
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Ion renik (trace) adalah ion yang terdapat di perairan dalam jumlah yang sangat 

sedikit, biasanya dinyatakan dalam satuan nanogram/liter atau mikrogram/liter 

(Haslam, 1995). Ion-ion renik di perairan meliputi: tembaga (Cu), seng (Zn), 

boron (B), fluor (F), brom (Br), kobalt (Co), air raksa (Hg), kadmium (Cd), perak 

(Ag), kromium (Cr), vanadium (V), arsen (As), antimonium (Sb), timah (Sn), dan 

lain-lain. Meskipun kadar logam-logam tersebut dalam perairan rendah, lama 

kelamaan dapat terakumulasi dalam biota air dan melalui rantai makanan dapat 

masuk ke dalam tubuh manusia, sehingga dapat mengakibatkan gangguan 

kesehatan. Namun demikian, beberapa dari ion renik tersebut dibutuhkan oleh 

organisme akuatik. 

 

Bersama-sama dengan Cu, Fe, Mn, Mo, dan Zn, kobalt (Co) termasuk logam yang 

dibutuhkan oleh tumbuhan dalam jumlah sangat sedikit (renik). Kobalt merupakan 

logam berat yang memiliki karakteristik kimia sama dengan nikel, tetapi lebih 

mudah larut. Kadar kobalt pada kerak bumi sekitar 25 mg/kg (Moore, 1991). 

Kobalt terdapat dalam bentuk bivalen atau trivalen. Ion kobalt (Co
2+

) lebih stabil, 

sedangkan ion kobaltik (Co
3+

) bersifat tidak stabil dan merupakan oksidator kuat. 

Sumber alami kobalt adalah mineral linnaeite (Co3S4), carrollite (CuCo2S4), 
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safflorite (CoAs2), skutterudite [(Co,Fe)As3], dan erythrite [Co3(AsO4)2.8H2O] 

(Moore, 1991). Kobalt digunakan dalam industri baterai, lampu tungsten, gelas, 

serta dalam pembakaran minyak dan batu bara.  

 

Kobalt termasuk unsur renik yang dibutuhkan dalam pertumbuhan dan reproduksi 

tumbuhan dan hewan. Bersama-sama dengan ion logam yang lain, misalnya 

tembaga, zinc, besi, dan magnesium, kobalt dibutuhkan oleh enzim sebagai 

koenzim yang berfungsi untuk mengikat molekul substrat. Kobalt ditemukan pada 

vitamin B12 yang dikenal dengan nama kobalamin. Hampir semua blue-green 

algae membutuhkan kobalamin. Perairan tawar alami biasanya memiliki kadar 

kobalt < 0,001 mg/liter, perairan di daerah pertambangan dan industri memiliki 

kadar kobalt antara 0,001-0,01 mg/liter (Moore, 1991). Pada perairan yang 

diperuntukkan bagi kepentingan pertanian, kadar kobalt sebaiknya tidak melebihi 

0,05 mg/liter. Keracunan kobalt dapat terjadi apabila tubuh menerima kobalt 

dalam konsentrasi tinggi (150 ppm atau lebih). Kobalt dalam jumlah banyak 

dalam tubuh manusia akan merusak kelenjar tiroid (gondok) sehingga penderita 

akan kekurangan hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tersebut. Kobalt juga 

dapat menyebabkan gagal jantung dan edema (pembengkakan jaringan akibat 

akumulasi cairan dalam sel). 

 

Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pada logam-logam trace 

merupakan logam yang banyak dipelajari dan disintesa menjadi senyawa-senyawa 

kompleks. Hal ini dikarenakan logam-logam ini bersifat inert dan stabil 

membentuk senyawa kompleks dengan berbagai ligan. Salah satu logam yang 

mempunyai sifat ini adalah kobalt. Telah banyak dilaporkan tentang sintesis 
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senyawa kompleks ion kobalt dengan beberapa ligan. Saria, dkk (2012) berhasil 

mensintesis senyawa kompleks logam kobal(II) dengan Asetilasetonato 

menghasilkan senyawa kompleks yang berwarna merah cerah. Illiya dan  Fahimah 

(2010) berhasil mensintesis senyawa kompleks logam kobalt(II) dengan 2-

Feniletilamin menghasilkan senyawa kompleks berwarna biru keunguan. Rini, 

E.P (2010) berhasil mensintesis senyawa kompleks logam kobalt (II) dengan ligan 

basa Schiff (1,5-difenilkarbazona-anilina) dan diperoleh kristal padat berwarna 

coklat tua dan kemudian dianalisis struktur senyawa kompleks kobalt dengan 

ligan basa Schiff  menggunakan data spektrum UV-Vis menunjukkan adanya 

pergeseran panjang gelombang maksimum (𝛌maks) yang signifikan terjadi pada 

daerah transisi      dari gugus imina ligan basa Schiff sebesar 284,94 nm 

menjadi 519,99 nm setelah dikomplekskan. Dari pengukuran menggunakan 

Spektrofotometri UV-Vis menunjukkan bahwa ion Co(II) – basa Schiff 

terkomplekskan pada variasi mol 1: 2. Sehingga perbandingan kompleks tersebut 

dapat digunakan sebagai data pembuatan kompleks kobalt (II) dengan ligan basa 

Schiff yang akan dilakukan pada penelitian ini. 

 

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). Ligan Basa Schiff ini diharapkan dapat 

membentuk senyawa kompleks yang stabil sehingga basa Schiff tersebut dapat 

digunakan dalam berbagai bidang seperti katalis oksidasi, zat antibakteri dan 

antifungi. 
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Instrumen yang hampir selalu digunakan dalam menentukan kadar logam trace 

pada perairan tercemar yaitu 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). 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 dapat digunakan dalam analisis logam trace salah satunya 

adalah Spektrofotometer Ultraungu-Tampak (UV-Vis), 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 penggunaan instrumen ini cukup terjangkau dan 

mudah penggunaannya. Instrumen ini bekerja pada panjang gelombang 100-750 

nm (Supratman, 2010).  

 

Sehingga pada penelitian ini, instrumen Spektrofotometer Ultraungu-Tampak 

(UV-Vis) lebih dipilih sebagai metode dalam studi analisis logam renik Co(II) 

pada air laut buatan menggunakan ligan basa Schiff. 
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B. Tujuan Penelitian  

 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mensintesis ligan basa Schiff dari 1,5-difenilkarbazona dan anilin. 

2. Mensintesis senyawa kompleks logam Co(II) dengan ligan basa Schiff dari 

1,5-difenilkarbazona dan anilin dalam bentuk larutan. 

3. Mendapatkan kondisi reaksi pengkompleksan yang optimum 

4. Mendapatkan karakteristik kompleks antara ion logam kobalt dengan ligan 

basa Schiff (1,5-difenilkarbazona-anilina)  

 

C. Manfaat Penelitian  

 

 

Manfaat dari penelitian ini adalah dapat memberikan informasi baik kepada 

kalangan ilmiah maupun masyarakat tentang metode analisis logam kobalt dengan 

ligan basa Schiff (1,5-difenilkarbazona-anilin.) menggunakan Spektrofotometer 

Ultraungu-Tampak (UV-Vis). 

 


