

konsentrasi zat penyerap secara linier. Hukum Beer hanya digunakan untuk 

radiasi monokromatis dan sifat macam zat yang menyerap diatas jangkauan 

konsentrasi yang bersangkutan (Basset, 1994). Cahaya yang diserap diukur 

sebagai absorbansi (A) sedangkan cahaya yang hamburkan diukur sebagai 

transmitansi (T), dinyatakan dengan hukum Lambert-Beer atau Hukum Beer, 

jumlah radiasi cahaya tampak (ultraviolet, inframerah dan sebagainya) yang 

diserap atau ditransmisikan oleh suatu larutan merupakan suatu fungsi eksponen 

dari konsentrasi zat dan tebal larutan (Mukti, 2012). 

 

Berdasarkan hukum Lambert-Beer, transmitansi, T = P/P0, semata mata adalah 

fraksi daya masuk yang diteruskan oleh sampel. Dimana P adalah intensitas, 

sedangkan P0 adalah intensitas awal. Juga dijumpai persen transmitans, %T= P/P0 

x 100. Jika absorbansi, A = log(P/P0) dan T = P/P0 maka A = log (1/T). Karena 

dari hukum Beer, absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi, maka log T 

haruslah diplotkan terhadap c untuk memperoleh grafik linear (Fessenden, 1992). 
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2. Instrumentasi Spektrofotometer Ultra Ungu-Tampak 

 

a.  Sumber 

Sumber cahaya yang ideal memiliki intensitas tetap, mencakup seluruh panjang 

gelombang dengan noise rendah dan tahan lama. Terdapat dua sumber yang 

umumnya digunakan pada Ultra Ungu-Tampak. Sumber pertama yaitu lampu 

deuterium, noise rendah, intensitasnya pada daerah UV baik dan sangat 

mendukung pada daerah tampak, namun intensitasnya akan terus menurun karena 

waktu paruhnya hanya mendekati 1.000 jam. Sumber kedua yaitu lampu tungsten-

halogen, noise rendah, intensitasnya pada daerah UV dan daerah tampak baik, 

serta waktu paruhnya mencapai 10.000 jam. Alternatif lainnya adalah lampu 

xenon, namun memiliki noise tinggi (Owen, 2000). 

 

b.  Perangkat Pendispersi 

Perangkat ini menyebabkan panjang gelombang cahaya yang berbeda-beda 

terdispersi pada sudut yang berbeda. Apabila dikombinasikan dengan celah keluar 

yang tepat, perangkat ini dapat digunakan untuk memilih panjang gelombang 

tertentu dari sumber kontinyu. Terdapat dua jenis perangkat pendispersi. 

Perangkat pertama adalah prisma, yang prinsipnya dapat menghasilkan berbagai 

warna, perangkat ini sederhana dan tidak mahal, tetapi hasil dispersinya menyiku 

tidak lurus, selain itu sudut dispersinya sensitif terhadap suhu. 

 

Perangkat holographic gratings, perangkat ini lebih modern dan dibuat dari kaca 

bening yang berlekuk beraturan, dimensi lekukan-lekukannya menyebabkan 

panjang gelombang cahaya terdispersi.  
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Adanya lapisan aluminium bertujuan untuk membentuk refleksi sumber, sudut 

dispersinya lurus dan tidak mudah dipengaruhi suhu. Suatu monokromator terdiri 

dari celah masuk, perangkat pendispersi, dan celah keluar. Pada umumnya, 

keluaran dari monokromator adalah cahaya monokromatis, namun secara praktik 

keluarannya selalu berupa pita yang memiliki bentuk simetris (Owen, 2000). 

 

c.  Detektor 

Detektor mengkonversi sinyal cahaya menjadi sinyal listrik, dengan noise rendah 

dan sensitifitas tinggi. Spektrofotometer pada umumnya memiliki detektor tabung 

photomultiplier atau detektor fotodioda. Tabung photomultiplier merupakan 

kombinasi pengkonversi sinyal dengan beberapa tahapan amplifikasi di dalam 

badan tabung, material katoda dapat mengukur sensitifitas spektra, detektor ini 

memiliki sensitifitas yang baik diseluruh daerah Ultra Ungu-Tampak, 

sensitifitasnya yang tinggi dapat menjangkau konsentrasi yang rendah, sehingga 

hasilnya memiliki intensitas yang tinggi.  

 

Detektor fotodioda memiliki daerah dinamis yang lebih luas, dimana perangkat 

berbentuk padatnya lebih kuat dibandingkan tabung detektor photomultiplier. 

Pada fotodioda, cahaya jatuh pada material semikonduktor yang memungkinkan 

elektron dapat melaluinya, dengan cara ini muatan habis dalam kapasitor yang 

terhubung di seberang material. Limit deteksinya mendekati 170-1110 nm untuk 

detektor berbasis silikon (Owen, 2000). 
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d. Peralatan Optik 

Lensa ataupun cermin cekung digunakan untuk meneruskan dan memfokuskan 

cahaya disepanjang instrumen, lensa sederhana tidak mahal, namun dekat dari 

simpangan kromatis, dan cahaya dari panjang gelombang berbeda tidak terfokus. 

Lensa akromatis menggabungkan berbagai lensa dengan kaca berbeda dengan 

indeks bias berbeda, lebih luas terlepas dari simpangan kromatis, namun harganya 

relatif tinggi. Pembuatan cermin cekung tidak terlalu mahal dibandingkan lensa 

akromatis, dan secara sempurna melepas simpangan kromatis. Kebanyakan 

spektrofotometer didesain dengan jumlah permukaan optis minimum (Owen, 

2000). 

 

 

 

Gambar 15. Spektrofotometer Dual-Beam (Owen, 2000) 

 

 

 

3. Spektra Ultra Ungu-Tampak 

 

Sinar ultraviolet dan sinar tampak yang diserap oleh suatu molekul dapat 

menghasilkan transisi diantara tingkat energi elektronik pada molekul tersebut.  
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Transisi tersebut umumnya terjadi antara orbital ikatan atau orbital pasangan 

elektron bebas ke orbital anti ikatan. Panjang gelombang yang dihasilkan 

merupakan ukuran dari perbedaan tingkat-tingkat energi transisi elektronik dari 

orbital tersebut. Energi tertinggi diperlukan untuk mengeksitasi elektron dalam 

ikatan σ, sehingga akan diperoleh serapan pada panjang gelombang 120-200 

nm, daerah ini disebut daerah ultra ungu hampa (vacuum ultraviolet) karena 

pada pengukurannya tidak boleh ada udara.  

 

Serapan dengan panjang gelombang di atas 200 nm, merupakan daerah eksitasi 

elektron dari orbital π dan orbital d, terutama ikatan rangkap π terkonjugasi, 

pengukuran ini relatif mudah. Pada oksigen, nitrogen, dan sulfur, adanya 

elektron sunyi merupakan perluasan dari konjugasi ikatan rangkap, disebabkan 

oleh transisi π      π* dan  n      π* pada suatu molekul (Supratman, 2010). 

 

 

 

Gambar 16. Daerah Serapan Berbagai Transisi Elektron (Supratman, 2010) 
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Penyerapan sinar Ultra Ungu-Tampak dibatasi pada sejumlah gugus fungsional 

atau gugus kromofor (gugus dengan ikatan tak jenuh), yang mengandung elektron 

valensi dengan tingkat eksitasi rendah. Dengan melibatkan tiga jenis elektron 

yaitu, sigma, phi, dan non-bonding elektron. Bila suatu kromofor susunan 

elektronnya berubah maka tingkat energi elektroniknya berubah, maka 

interaksinya dengan radiasi elektromagnetik terjadi pada frekuensi yang lain 

(perubahan panjang gelombang). Bila interaksinya terjadi pada tingkat energi 

lebih kecil atau panjang gelombang yang lebih besar, maka dikatakan terjadi 

pergeseran merah (batokromik). Sebaliknya jika interaksinya terjadi pada panjang 

gelombang lebih kecil maka dikatakan pergeseran biru (hipsokromik). Geseran 

batokromik dapat dihasilkan dari konjugasi berlebihan oleh gugus alkil yang 

cukup mudah bergerak untuk berinteraksi dengan gugus kromofor. Menempelnya 

suatu heteroatom yang mengandung pasangan elektron bebas juga menyebabkan 

geseran  batokromik. Pergeseran hipsokromik dapat disebabkan oleh perubahan 

pelarut atau adanya konjugasi yang dihilangkan, sebagai contoh konjugasi dari 

elektron pasangan bebas pada atom nitrogen anilina dengan sistem ikatan π cincin 

benzana, dihilangkan dengan adanya protonasi. Anilina memiliki serapan pada 

230 nm tatapi dalam larutan asam puncak utamanya hampir sama dengan benzena 

yaitu 203 nm, terjadi pergeseran biru (Gandjar, 2007). 

 

Pergeseran batokromik dan hipsokromik berhubungan dengan transisi elektron    

n       π*, dan transisi π      π*. Pergeseran tersebut dipengaruhi oleh pelarut, yaitu 

berkaitan dengan kemampuan pelarut untuk mensolvasi antara keadaan dasar 

dengan keadaan tereksitasi.  
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Pada transisi π      π*, molekul dalam keadaan dasar relatif nonpolar, dan keadaan 

tereksitasinya lebih polar dibandingkan keadaan dasar. Pada transisi elektron  

n       π*, keadaan dasar lebih polar dibandingkan dengan keadaan tereksitasi 

(Gandjar, 2007).  

 

E. Uji t 

 

Dalam menguji suatu hipotesis, beragam analisis dapat dilakukan, diantaranya 

menggunakan sebaran atau dikenal dengan uji t. Pada uji t, dua buah nilai rata-rata 

dibandingkan dengan nilai t tabel, dengan selang kepercayaan umumnya 95% dan 

derajat kebebasan yang sama. Jika nilai (t hitung > t tabel), maka berarti terdapat 

perbedaan yang nyata pada kadar rata-rata antara dua sampel, sebaliknya jika nilai 

(t hitung < t tabel), maka tidak ada perbedaan yang berarti pada pengukuran 

tersebut (Wibisono, 2005). 

 

F. Pelarut Kompleks 

 

 

Pemilihan pelarut umumnya dipengaruhi oleh faktor-faktor, seperti: 

 

a. Selektivitas 

Pelarut hanya boleh melarutkan senyawa yang diinginkan, bukan komponen lain 

dari bahan. 

 

b. Kelarutan 

Pelarut sedapat mungkin memiliki kemampuan melarutkan senyawa yang banya 

(kebutuhan pelarut lebih sedikit). 
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c. Kemampuan Tidak Saling Bercampur 

Pelarut tidak boleh (atau hanya secara terbatas) larut dalam senyawa sampel. 

 

d. Kerapatan 

Sedapat mungkin terdapat perbedaan kerapatan yang besar antara pelarut dengan 

senyawa sampel. Hal ini bertujuan kedua fase dapat dengan mudah dipisahkan 

kembali setelah pencampuran (pemisahan dengan gaya berat).  

 

e. Reaktifitas 

Pada umumnya pelarut tidak boleh menyebabkan perubahan secara kimia pada 

komponen-komponen senyawa sampel. Sebaliknya dalam hal-hal tertentu 

diperlukan adanya reaksi kimia (misalnya pembentukan garam) untuk mendapat 

selektifitas tinggi.  

 

f. Titik didih 

Karena senyawa sampel dan pelarut biasanya harus dipisahkan dengan cara  

penguapan, destilasi atau retifikasi, maka titik didih kedua bahan tidak boleh 

terlalu dekat dan keduanya tidak membentuk azeotrop. Ditinjau dari segi 

ekonomi, akan menguntungkan jika proses ekstraksi pada titik didih. 

 

g. Kriteria lain 

Pelarut sedapat mungkin harus murah, tersedia dalam jumlah besar, tidak 

beracun,tidak dapat terbakar, tidak eksplosif bila bercampur dengan udara, tidak 

korosif, tidak menyebabkan timbulnya emulsi, memiliki viskositas yg rendah dan 

stabil secara kimia maupun termis (Handojo, 1995). 
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Tabel 2. Data Pelarut Berdasarkan Kepolaran (Handojo, 1995) 

 

Pelarut 

 

Rumus Kimia 

 

 

Titik 

Didih 

(ºC) 

 

Konstanta 

Dielektrik 

 

 

Massa 

Jenis 

 

Pelarut Non-Polar 

Heksana  CH3-CH2-CH2-

CH2-CH2-CH3 

69 2.0 0.655 

Benzena  C6H6 80 2.3 0.879 

Toluena  C6H5-CH3 111 2.4 0.867 

Dietil eter  CH3CH2-O-

CH2-CH3 

35 4.3 0.713 

Kloroform CHCl3 61 4.8 1.498 

Etil asetat  CH3-C(=O)-O-

CH2-CH3 

77 6.0 0.894 

Pelarut Polar Aprotik 

1,4-Dioksana  /-CH2-CH2-O-

CH2-CH2-O-\ 

101 2.3 1.033 

Tetrahidrofuran 

(THF)  

/-CH2-CH2-O-

CH2-CH2-\ 

66 7.5 0.886 

Diklorometana 

(DCM) 

CH2Cl2 40 9.1 1.326 

Aseton  CH3-C(=O)-CH3 56 21 0.786 

Asetonitril  CH3-C≡N 82 37 0.786 

Dimetilformamida 

(DMF)  

HC(=O)N(CH3)2 153 38 0.944 

Pelarut Polar Protik  

Asam asetat  CH3-C(=O)OH 118 6.2 1.049 

n-Butanol  CH3-CH2-CH2-

CH2-OH 

118 18 0.810 

Isopropanol (IPA)  CH3-CH(-OH)-

CH3 

82 18 0.785 

n-Propanol CH3-CH2-CH2-

OH 

97 20 0.803 

Etanol  CH3-CH2-OH 79 30 0.789 

Metanol CH3-OH 65 33 0.791 

Asam format  H-C(=O)OH 100 58 1.21 

Air  H-O-H 100 80 1000 
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