
1 

 

 

 

 

1. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Kebutuhan akan sumber mineral untuk kelangsungan hidup manusia semakin 

meningkat, baik kebutuhan fisiologis maupun penunjang aktivitas manusia.  

Kebutuhan tersebut sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang pesat. Hal itu mengakibatkan para 

ilmuwan terus melakukan upaya pencarian dan pengelolaan sumber-sumber yang 

ada. Dalam pencarian dan pengelolaan sumber-sumber mineral tersebut tentu 

diharapkan mendapatkan sumber mineral yang melimpah.  

 

Mineral natrium, kalium, magnesium dan kasium merupakan mineral yang sangat 

esensial bagi sistem fisiologis maupun penunjang aktivitas manusia. Menurut 

Williams (1983) bahwa terdapat 6 jenis mineral yang dikategorikan sebagai 

mineral utama yang sangat diperlukan dalam tubuh manusia yaitu : mineral 

kalsium (Ca), fosfor (P), sodium/natrium (Na), kalium/potasium (K), klor (Cl) dan 

magnesium (Mg). Keenam jenis mineral ini dikategorikan sebagai mineral utama 

karena asupan jumlah mineral yang direkomendasikan harus diterima/dikonsumsi 

setiap hari bagi setiap tubuh individu manusia adalah lebih dari 100 mg perhari 

(Murray et al., 2000). 
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Air tua (bittern) merupakan cairan pekat yang diperoleh dari sisa kristalisasi 

proses pembuatan garam. Air tua mengandung berbagai mineral baik mineral 

makro maupun mineral mikro. Mineral ini terjadi karena tidak ikut mengkristal 

saat pembuatan garam. Beberapa mineral yang terkandung dalam air tua adalah 

magnesium (Mg), natrium (Na), kalium (K), kalsium  (Ca) dan mineral mikro 

lainnya seperti seng (Zn), tembaga (Cu), dan timbal (Pb) (Hapsari, 2008).  

 

Pada industri pembuatan garam, air tua sering dibuang begitu saja. Hal ini 

dikarenakan air tua dapat menurunkan kualitas kristal garam, baik dari rasa 

maupun warna dari kristal garam sehingga harga garam menjadi murah. Ini 

menunjukan bahwa pemanfaatan air laut masih terbatas pada kristal-kristal garam.  

Jika dilihat dari kandungan mineral yang terdapat dalam air tua, air tua masih 

memiliki potensi yang  besar untuk pemanfaatan lebih lanjut. Sehingga dapat 

meningkatkan nilai ekonomi yang lebih tinggi. 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang terdahulu air tua mengandung senyawa dan 

mineral-mineral elektrolit yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan, seperti 

mineral magnesium, kalsium, dan natrium. Air tua juga dapat digunakan sebagai 

bahan suplemen untuk mencegah terjadinya penyakit osteoporosis pada tikus 

betina putih dengan dosis rendah sebesar 0,6 ml/ekor/hari (Sudibyo dan Irma, 

2011). Pembuatan CaCO3 dari air tua dan gas CO2 secara kontinyu dengan larutan 

NH3 sebagai agen pengendapan, menghasilkan produk CaCO3 dengan kemurnian 

21,34% (Soemargono dan Billah, 2007). Pembuatan kristal epsomite dari air tua 

(Rasmito et al., 2010) serta bittern sebagai bahan baku pembuatan Mg(OH)2 
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(Marihati, 2006). Hal ini menunjukan bahwa air tua masih dapat dimanfaatkan 

dengan penanganan atau pengelolaan yang tepat. 

 

Metode pengukuran kandungan mineral Na, K, Ca dan Mg pada air tua belum 

banyak dilakukan, salah satu metode pengukuran yang telah dilakukan yaitu 

metode pengukuran dengan menggunakan Atomic Absorption Spectrofotometry 

(AAS). Hasil penelitian yang dilakukan Li dan Zhao dengan metode penguapan 

sampel air laut dari Victoria Harbour (Hongkong), bahwa kandungan mineral Na, 

K, Mg dan Ca pada air tua masing-masing sebesar 78.100, 8.474, 9.220 dan 650 

mg/L pada 12% volume dan 62.100, 8.474, 24.900 dan 10  mg/L pada 4% 

volume.  

 

Telah banyak metode pengukuran kandungan logam Na, K, Mg  dan Ca pada 

suatu larutan. Metode pengukuran tersebut diantaranya : Flame Photometry, 

Atomic Absorption Spectrofotometry, Potensiometry, Elektrolysis dan lain-lain. 

Tetapi metoda pengukuran tersebut yang tidak serempak, sensitivitas yang rendah 

dan waktu pengukuran yang cukup lama. Sehinga diperlukan metoda pengukuran 

yang serempak, lebih sensitivitas dan waktu yang singkat, salah satunya dengan 

menggunakan Microwave Plasma-Atomic Emission Spectrometer (MP-AES). 

 

Selain dilihat dari kinerja pengukuran, dalam analisis sangat penting memilih 

metode pengukuran yang tepat. Metode pengukuran yang dipilih harus metode 

yang telah diuji dan divalidasi oleh laboratorium penguji (Garfield et al., 2000). 

Hal ini sesuai dengan sistem manajemen mutu standar nasional Indonesia-17025 

(SNI-17025) tahun 2005 mengharuskan laboratorium pengujian dalam 

menganalisis bahan menggunakan metode pengukuran yang valid. 
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Metode pengukuran yang valid merupakan metode pengukuran yang telah 

diketahui unjuk kerja suatu metode. Salah satu teknik untuk menguji unjuk kerja 

suatu metoda analisis yaitu dengan melakukan validasi metoda analisis. Validasi 

metode merupakan sebuah proses yang penting dari program jaminan mutu hasil 

uji dimana sifat-sifat dari sebuah metode ditentukan dan dievaluasi secara 

obyektif (Huber, 2001). 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan validasi metoda analisis logam 

Na, K, Mg dan Ca pada air tua menggunakan MP-AES untuk mendapatkan 

metode analisis yang valid yang cepat, serempak, dan lebih sensitif. 

 

 

B. Tujuan Penelitian 

Untuk memperoleh metode dan informasi unjuk kerja metode analisis logam Na, 

K, Mg dan Ca pada air tua (bittern) menggunakan MP-AES. 

 

 

C. Manfaat Penelitian  

Memberikan informasi tentang tehnik metode analisis  logam Na, K, Mg dan Ca 

pada air tua (bittern) menggunakan MP-AES yang tervalidasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


