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ABSTRACT 

 

OPTIMIZATION OF SONICATION AND SPME EXTRACTION METHOD 

FOR ANALYSIS OF AROMATIC POLYCLICS HYDROCARBON (PAH) IN 

SEDIMEN 

 

By 

 

Elsa Zulha 

 

 

The study Optimization of sonication and Solid Phase Micro Extraction (SPME) 

extraction method for the analysis of polycyclic aromatic hydrocarbon compounds 

(PAHs) in sediments was studied. PAH is the most complex compound found in 

sediments. Optimization was determined base on time of sonication extraction while 

SPME was based on temperature and time, using hexane solvent: dichloromethane (1: 

3) then it was identified using Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS). 

The results of analysis showed that PAH with ring > 4 (benzo (b) fluoranthene, benzo 

(a) pyrene and benzo (k) fluoranthene) , optimum time sonication extraction for 45 

min and decreased peak area at 60 min, while PAH ring ≤ 4 (naphthalene, 

acenapthylene, acenapthene, fluorene, anthracene, phenantrene, fluoranthene, pyren, 

chrysen, and benzo (a) anthracene), optimum time sonication extraction for 30 min. 

Extraction with SPME gives optimum time at minute 40 and temperature 40 oC for 

PAH with ring ≤ 4. 

 

 

Keywords: Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH), Sediments, Solid Phase 

Micro Extraction, Sonication Extraction. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAK 

 

OPTIMASI METODE EKSTRAKSI SONIKASI DAN SPME UNTUK 

ANALISA SENYAWA POLISIKLIK AROMATIK HIDROKARBON (PAH) 

DALAM SEDIMEN 

 

Oleh  

 

Elsa Zulha 

 

Telah dilakukan penelitian optimasi metode ekstraksi sonikasi dan Solid Phase Micro 

Extraction (SPME)  untuk analisa senyawa polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) 

dalam sedimen. PAH merupakan senyawa kompleks yang paling banyak ditemukan 

dalam sedimen. Optimasi ditentukan berdasarkan waktu ekstraksi sonikasi sedangkan 

SPME berdasarkan suhu dan waktu, menggunakan pelarut heksan : diklorometan 

(1:3) selanjutnya diidentifikasi menggunakan Gas Chromatography-Mass 

Spectrometry (GC-MS). Hasil analisa menunjukkan, bahwa PAH dengan cincin > 4 

(benzo (b) fluorantena, benzo (a) pirena  dan benzo (k) fluorantena) memberikan 

waktu optimum untuk ekstraksi sonikasi selama 45 menit dan mengalami penurunan 

luas peak pada waktu 60 menit, sedangkan  PAH dengan cincin ≤ 4 (naftalena, 

asenaftilena, asenaftena, fluorena, antrasena, fenantrena, fluorantena, pirena, krisena, 

dan benzo (a) antrasena) memberikan waktu optimum untuk ekstraksi sonikasi adalah 

30 menit. Ekstraksi dengan SPME memberikan waktu optimum pada menit ke 40 dan 

suhu 40 oC untuk PAH dengan cincin ≤ 4. 

 

 

Kata kunci : Ekstraksi Sonikasi, Polisiklik Aromatik Hidrokarbon (PAH), Sedimen, 

Solid Phase Micro Extraction. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Senyawa Polisiklik Aromatik Hidrokarbon (PAH) merupakan salah satu kelompok 

senyawa organik yang terdiri dari gabungan dua atau lebih cincin benzena dengan 

susunan yang bervariasi (Huiyong, 2010). PAH mengandung lebih dari 100 senyawa 

kimia yang berbeda yang terbentuk selama pembakaran tidak sempurna, proses 

pembakaran yang menggunakan suhu tinggi pada pengolahan minyak bumi, proses 

industri dan aktivitas manusia. PAH yang terbentuk dapat teradsorb secara kuat di 

dalam partikel-partikel karbon dan juga terdapat dalam bentuk gas. Kestabilannya di 

alam membuat PAH bisa tersebar secara meluas tanpa ada penggurangan konsentrasi 

(Cavegn dkk, 2008). 

 

Senyawa PAH bersifat toksik, yang dalam kadar yang relatif tinggi sering ditemukan 

dalam sedimen yang letaknya berdekatan dengan perkotaan dan industri (Marsaoli, 

2004). Senyawa PAH dengan konsentrasi 0,1-0,5 ppm berpotensi menyebabkan 

keracunan pada makhluk hidup dan pada kadar yang rendah dapat menurunkan laju 
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pertumbuhan dan perkembangan makhluk perairan. Senyawa PAH juga bersifat 

lipofil dan karsinogenik serta dapat masuk ke dalam tubuh melalui berbagai cara 

antara lain melalui pori- pori kulit serta melalui makanan dan minuman yang 

dikonsumsi (Lukitaningsih dkk, 2001). Senyawa PAH dapat membahayakan karena 

senyawa ini sukar untuk terurai (Marsaoli, 2004). 

 

Senyawa PAH lebih mudah terakumulasi dalam sedimen dibandingkan air (Juhasz 

dan Naidu, 2000). Konsentrasi senyawa PAH dalam sedimen tertentu dapat berkisar 

antara µg/kg hingga g/kg, jumlah ini juga bergantung pada jarak antara wilayah 

terhadap sumber senyawa PAH seperti industri, kota dan arus air. Saat ini belum 

terdapat standar lingkungan untuk analisis PAH dalam sedimen Indonesia (Edward, 

2015).  Senyawa PAH dalam sedimen biasanya didominasi oleh 4-6 cincin yang lebih 

hidrofobik (Wick dkk, 2011).  Mengingat dampak dari senyawa PAH yang sangat 

merugikan dalam segala aspek, maka diperlukan suatu metode analisis untuk 

mengidentifikasi senyawa tersebut di lingkungan.  

 

Selama ini untuk menentukan senyawa PAH dalam sampel sedimen dilakukan 

dengan teknik ekstraksi konvensional seperti sokletasi.  Teknik ini umumnya 

berdasarkan pada pemilihan dan penggunaan sejumlah besar volume pelarut yang 

tepat disertai dengan pemanfaatan panas dan pengadukan untuk memperbaiki 

kelarutan komponen sehingga dapat meningkatkan laju perpindahan massanya. 

Teknik tersebut membutuhkan banyak waktu dan beresiko terjadinya degradasi 
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termal terhadap sebagian atau sejumlah besar senyawa yang terkandung di dalamnya 

serta pemanfaatan sejumlah besar volume pelarut berdampak pada penambahan biaya 

produksi, yaitu saat pengadaan maupun pembuangan racun pelarut yang berbahaya 

bagi lingkungan. Pada dekade terakhir diperkenalkan beberapa teknik ekstraksi 

alternatif untuk meminimalkan keterbatasan tersebut, diantaranya ekstraksi sonikasi 

(Peres dkk, 2006). 

 

Pourhossein dkk (2009) berpendapat bahwa ekstraksi sonikasi termasuk salah satu 

alternatif dari preparasi sampel padat, karena dapat mempermudah dan mempercepat 

beberapa langkah preparasi. Hal ini dikarenakan efek dari gelombang ultrasonik yang 

membentuk local high temperature dan gerakan mekanik antarmuka zat padat dan zat 

cair, sehingga akan mempercepat laju perpindahan massanya. Ekstraksi sonikasi 

sebelumnya telah diterapkan oleh Hana pada tahun 2016 untuk mengekstraksi 

antioksidan dari daun sirsak menggunakan metode ultrasonic bath. Berdasarkan hasil 

analisis Fuadi (2012), ekstraksi sonikasi tidak memberikan pengaruh terhadap 

perubahan kompenan utama suatu bahan.  Ekstraksi sonikasi dapat mengekstrak lebih 

banyak komponen dibandingkan ekstraksi soxhlet (De la Fuente dkk, 2004). 

 

Teknik ekstraksi sonikasi memiliki kelemahan dalam hal pemurnian sehingga 

diperlukan teknik pemurnian lebih lanjut.  Metode analisis yang sering digunakan 

yaitu kromatografi kolom, tetapi metode ini tidak cukup efisien. Selain menggunakan 

pelarut yang tidak sedikit, dan waktu yang dibutuhkan untuk analisis pun sangat 
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lama.  Untuk mengatasi hal diatas, maka digunakan sebuah metode yang dikenal 

sebagai metode mikroekstraksi fasa padat atau Solid Phase Micro Extraction 

(SPME).  Kelebihan metode ini dibandingkan dengan metode sebelumnya yaitu tidak 

menggunakan pelarut dalam mengisolasi senyawa organik volatil dari sampel dan  

waktu yang dibutuhkan untuk analisis relatif lebih cepat, sederhana dengan 

sensitivitas tinggi (Chee dkk, 1999).  Berdasarkan uraian diatas, maka dalam 

penelitian ini dilakukan optimasi metode ekstraksi sonikasi dan pemurniannya 

dengan teknik SPME untuk mengidentifikasi senyawa PAH dalam sedimen. 

 

B. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan waktu optimum untuk ekstraksi PAH dengan metode sonikasi 

2. Menentukan waktu dan suhu optimum untuk ekstraksi PAH dengan metode 

SPME. 

 

C. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berupa data ilmiah 

mengenai waktu dan suhu optimum dalam penentuan senyawa Polisiklik Aromatik 

Hidrokarbon (PAH) dengan metode ekstraksi sonikasi dan solid phase micro 

extraction (SPME) sehingga dapat dijadikan pedoman untuk penelitian selanjutnya. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Senyawa Polisiklik Aromatik Hidrokarbon (PAH) 

 

Senyawa PAH merupakan salah satu bahan polutan yang dihasilkan oleh bahan bakar 

fosil yang tidak terbakar secara sempurna dan biasanya menghasilkan ikatan aromatik 

dari hidrokarbon (Killops dan Killops, 1993). Menurut Neff (1979) PAH biasanya 

terdiri dari dua atau lebih cincin aromatik (benzen). PAH dikelompokkan menjadi 

dua, yaitu PAH dengan bobot molekul rendah yang berupa senyawa dengan cincin 

aromatik 4 dan PAH dengan bobot molekul tinggi yang berupa senyawa dengan 

cincin aromatik > 4. PAH dengan bobot molekul rendah lebih mudah didegradasi 

secara biologis dibandingkan PAH dengan bobot molekul tinggi. Selain itu PAH 

dengan bobot molekul rendah bersifat lebih mudah larut dan mudah menguap, 

dibandingkan PAH dengan bobot molekul tinggi yang bersifat hidrofobik dan 

memiliki daya larut rendah. PAH cenderung berikatan dengan bahan organik dan 

anorganik tersuspensi sehingga banyak terdapat pada sedimen dasar (Effendi, 2003). 
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Senyawa PAH memiliki stabilitas yang tinggi di lingkungan, mempunyai sifat 

hidrofobik yang tinggi dan struktur kimia yang stabil, sifatnya tidak mudah larut dan 

dapat dengan cepat terserap melalui partikel tanah, terutama pada bahan-bahan 

organik (Tang dkk, 2005). Senyawa PAH yang mengendap ke dasar perairan sangat 

beracun bagi organisme perairan. Banyak hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 

PAH  yang berasal dari kegiatan manusia dapat menyebabkan kanker dan efek 

mutagenik pada organisme (Zakaria dan Mahat, 2006). Pada pembuatan asap cair 

dapat terjadi peristiwa carry over, yaitu terbawanya senyawa benzo(a)piren. 

 

Berdasarkan jumlah cincin aromatiknya, PAH dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu 

Low Molecular Weight (LMW) dengan cincin aromatik ≤ 4 dan High Molecular 

Weight (HMW) dengan cincin aromatik lebih dari 4. Secara umum, kecepatan 

degradasi akan berbanding lurus dengan jumlah cincin aromatiknya, sehingga LMW 

PAH seperti naftalena, antrasena, dan fenantrena akan lebih mudah didegradasi dan 

biasanya digunakan sebagai contoh PAH untuk pemahaman mekanisme degradasi 

pada HMW-PAH (Cerniglia dan Sutherland, 2010). 

 

Nikolaou dkk (2009) membagi tiga kategori sumber PAH, yaitu: 

1. PAH petrogenik, yang terkait dengan petroleum (minyak), termasuk minyak 

mentah dan produk penyulingannya 

2. PAH pyrogenik, yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil (minyak dan 

batubara) dan material organik seperti kayu 
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3. PAH biogenik, yang berasal dari proses biologi atau tahap awal dari diagenesis 

pada sedimen laut (misal: perylene). 

Tabel 1. Beberapa senyawa PAH dengan cincin ≤ 4 

No Senyawa PAH Struktur 

 

1 

 

Naftalen (Naf) 

 

  

2 Acenapthylene (Acenapthy) 

 

3 Acenapthene (Acenapthe) 

 

4 Fluorene (flu) 

 

5 Anthracene (Anth)  

6 Phenantrene (Phe) 

 

7 Fluoranthen (Fluo) 

 

 

 
 

 8 Pyrene (Pyr) 

 

9 Chrysen (Chry)  

 

10 Benzo (a) Anthracene (BaA) 
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Tabel 2. Beberapa senyawa PAH dengan cincin > 4 

No Senyawa PAH Struktur 

 

1 

 

Benzo (b) Fluoranthene 

(BbF) 

 

  

2 Benzo (a) Pyrene (BaP) 

 

3 Benzo (k) Fluoranthene 

(BkF)  

 

Kadar PAH yang relatif tinggi juga pernah ditemukan oleh beberapa peneliti dalam 

sedimen yang lokasinya berdekatan dengan perkotaan. Menurut Connel dan Miller 

(1981) PAH dapat berasal dari air buangan, seperti buangan rumah tangga dan 

industri, sampah dan aliran buangan kota, serta dalam buangan atmosferik dari 

pembakaran bahan bakar fosil. Walaupun PAH bersifat toksik, keberadaannya di 

lingkungan perairan sulit dideteksi (Neff, 1979).  

 

B. Proses Masuknya PAH pada Hewan dan Manusia 

 

Senyawa PAH dapat terakumulasi dalam tubuh hewan tingkat rendah hingga 

mencapai kadar yang tinggi, karena sukar dicerna dalam tubuhnya (Uthe, 1991). Air 

laut yang mengandung limbah PAH merusak biota laut yang ada didalamnya 

contohnya ikan dan kerang hijau, kemudian ikan dan kerang hijau tersebut dimakan 
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oleh manusia dan mengendap ditubuh manusia. Makanan seperti keju, daging, sosis, 

ikan yang harus melalui tahap pengasapan tradisional yang berguna untuk 

memperpanjang umur makanan mengandung polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) 

seperti benzo(a)piren yang kemudian dimakan oleh manusia dan masuk kedalam 

tubuh. 

 

C. Dampak yang Ditimbulkan PAH pada Manusia 

 

Senyawa PAH merupakan senyawa organik yang memiliki lebih dari empat cincin 

benzena terpadu atau lebih, bersifat karsinogenik. Benzena sendiri  bersifat  toksik 

dan karsinogenik. Dari beberapa senyawa PAH, yang paling bersifat karsinogen 

adalah benzo(a)pirena dan benzantrasena. Sejak tahun 1775 telah diidentifikasi 

bahwa penyebab utama dari kanker zakar yang disebabkan oleh asap pada pembersih 

cerobong  merupakan PAH yang terkandung dalam jelaga cerobong. Tidak hanya 

kanker zakar tetapi juga ditemukan fakta bahwa PAH yang terkandung pada batubara 

dapat menyebabkan tumor pada kulit. Hal tersebut didukung oleh uji coba terhadap 

tikus yang diolesi  senyawa PAH dengan jumlah yang sedikit namun menghasilkan 

tumor dalam waktu yang singkat. Selain itu, senyawa PAH juga dapat menyebabkan 

kanker jantung dan bibir karena konsumsi daging atau ikan asap yang berpotensi 

mengandung senyawa PAH. Produk oksidasi metabolik  tampaknya menjadi 

penyebab dari kanker (Harold, 2003). 
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D. Cara Pencegahan Terhadap Dampak yang Ditimbulkan PAH pada Manusia 

 

Pada keadaan normal tubuh kita sudah dapat mengeliminasi hidrokarbon dengan cara 

mengoksidasi hidrokarbon agar lebih larut dalam air, sehingga senyawa ini dapat 

dengan mudah untuk diekresikan. Oleh karena itu, sebaiknya kebutuhan air dalam 

tubuh dipenuhi agar proses oksidasi berjalan lancar sehingga tidak ada penumpukan 

hidrokarbon dalam tubuh. Melakukan kegiatan pembakaran sempurna pada bahan 

bakar yang mengandung karbon seperti kayu, batu bara, minyak, lemak dan 

tembakau. Mengurangi konsumsi ikan atau daging bakar juga mengurangi resiko 

kontaminasi PAH (Effendi, 2003). Tidak hanya itu, seiring perkembangan teknologi 

dalam bidang kesehatan telah ditemukan beberapa  zat yang dapat mencegah 

pertumbuhan kanker bahkan dapat menyembuhkannya. Pada banyak kasus kanker, 

untuk pencegahan pertumbuhan kanker digunakan pengkajian kemoterapi atau 

penyinaran sinar X (Harold, 2003). 

 

E. Ekstraksi Sonikasi 

 

Firdaus dkk (2010) menyelidiki bahwa teknik ekstraksi konvensional yang digunakan 

selama bertahun-tahun yang lalu membutuhkan banyak waktu dan pelarut, sehingga 

memiliki tingkat efisiensi yang rendah. Kebanyakan produk alam yang tidak stabil 

secara thermal akan terdegradasi dengan menggunakan teknik ini, karena berdasarkan 

pada pemilihan jenis pelarut yang tepat serta penggunaan sejumlah panas atau agitasi 
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untuk meningkatkan kelarutan dan laju perpindahan massa-nya. Teknik yang biasa 

digunakan adalah maserasi, perkolasi, hidrodistilasi dan soxhlet (Peres dkk, 2006). 

Berdasarkan kenyataan tersebut, Firdaus dkk (2010) mencatat adanya tuntutan 

terhadap teknik ekstraksi baru guna meminimalkan keterbatasan teknik ekstraksi 

konvensional, sehingga komponen target yang terekstrak pada matrik tanaman 

menjadi lebih efisien. Sebagai jawaban dari tuntutan tersebut, Soni dkk (2010) 

menawarkan beberapa alternatif baru, seperti ekstraksi fluida superkritik, ekstraksi 

solven aselerasi, ekstraksi sonikasi dan microwave untuk mengekstrak senyawa 

fitokimia dari tanaman. 

 

Sejumlah hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknik intensitas ultrasonik 

mampu mengekstrak senyawa fitokimia, seperti alkaloid, flavonoid, 

polisakarida, protein dan minyak esensial dari berbagai bagian tanaman dan bibit 

tanaman (Firdaus dkk, 2010). Ekstraksi sonikasi dapat menyebabkan gangguan 

fisik baik pada dinding maupun membran sel biologis serta penurunan ukuran 

partikel. Efek tersebut berdampak pada penetrasi pelarut yang lebih baik terhadap 

material sel yang pada akhirnya akan meningkatkan laju perpindahan massa pada 

jaringan serta memfasilitasi perpindahan senyawa aktif dari sel ke pelarut (Novak 

dkk, 2008). Hal ini dapat terjadi apabila sebelumnya didahului oleh fenomena 

runtuhnya gelembung yang dihasilkan oleh kavitasi. Proses isolasi dan pemurnian 

senyawa fitokimia dengan teknik ekstraksi konvensional kurang efisien. Penggunaan 

sonikasi sejak 1950-an telah mampu meningkatkan hasil ekstraksi pada skala 
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laboratorium. Perbandingan soxhlet dan ekstraksi sonikasi disajikan pada Tabel 2 

(Soni dkk, 2010).  

Tabel 3. Perbandingan ekstraksi soxhlet versus ekstraksi sonikasi (Soni dkk, 2010) 

Deskripsi Ekstraksi Soxhlet Ekstraksi Sonikasi 

Waktu ekstraksi 3-48 jam 10-60 menit 

Ukuran sampel 1-30 gram 1-30 gram 

Penggunaan pelarut 100-500 mL 30-200 Ml 

Investasi Rendah Rendah 

Keuntungan  Tidak membutuhkan 

filtrasi 

Multiple ekstraksi 

 

Banyak faktor yang mempengaruhi proses ekstraksi, sehingga memerlukan optimasi 

untuk mendapatkan recovery maksimum. Faktor-faktor tersebut adalah ukuran 

partikel, jenis pelarut, pH media ekstraksi, waktu dan temperatur ekstraksi. Jenis 

pelarut merupakan salah satu faktor yang paling penting karena mempengaruhi 

jumlah dan jenis komponen yang diekstrak. Suatu metode yang dapat memprediksi 

kelarutan (zat) terlarut ke dalam pelarut sangat dibutuhkan untuk mengurangi waktu 

(Savova dkk, 2007). 

 

Penggunaan sonikasi pada dasarnya menggunakan prinsip dasar yaitu dengan 

mengamati sifat akustik gelombang ultrasonik yang dirambatkan melalui medium 

yang dilewati. Pada saat gelombang merambat, medium yang dilewatinya akan 

mengalami getaran. Getaran akan memberikan pengadukan yang intensif terhadap 
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proses ekstraksi. Pengadukan akan meningkatkan osmosis antara bahan dengan 

pelarut sehingga akan meningkatkan proses ekstraksi.  

Cara kerja metode sonikasi dalam mengekstraksi adalah sebagai berikut : 

1. Gelombang ultrasonik pada sekeliling bahan yang akan diekstraksi akan 

menyebabkan pemanasan pada bahan tersebut, dan melepaskan senyawa ekstrak.  

2. Terdapat efek ganda yang dihasilkan yaitu pengacauan dinding sel sehingga 

membebaskan kandungan senyawa yang ada di dalamnya dan pemanasan lokal 

pada cairan dan meningkatkan difusi ekstrak.  

3. Energi kinetik dilewatkan ke seluruh bagian cairan diikuti dengan munculnya 

gelembung kavitasi pada dinding atau permukaan sehingga meningkatkan transfer 

massa antara permukaan padat-cair.  

4. Efek mekanik yang ditimbulkan adalah meningkatkan penetrasi dari cairan menuju 

dinding membran sel, mendukung pelepasan komponen sel, dan meningkatkan 

transfer massa (Keil, 2007).  

 

Keuntungan metode ekstraksi dengan bantuan sonikasi yaitu: 

1. Mempercepat waktu ekstraksi  

Contohnya, ekstraksi nikotin dari permen karet dengan bantuan sonikasi hanya 

memerlukan waktu sekitar 20 menit, sedangkan ekstraksi dengan metode 

konvensional memakan waktu setidaknya 24 jam untuk mendapat hasil yang sama. 

Selain itu, hal ini juga dibuktikan dengan penelitian Cameron dan Wang (2006) 

tentang ekstraksi pati jagung yang menyebutkan rendemen pati jagung yang 
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didapat dari proses ultrasonik selama 2 menit adalah sekitar 55,2-67,8 % hampir 

sama dengan rendemen yang didapat dari pemanasan dengan air selama 1 jam aitu 

53,4%. 

2. Lebih efisien dalam penggunaan pelarut. 

Dalam metode ekstraksi sonikasi hanya membutuhkan pelarut organik 1/6 dari 

pelarut organik yang dibutuhkan pada metode ekstraksi konvensional. Tidak ada 

kemungkinan pelarut yang digunakan dalam ekstraksi menguap sampai kering. 

Berbeda halnya apabila menggunakan hot plate, terutama apabila menggunakan 

sedikit pelarut dalam proses peleburan atau pelarutan. 

3. Aman digunakan karena prosesnya tidak mengakibatkan perubahan yang 

signifikan pada struktur kimia, partikel, dan senyawa-senyawa bahan yang 

digunakan. 

Kekurangan dari metode ekstraksi dengan bantuan sonikasi : hasil ekstraksi 

membutuhkan proses pemurnian lebih lanjut  (Keil, 2007). 

 

F. Solid Phase Micro Extraction (SPME) 

 

Solid Phase Micro Extraction (SPME) merupakan suatu teknik penyiapan sampel 

tanpa pelarut dimana analit langsung diabsorbsi dari matrik sampel dengan fiber 

silika yang dilapisi dengan bahan polimer organik. Selain tidak memerlukan pelarut, 

metode ini juga sangat praktis karena fiber SPME dapat digunakan secara langsung 

untuk memasukkan sampel ke GC atau GC-MS (Kataoka dkk, 2000). 
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G. Prinsip dasar SPME 

 

Prinsip dasar SPME adalah proses keseimbangan partisi analit antara lapisan fiber 

dan larutan sampel. Mikro ektraksi fase padat adalah teknik preparasi sampel tanpa 

pelarut dimana fiber silika dilapisi oleh suatu lapisan polimer yang berperan 

mengadsorpsi analit dari sampel. Analit organik volatil diekstraksi dan dipekatkan 

dalam fiber tersebut dan kemudian diinjeksikan ke dalam kromatografi gas untuk 

dianalisis yang selanjutnya dideteksi dengan menggunakan spektrofotometer massa 

(Pelnaver dkk, 1999). 

 

Peralatan SPME dapat dilihat pada Gambar 1. sebagai fiber biasanya digunakan fiber 

silika. Fiber yang terbuat dari silika lebih disukai karena bersifat inert dan stabil pada 

temperatur tinggi. Ukuran tabung fiber silika yang kecil dan bentuk geometrinya yang 

bulat memungkinkan digunakan sebagai alat suntik sehingga mudah digunakan pada 

injector GC (Kataoka dkk, 2000). Alat SPME terdiri dari holder fiber dengan 

penghubung fiber yang terpasang dalam jarum yang mirip dengan sekat. Komponen 

utama dari holder fiber terdiri dari suatu alat penghisap (plunger), tabung stainless 

(barel), dan pengukur kedalaman jarum (adjustable needle gide/depth gauge). Bagian 

bawah holder fiber (septum piercing needle) dirancang khusus untuk melindungi fiber 

Z-slot digunakan untuk menaikkan atau menurunkan fiber (Kataoka dkk, 2000). 

Skema alat SPME terlihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Skema Alat SPME 

 

Fiber silika dilapisi dengan film tipis dan beberapa fase diam polimer yang berfungsi 

untuk memekatkan analit organik pada permukaan selama adsorpsi atau absorbsi. 

Untuk mengatur fiber SPME, jarum disetel kedalamannya dengan memutar 

adjustable needle guide sampai skala 3 sehingga jarum akan menembus septum tetapi 

tidak bersentuhan dengan sampel. Plunger diputar searah jarum jam hingga penuh ke 

arah kiri dan ditekan hingga fiber berada di atas permukaan sampel. Fiber dibiarkan 

beberapa lama untuk mengkonsentrasikan senyawa yang menguap (Sanchez, 2003). 

Setelah berada di dalam lapisan fiber, analit tadi di ekstraksi dan dipekatkan 
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kemudian setelah waktu ekstraksi selesai, fiber ditarik kembali ke dalam jarum 

dengan memutar plunger berlawanan jarum jam. Senyawa yang telah di ekstraksi 

telah siap untuk dianalisis dengan menginjekan langsung ke dalam injector GC atau 

GC-MS dan kemudian oleh aliran gas pembawa analit langsung dibawa ke dalam 

kolom GC untuk dianalisis (Kataoka dkk, 2000). 

 

H. Parameter yang mempengaruhi SPME 

 

Jumlah analit yang diekstraksi oleh fiber dalam SPME dapat dipengaruhi oleh 

beberapa parameter seperti cara ekstraksi, jenis fiber, waktu desorpsi, suhu dan waktu 

dari proses ekstraksi, penambahan garam atau pelarut organik dari sampel, 

pengaturan pH dan volume sampel (Pelnaver dkk, 1999). 

 

I. Aplikasi dan keistimewaan SPME 

 

Metode SPME telah digunakan untuk menganalisis bermacam-macam sampel. 

Hingga saat ini SPME masih terus dikembangkan sebagai suatu metode analisis rutin 

yang sangat efektif. Penelitian mengenai SPME telah banyak dilakukan walaupun di 

Indonesia belum banyak diaplikasikan. SPME dapat digunakan untuk berbagai jenis 

sampel yaitu cair misalnya polutan air, dan sampel padat misalnya tanah (Penalver, 

1999). 
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Metode SPME memiliki berbagai keuntungan antara lain adalah ekstraksi dilakukan 

tanpa pelarut dan volume sampel yang dibutuhkan relatif kecil yaitu 1-10 mL 

sehingga lebih ekonomis, waktu analisis singkat, kepekaan yang sangat tinggi yakni 

dalam kisaran mikrogram. Metode ini menggunakan komponen berupa fiber khusus 

yang dapat digunakan hingga 1000 kali analisis, sehingga sangat hemat dari segi 

biaya. Disamping itu metode ini dapat diintegrasikan dengan mudah dengan GC atau 

GC-MS tanpa memerlukan modifikasi terhadap GC maupun GC-MS (Elsrt dan 

Karsten, 1996). 

 

J. Cara Ekstraksi SPME 

 

Ada dua jenis teknik SPME untuk mengekstraksi analit yaitu rongga udara 

(Headspace-SPME) dan ekstraksi langsung (direct injection-SPME). Metode 

Headspace-SPME merupakan cara yang sederhana dan efektif untuk menganalisis 

senyawa karena menggunakan injeksi langsung senyawa yang dibebaskan dari 

sampel. Metode ini menggunakan uap sampel, dimana sampel cair atau padat di ubah 

menjadi fase gas. Caranya sampel yang dianalisis ditempatkan dalam tabung tertutup 

dengan rongga udara di dalamnya. Selanjutnya tabung dipanaskan pada temperature 

15-150oC sampai terjadi penguapan dan diperoleh analit dalam fase gas. Analit ini 

kemudian dianalisis dengan metode GC atau GC-MS. 
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Kelebihan metode ini adalah sampel yang digunakan dapat berupa padatan atau 

cairan. Kelemahannya yaitu pada saat pengujian sampel, udara yang berada di sekitar 

tabung dapat mengganggu proses analisis dan analit yang dihasilkan sering tidak 

cukup pekat sehingga hasil yang diperoleh kurang akurat dan umumnya hanya 

digunakan untuk analisis senyawa saja (Dean, 1998). 

Direct injection-SPME dianjurkan untuk ekstraksi komponen semi volatil atau 

komponen dengan konsentrasi yang sangat rendah pada bahan cair, sedangkan 

Headspace-SPME cocok untuk ekstraksi komponen yang lebih volatil pada bahan 

gas,cair maupun padatan (Wilson, 1984). Teknik Direct injection-SPME, fiber SPME 

langsung dimasukkan ke dalam sampel dimana fiber tersebut mengalami kontak 

langsung dengan analit yang berupa sampel gas, cair, atau padat (Vas dan Vakef, 

2004), sedangkan pada Headspace-SPME, fiber tidak mengalami kontak langsung 

dengan analit dari sampel (Kataoka dkk, 2000).  

 

K. Kromatografi Gas – Spektrometri Massa (GC-MS) 

 

Kromatografi merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menguraikan suatu 

campuran. Komponen-komponen dalam kromatografi akan terdistribusi ke dalam dua 

fase, yaitu fase diam dan fase bergerak (Khopkar, 2003).  GC-MS merupakan 

singkatan dari Gas Chromatography – Mass Spectrometry. Kromatografi gas 

merupakan metode analisis senyawa pada suatu sampel yang dipisahkan secara fisik 

sebelum pengukuran, sedangkan spektrometri massa adalah suatu metode analisis 
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dimana sampel dikonversi menjadi ion-ion gas kemudian dilakukan pengukuran 

terhadap massa ion-ion tersebut. Diagram alir prosedur kerja GC-MS ditunjukkan 

pada Gambar 2. GC berfungsi sebagai inlet sampel bagi MS dan MS berfungsi 

sebagai detektor GC. 

 

Data yang dihasilkan oleh GC-MS akan ditampilkan dengan kromatogram (GC) dan 

spektrum massa (MS) dimana sumbu x menunjukkan waktu penyimpanan (retention 

time) dan sumbu y menunjukkan intensitas. Masing-masing puncak (peak) pada 

kromatogram menunjukkan satu senyawa. Spektrum massa memiliki base peak dan 

dapat memberikan informasi tentang berat molekul dan struktur kimia. GC-MS hanya 

dapat digunakan untuk mendeteksi senyawa-senyawa yang mudah meguap. Kriteria 

menguap pada GC-MS adalah : 

1. Pada kondisi vakum tinggi, tekanan rendah 

2. Dapat dipanaskan 

3. Uap yang diperlukan tidak banyak. 
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Gambar 2. Diagram alir prosedur kerja GC-MS (Pohan, 2012). 

Sampel (senyawa) 

Kromatografi Gas – Spektrofotometri Masa 

Kromatografi Gas 

Pemisahan >> Kolom GC 

Fase diam dan bergerak 

(dorongan gas He) 

Senyawa akan terpisah 

Spektrofotometri Masa 

Ionisasi 

 
Pemisahan ion sesuai 

dengan m/z masing-masing 

ion 

 

Penurunan suhu dan 

tekanan MS 

 

Pengukuran Kelimpahan 

/Intensitas 

 

Penganalisis Massa 

Detektor 

Vakum 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2017 - September 2017 di Laboratorium 

Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi (LTSIT) Universitas Lampung. Analisis Gas 

Chromatography – Mass Spectrofometer dilakukan di LTSIT Universitas Lampung. 

 

B. Alat dan Bahan 

 

Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu, neraca analitik, gelas beaker, pipet 

volume, pipet volume, freeze drying, sonikator, gelas ukur, kertas saring whatman no. 

41, erlenmeyer, labu bundar, evaporator, gas nitrogen, selang injektor, pipet tetes, 

labu ukur, vial, heating mantle, SPME, statif, oven, dan syringe. 

Adapun bahan yang digunakan yaitu sampel sedimen, diklorometan, heksana, 

isooktan, standar PAH 5 ppm. 
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C. Prosedur Penelitian 

 

1. Preparasi Sampel 

 

Sebelum sampel sedimen digunakan, terlebih dahulu dikeringkan dengan alat 

freeze drying sampai benar-benar kering  

 

2. Persiapan Alat 

 

Alat yang harus disiapkan yaitu vial 10 ml yang sudah dicuci dan di oven dengan 

suhu 100 °C, dan selanjutnya menyiapkan komponen SPME seperti fiber non 

polar, holder, tutup karet vial, magnetik stirer dan memastikanya 

dalam keadaan bersih dan kering. 

 

3. Optimasi Sampel Sedimen menggunakan Ekstraksi Sonikasi 

 

Sampel sedimen kering ditimbang 0,5 gram ditambahkan standar PAH 5 ppm yang 

mengandung 13 senyawa PAH (Naftalen m/z = 128, Acenapthylene m/z = 152, 

Acenapthene m/z =  154, Fluorene m/z =  166, Antracene m/z = 178, Phenanthrene 

m/z = 178, Fluoranthene m/z =  202, Pyrene m/z = 202, Crysen m/z = 228, Benzo 

(a) anthracene m/z =  228, Benzo (a) pyrene m/z = 228, Benzo (b) fluoranthene 

m/z = 252 dan Benzo (k) fluoranthene m/z = 252). Kemudian didiamkan selama 

satu malam dan dilarutkan ke dalam 40 mL pelarut heksana:diklorometan (1:3), 

disonikasi selama 15, 30, 45 dan 60 menit, disaring dan dibilas dengan 2x10 mL 

pelarut heksana : diklorometan (1:3). Pemekatan dilakukan dengan  evaporator 

pada suhu 40 °C dan dikeringkan dengan menggunakan gas nitrogen, selanjutnya 
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dilarutkan dalam isooktan sampai 10 mL dan dihomogenkan kemudian 

diinjeksikan ke GC-MS menggunakan syringe. 

 

4. Optimasi Sampel Sedimen menggunakan SPME 

Sampel sedimen yang diperoleh dari hasil optimasi sonikasi kemudian di optimasi 

menggunakan metode SPME. Sampel dimasukkan ke dalam vial kemudian sampel 

diekstraksi menggunakan SPME dengan teknik headspace. Variabel waktu 

ekstraksi SPME yang digunakan 30 menit, 40 menit, 60 menit dan variable suhu 

yang digunakan 40 oC, 60 oC dan 70 oC. Setelah ekstraksi selesai, fiber didesorbsi 

termal selama 60 menit ke dalam bagian injector GC. 

 

5. Analisis PAH menggunakan GC-MS 

PAH dianalisis menggunakan GC-MS (GC VARIAN CP-3800 dengan detektor 

MS VARIAN Saturn 2200) yang dilengkapi software VARIAN MS workstation. 

Gas pembawa adalah Helium dan kolom kapiler yang digunakan adalah VF/ms. 

Kondisi pengoperasian GC-MS adalah potensial ionisasi 70 eV dengan suhu awal 

200 oC dan voltase pemercepat elektron pada 2.000 eV. Suhu bagian injektor 

dijaga pada 300 oC dan suhu kolom diatur pada 50 oC selama 2 menit, kemudian 

diprogram pada 60 oC/menit hingga 300 oC dan didiamkan ± 15 menit. Puncak 

pada kromatogram yang dihasilkan dibandingkan dengan waktu retensi standar. 

Syringe yang digunakan untuk menginjeksikan larutan ke dalam GC, dibersihkan 

dahulu dengan menggunakan larutan pencuci (secara berurutan): metanol, aseton, 

dan heksana. Pencucian dengan masing-masing pencuci diulang sebanyak 25 kali, 
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lalu dikeringkan dalam blower, dan setelah kering syringe siap digunakan. Setelah 

semua siap, maka langkah selanjutnya adalah membersihkan kolom GC dengan 

menginjeksikan larutan isooktan sebanyak 0,1 µL menggunakan metode yang 

tertera pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Metode pembersihan kolom GC dengan isooktan 

 

 

Setelah proses running selesai, maka diperhatikan kromatogram yang dihasilkan, 

jika baseline bagus (noise mendekati atau sama dengan 0) seperti terlihat pada 

Gambar 3, maka GC-MS siap digunakan untuk analisis sampel maupun standar 

(Philips, 2013). 

 
Gambar 3. Kromatogram hasil pencucian dengan isooktan 

 

Pada penelitian ini akan dicatat 13 jenis PAH pada selected ion monitoring (SIM) 

mode Naftalen m/z = 128, Acenapthylene m/z = 152, Acenapthene m/z =  154, 
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Fluorene m/z =  166, Antracene m/z = 178, Phenanthrene m/z = 178, Fluoranthene 

m/z =  202, Pyrene m/z = 202, Crysen m/z = 228, Benzo (a) anthracene m/z =  

228, Benzo (a) pyrene m/z = 228, Benzo (b) fluoranthene m/z = 252 dan Benzo (k) 

fluoranthene m/z = 252. 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada penelitian ini, dapat diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Senyawa PAH dengan cincin > 4 (Benzo (b) fluoranthene, Benzo (a) pyrene  dan 

Benzo (k) fluoranthene) waktu optimum untuk ekstraksi sonikasi selama 45 

menit sedangkan senyawa PAH dengan cincin ≤ 4 (Naftalen, Acenapthylene, 

Acenapthene, Fluorene, Anthracene, Phenantrene, Fluoranthene, Pyren, Chrysen, 

dan Benzo (a) anthracene) waktu optimum untuk ekstraksi sonikasi selama 30 

menit  

2. Waktu dan suhu optimum ekstraksi SPME pada suhu 40 oC dan menit ke 40 

untuk  senyawa PAH dengan cincin ≤ 4 (Naftalen, Acenapthylene, Acenapthene, 

Fluorene, Anthracene, Phenantrene, Fluoranthene, Pyren, Chrysen, dan Benzo (a) 

anthracene). 
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B. SARAN 

 

utnya disarankan menggunakan variasi variabel lain untuk ekstraksi sonikasi, seperti 

suhu dan jenis pelarut, sedangkan untuk metode SPME perlu juga dilakukan optimasi 

SPME untuk PAH dengan > 4 cincin dan diperlukan metode validasi, sehingga dapat 

diharapkan adanya metode valid yang efisien waktu dan ramah lingkungan untuk 

identifikasi senyawa PAH. 
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