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STUDI ANALISIS ION LOGAM Hg(II) DENGAN ASAM TANAT 

SECARA SPEKTROFOTOMETRI ULTRAUNGU-TAMPAK 

 

 

Oleh 

 

Fitria Ayu Lestari 

 

 

Telah dilakukan studi analisis ion logam Hg(II) dengan asam tanat secara 

spektrofotometri ultraungu-tampak.  Studi ini dilakukan untuk mengetahui panjang 

gelombang maksimum kompleks Hg(II)-asam tanat pada pH optimum, konsentrasi 

optimum, volume optimum dan waktu kestabilan.  Hasil penelitian menunjukan, 

bahwa panjang gelombang maksimum untuk kompleks Hg(II)-asam tanat adalah 

420 nm pada pH 9, dengan perbandingan stoikiometri variasi konsentrasi Hg(II) : 

asam tanat yaitu 1:4, dengan perbandingan stoikiometri variasi volume Hg(II) : 

asam tanat 1:1 dan mencapai waktu kestabilan setelah 40 menit.  Validasi metode 

pembentukan kompleks Hg(II)-asam tanat diperoleh nilai r sebesar 0,9995, nilai 

LoD dan LoQ yang diperoleh sebesar 0,00019 dan 0,00065, nilai pesisi dengan 

%RSD sebesar 0,8732%, serta nilai akurasi dengan % recovery yang diperoleh 

yaitu 99,45%. 

 

Kata Kunci : Asam Tanat, Merkuri, Kompleks Hg(II)-asam tanat 

Spektrofotometer Ultaungu-Tampak



 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 

ANALYSIS OF Hg(II) METAL IONS WITH TANNIC ACID BY 

ULTRAVIOLET-VISIBLE SPECTROPHOTOMETRY  

 

 

By 

 

Fitria Ayu Lestari 

 

 

An analysis of Hg(II) metal ions with tannic acid was carried out by using 

ultraviolet-visible spectrophotometry.  This study was aimed to determine the 

maximum wavelength of complex Hg(II)-tannic acid at optimum pH, optimum 

concentration, optimum volume and stabil time.  The results showed that the 

maximum wavelength of complex Hg(II)-tannic acid was 420 nm at pH 9, with 

stoichiometric concentration of Hg(II) : tannic acid was 1:4, the stoichiometric  

volume of Hg(II) : tannic acid was 1:1, and the stability time was over 40 minutes.  

The validation method of complex Hg(II)-tannic acid  meets the AOAC acceptance 

standard.  The linearity with the r-value of 0.9995, the LoD and LoQ was obtained 

0.00019 and 0.00065 respectively.  The precision value with %RSD of 0.8732%, 

and the accuracy value with the % recovery obtained is 99.45%. 

 

 

Keywords: tannic acid, mercury, Hg(II)-tannic acid complex, ultraviolet-visible 

spectrophotometer 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang  

 

Penurunan kualitas lingkungan dapat terjadi karena adanya proses alam seperti 

proses vulkanik dan aktivitas manusia.  Salah satu bentuk menurunnya kualitas 

lingkungan yakni meningkatnya konsentrasi bahan-bahan pencemar seperti logam 

berat.  Logam berat umumnya bersifat racun terhadap makhluk hidup, meskipun 

dalam konsentrasi yang rendah (ppm ataupun ppb) dan umumnya sebagai polutan 

utama bagi lingkungan.  Merkuri termasuk logam berat yang sangat beracun 

diantara logam-logam berat yang ada di lingkungan (Ha et al., 2017).  Logam 

merkuri biasa ditemukan pada air, tanah dan udara (Saputra, 2011). 

 

Merkuri (Hg) merupakan salah satu logam yang berbentuk cairan pada suhu 

ruang.  Secara alami merkuri dapat berasal dari penguapan air laut dan gas gunung 

berapi (Putranto, 2011).  Merkuri dapat juga berasal dari limbah industri antara 

lain industri pengecoran logam, industri kecantikan dan pengolahan gas alam (El-

Feky et al., 2018).  Hg digunakan dalam industri kecantikan karena dapat 

memutihkan kulit dalam jangka waktu yang cepat.  Akan tetapi dari sisi 

kesehatan, logam Hg dapat menyebabkan kanker bagi manusia, sehingga 

pemerintah melarang merkuri sebagai bahan baku pembuatan produk kecantikan 

(Hapsari, 2012).  
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Penelitian mengenai logam Hg banyak dilakukan menggunakan metode 

spektrofotometri serapan atom uap dingin (SSA-UD).  Metode ini memiliki 

selektivitas dan sensitivitas yang cukup baik untuk analisis total merkuri dalam 

sampel, namun metode ini memiliki beberapa kekurangan yaitu hanya dapat 

digunakan khusus untuk atomisasi logam Hg, tidak dapat mendeteksi berbagai 

jenis Hg yang ada dalam sampel, dan membutuhkan biaya oprasional yang besar 

(Mona dkk., 2018).  Metode alternatif untuk menganalisis logam Hg dapat 

dilakukan dengan metode spektrofotometri ultraungu-tampak.  Metode ini telah 

menjadi metode analisis yang sangat signifikan di laboratorium modern.  Metode 

ini memiliki keunggulan yakni bersifat fleksibel, sederhana, akurat, tidak 

membutuhkan waktu analisis yang lama, dan biaya oprasional yang dikeluarkan 

rendah (Zhou et al., 2018).  Kelemahan metode ini yaitu cukup sulit untuk 

menganalisis logam secara langsung, hal ini disebabkan absorpsivitas molar dari 

logam cukup kecil untuk dideteksi, sehingga untuk dapat mendeteksi adanya 

logam Hg perlu dilakukan reaksi pembentukan kompleks. Senyawa kompleks 

berasal dari reaksi antara ion logam Hg dan ligan yang sesuai, untuk mendapatkan 

kompleks yang stabil (Prastifa, 2014). 

 

Prastifa (2014) telah melakukan analisis ion Hg(II) dalam krim pemutih secara 

spektrofotometri ultraungu tampak menggunakan ditizon sebagai pereaksi 

pengompleks.  Analisis ion Hg(II) dilakukan dengan cara mereaksikan larutan 

Hg(II) dengan ditizon dalam kloroform yang menghasilkan senyawa kompleks 

merkuri ditizonat yang berwarna orange.  Hasil analisis secara spektrofotometri 

ultraungu tampak diperoleh kandungan merkuri dalam sampel krim pemutih 

sebesar 0,299 mg/L. 



3 

   

 

 

Salah satu bahan alam yang dapat dimanfaatkan sebagai ligan dalam menganalisis 

ion logam Hg dengan cara pembentukan kompleks adalah asam tanat.  Asam tanat 

bila ditinjau dari strukturnya merupakan senyawa yang memiliki pasangan 

elektron bebas, baik pada gugus keton (pada keadaan polimer) dan gugus 

hidroksil (ketika ditambahkan basa atau asam pada saat pengaturan pH).  

Pasangan elektron bebas ini dapat didonorkan kepada ion logam Hg yang 

memiliki orbital kosong, sehingga asam tanat merupakan suatu ligan yang dapat 

mendonorkan pasangan elektron bebas kepada ion logam Hg (Denny, 2007). 

 

Penelitian ini akan dilakukan analisis Hg dengan metode spektrofotometri 

ultraungu-tampak dengan memanfaatkan ligan alam yaitu asam tanat sebagai 

pengompleksnya.  Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh kondisi optimum 

analisis pembentukan kompleks Hg-asam tanat, di antaranya pengaruh pH, 

perbandingan konsentrasi, perbandingan volume, dan waktu untuk mencapai 

kestabilan kompleks.  Metode akan divalidasi dengan menganalisis Limit of 

Detecton (LoD), Limit of Quantitation (LoQ), presisi dan keakuratan analisis. 

 

 

B. Tujuan Penelitian 

 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengembangkan metode analisis yang mengarah pada kimia ramah 

lingkungan (Green Chemistry) dengan memanfaatkan bahan alam sebagai 

ligan. 

2. Mendapatkan kondisi analisis optimum pembentukan kompleks Hg(II)-Asam 

tanat terhadap pH, konsentrasi, dan volume. 



4 

   

 

 

3. Mendapatkan waktu kestabilan kompleks Hg(II)-Asam tanat. 

4. Melakukan validasi metode terhadap analisis kompleks Hg(II)-Asam Tanat 

secara spektrofotometri ultraungu tampak. 

 

 

C. Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu dapat memberikan 

informasi ilmiah mengenai pemanfaatan ligan alam asam tanat dalam analisis 

logam Hg dan metode yang digunakan bisa menjadi alternatif baru yang ramah 

lingkungan dan sederhana dalam menganalisis logam Hg sehingga dapat 

diambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi limbah dari logam Hg 

yang tercemar di lingkungan.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Tanin  

 

Tanin atau lebih dikenal dengan asam tanat adalah suatu senyawa fenolat dengan 

bobot molekul cukup tinggi yang mengandung gugus hidroksil (Irianty dan Yenti, 

2014).  Senyawa organik ini mempunyai komponen dasar asam galat, plavonoid 

dan campuran senyawa polifenol kompleks yang dibangun dari unsur C,H, dan O 

serta dapat membentuk senyawa kompleks dengan logam-logam berat seperti Hg, 

Pb, Cu, Fe, dan Ce (Sari dkk., 2015). 

Tanin tersebar luas pada tumbuhan berkeping dua (dikotil) terutama pada jenis 

tumbuh-tumbuhan berkayu, senyawa ini ditemukan di setiap bagian tanaman 

yakni pada jaringan daun, tunas, biji, dan akar (Malanggi dkk., 2012).  Tanin 

dibentuk dengan kondensasi turunan flavan yang ditransportasikan ke jaringan 

kayu dari tanaman, tanin juga dibentuk dengan polimerisasi unit kuinon.  Struktur 

tanin disajikan pada Gambar 1.  
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Gambar 1. Struktur Tanin (Sanghoon et al., 2015) 

 

 

 

Tanin diklasifikasikan dalam dua kelas, yaitu sebagai berikut (Hagerman, 2002) : 

1. Tanin Terkondensasi, Proantosianidin adalah polimer dari flavonoid. 

Tanin jenis ini biasanya tidak dapat dihidrolisis yang terdiri dari polimer 

flavonoid yang merupakan senyawa fenol.  Salah satu contohnya adalah 

sorgum prosianidin merupakan trimer yang tersusun dari epikatekin dan 

katekin.   

2. Tanin Terhidrolisis, yaitu tanin yang terhidrolisis dalam air.  Pada tanin 

golongan ini, senyawa fenol yang ada pada tanin berguna sebagai 

pengkhelat logam.  Proses pengkhelatan akan terjadi dengan pola 

substitusi dan pH senyawa fenol itu sendiri, salah satu contoh dari jenis ini 

yaitu galotanin yang merupakan senyawa gabungan karbohidrat dan asam 
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Gambar 2. Sruktur Asam Galat (Hagerman, 2002) 

galat. Tanin terhidrolisis adalah turunan dari asam galat. Struktur asam 

galat dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

  

 

 

 

B. Sifat-Sifat Tanin 

 

Secara kimia sifat utama tanin tumbuh-tumbuhan tergantung pada gugusan 

fenolik -OH yang terkandung dalam tanin, dan sifat tersebut secara garis 

besar dapat diuraikan sebagai berikut (Ismarani, 2012): 

1. Tanin memiliki sifat umum, yaitu memiliki gugus phenol dan bersifat koloid. 

2. Semua jenis tanin dapat larut dalam air, metanol, etanol, aseton dan pelarut 

organik lainnya. Kelarutannya besar, dan akan bertambah besar apabila 

dilarutkan dalam air panas. 

3. Dengan garam besi memberikan reaksi warna.  Reaksi ini digunakan untuk 

menguji klasifikasi tanin, karena tanin dengan garam besi memberikan warna 

hijau dan biru kehitaman. 

4. Tanin akan terurai menjadi pyrogallol, pyrocatechol dan phloroglucinol bila 

dipanaskan sampai suhu 99 -102oC. 
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5. Ikatan kimia yang terjadi antara tanin-protein atau polimer-polimer lainnya 

terdiri dari ikatan hidrogen, ikatan ionik, dan ikatan kovalen. 

  

Secara fisik sifat tanin adalah sebagai berikut : 

1. Umumnya tanin mempunyai berat molekul tinggi dan cenderung 

mudah dioksidasi menjadi suatu polimer, sebagian besar tanin 

bentuknya amorf dan tidak mempunyai titik leleh. 

2. Tanin berwarna putih kekuning-kuningan sampai coklat terang, 

tergantung dari sumber tanin tersebut. 

3. Tanin berbentuk serbuk atau berlapis-lapis seperti kulit kerang, 

berbau khas dan mempunyai rasa sepat (astrigent). 

4. Warna tanin akan menjadi gelap apabila terkena cahaya langsung 

atau dibiarkan di udara terbuka. 

5. Tanin mempunyai sifat atau daya bakteriostatik, fungistatik dan 

merupakan racun bagi beberapa spesies cacing parasit. 

 

C. Manfaat Tanin 

 

Tanin adalah salah satu senyawa aktif metabolit sekunder yang mempunyai 

manfaat antara lain : 

1. Sebagai adsorbent logam berat, Senyawa fenol yang terkandung dalam tanin 

memiliki sifat yang berfungsi sebagai agen dalam mengoksidasi logam dan 

mereduksi suatu logam.  Komponen organik dapat berfungsi sebagai agen 

mengoksidasi logam dengan adanya gugus karboksil dan dua gugus hidroksil 

yang saling berdekatan sehingga ion logam bereaksi dan membentuk suatu 
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kompleks yang stabil.  Beberapa penelitian terakhir menyatakan tanin yang 

telah dimodifikasi dapat menjadi adsorben logam berat, misalnya biosorpsi 

Pb (II) dengan modifikasi resin quebracho tannin (Yurtsever and Sengil, 

2009) dan adsorben yang disiapkan dari barberry tannin (BT) diimmobilisasi 

serat kolagen, yang ditemukan efektif untuk menghapus Hg(II) dari larutan 

(Huang et al., 2009). 

2. Sebagai astringen, anti diare, antibakteri dan antioksidan, semakin banyak 

kandungan tanin maka semakin besar aktivitas antioksidannya karena tanin 

tersusun dari senyawa polifenol yang memiliki aktivitas penangkap radikal 

bebas (Malanggi dkk., 2012). 

3. Sebagai Plywood Adhesive, Fortifikasi dari tanin sulfit dari kulit kayu Acacia 

mangium dengan phenolformaldehyde dapat digunakan sebagai plywood 

adhesive ( perekat eksterior ) (Huang et al., 2009). 

4. Pada bidang industri digunakan sebagai pembuatan tinta dan cat karena 

memberikan warna biru tua atau hijau kehitam-hitaman dengan kombinasi 

tertentu dan pengendapan serat-serat organik pada minuman anggur atau bir. 

 

D. Asam Tanat 

 

 

Asam tanat merupakan unsur dasar dalam zat warna kimia tanaman.  Asam tanat 

banyak terdapat dalam kayu oak, walnut, mahogani, dan gambir.  Asam tanat 

merupakan salah satu golongan tanin terhidrolisis dan termasuk asam lemah 

dikarenakan banyaknya gugus fenol dalam strukturnya.  Rumus kimia dari asam 

tanat yaitu C76H52O46 dengan berat molekul 1701,20 g mol-1.  Pusat molekul dari 

asam tanat adalah glukosa,  gugus hidroksil dari karboksilat terestrifikasi dengan 
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gugus asam galat.  Ikatan ester dari asam tanat mudah mengalami hidrolisis 

dengan bantuan katalis asam, basa, enzim, dan air panas.  Hidrolisis total dari 

asam tanat akan menghasilkan karboksilat dan asam galat (Hagerman, 2002).  

Asam tanat bila ditinjau dari strukturnya merupakan senyawa yang memiliki 

pasangan elektron bebas, baik pada gugus keton (pada keadaan polimer) dan 

gugus hidroksil (ketika ditambahkan basa pada pengaturan pH).  Pasangan 

elektron ini dapat didonorkan kepada ion logam yang memiliki orbital kosong, 

sehingga dapat dikatakan asam tanat merupakan suatu ligan (Supriyanto, 2011).  

Asam tanat menunjukkan beragam mekanisme pengikatan, seperti pengikatan ke 

polimer melalui ikatan hidrogen dan pengikatan pada logam kation melalui ikatan 

koordinasi (Cakar, 2018).  Struktur asam tanat dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 

 

Gambar 3. Struktur Asam Tanat (Costadinnova, 2012) 

 

m=5 
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 Asam tanat memiliki karakteristik sebagai berikut : 

1. Mempunyai konformasi molekul yang fleksibel. 

2. Dapat membentuk senyawa kompleks dengan protein dan ion logam.  

3. Senyawa ini memiliki sifat anti bakteri, anti jamur, anti oksidan, dan anti 

kanker (Costadinnova et al., 2012). 

Asam tanat dapat digunakan di berbagai aplikasi diantaranya adalah pengiriman 

obat, katalis, enzim imobilasi, katalisis reduksi oksigen, penghilang ion logam 

berat, sebagai aditif produk kesehatan seperti perawatan untuk luka bakar, anti 

kanker dan lain sebagainya (Cakar and Ozacar, 2019). 

 

E. Logam Berat 

 

Logam berat didefinisikan sebagai unsur logam yang memiliki kerapatan relatif 

tinggi dibandingkan dengan air, umumnya logam berat mempunyai densitas lebih 

dari 5 g/cm3 (Yang et al., 2018).  Logam berat termasuk metaloid, seperti arsenik 

yang mampu menginduksi toksisitas pada tingkat paparan rendah (Tchounwou et 

al., 2012).  Logam berat dapat diklasifikasikan untuk logam-logam yang 

menimbulkan toksisitas.  Diantara unsur logam berat, Hg mempunyai densitas 

13,55 g/cm3 dan bersifat paling toksik, lalu diikuti Cd, Ag, Ni, Pb, As, Cr, Sn, dan 

Zn.  Beberapa logam berat tergolong dalam bahan B3 yaitu bahan yang karena 

sifat atau konsentrasinya, jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung, 

dapat mencemarkan dan merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan 

hidup manusia serta makhluk hidup lain. Zat kimia B3 yang beasal dari logam 

dapat berupa senyawa logam (anorganik) atau senyawa organik. Menurut 
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Environmental Protection Agency (EPA) beberapa logam berat masuk dalam 20 

besar zat kimia B3, antara lain: Arsesnic (As), timah (Pb), merkuri (Hg), dan 

Cadmium (Cd) (Priyanto, 2009). 

 

Logam berat adalah unsur alami yang ditemukan di seluruh kerak bumi, 

sebagian besar kontaminasi lingkungan dan paparan manusia dihasilkan dari 

aktivitas antropogenik seperti pertambangan dan industri pengecoran, 

pengilangan minyak, petrokimia, industri kimia, pipa besi yang terbuang, 

emisi transportasi serta pertambangan batu bara.  Logam berat dalam jumlah 

besar dapat terpapar ke lingkungan melalui limbah industri, sampah organik, 

pembakaran sampah, generator listrik dan, korosi logam, deposisi atmosfer, 

erosi tanah ion logam, pencucian logam berat, sedimen suspensi ulang dan 

penguapan logam dari sumber daya air ke tanah dan air tanah. Fenomena alam 

seperti pelapukan dan letusan gunung berapi juga telah dilaporkan 

berkontribusi secara signifikan terhadap polusi logam berat (Tchounwou et al., 

2012).  Logam berat dapat terbawa pada tempat yang jauh dari sumber dengan 

bantuan angin, tergantung apakah polusi itu berbentuk gas atau partikel 

(Agarwal, 2009). 

Logam berat dapat menimbulkan efek gangguan terhadap kesehatan manusia, 

tergantung pada bagian mana dari logam berat tersebut yang terikat dalam tubuh 

serta besarnya dosis paparan. Efek toksik dari logam berat mampu menghalangi 

kerja enzim sehingga mengganggu metabolism tubuh, menyebabkan alergi, 

besifat mutagen, teratogen, atau kasinogen bagi manusia maupun hewan 

(Widowati dkk., 2008). 
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Dalam sistem biologi, logam berat telah dilaporkan mempengaruhi organel dan 

komponen seluler seperti membran sel, mitokondria, lisosom, retikulum 

endoplasma, nukleus dan beberapa enzim yang terlibat dalam metabolisme, 

detoksifikasi dan perbaikan kerusakan (Wang and Shi, 2001). Ion logam telah 

ditemukan dapat berinteraksi dengan komponen sel seperti DNA dan protein 

nukleus, menyebabkan kerusakan DNA dan perubahan konformasi yang dapat 

menyebabkan modulasi siklus sel, karsinogenesis atau apoptosis (Beyersmann and 

Hartwig, 2008).  Beberapa studi dari laboratorium telah menunjukkan bahwa 

produksi reaktif oksigen spesies (ROS) dan stres oksidatif memainkan peran kunci 

dalam toksisitas dan karsinogenisitas logam seperti arsenik, kadmium, kromium, 

timbal dan merkuri (Tchounwou et al., 2012).  Berdasarkan tingkat toksisitasnya 

yang tinggi, kelima unsur ini berada di antara logam prioritas yang memiliki 

signifikansi kesehatan masyarakat yang besar.  Semua logam tersebut adalah 

racun sistemik yang diketahui menyebabkan kerusakan organ berganda, bahkan 

pada tingkat paparan yang lebih rendah. Menurut Badan Perlindungan 

Lingkungan Amerika Serikat (US EPA), dan Badan Internasional untuk Penelitian 

Kanker (IARC), logam ini juga diklasifikasikan sebagai karsinogen manusia 

“dikenal” atau “mungkin” berdasarkan studi epidemiologi dan eksperimental yang 

menunjukkan hubungan antara paparan dan kejadian kanker pada manusia dan 

hewan. 
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F. Merkuri (Hg) 

 

Merkuri (Hg) merupakan unsur yang sangat beracun dan kontaminasi logam Hg 

terhadap lingkungan merupakan masalah yang sangat signifikan (Ha et al., 2017). 

Hg adalah logam berat berbentuk cair, berwarna putih perak, serta mudah 

menguap pada suhu ruang.  Hg akan memadat pada tekanan 7.640 Atm.  Hg dapat 

larut dalam asam sulfat atau asam nitrit, tetapi tahan terhadap basa.  Hg memiliki 

nomor atom 80, berat atom 200,59 g/mol, titik lebur -38,9°C, dan titik didih 

356,6°C (Mirdat dkk., 2013). 

Kelimpahan Hg di bumi menempati urutan ke-67 di antara elemen lainnya pada 

kerak bumi. Secara alami Hg terdapat pada gas alam dan kondensat gas dalam 

jumlah sangat kecil (renik).  Konsentrasi merkuri dalam minyak mentah dan gas 

alam sangat tergantung pada lokasi geologi.  Meskipun sulit untuk 

menggeneralisasi, konsentrasi merkuri yang khas dalam gas alam dan kondensat 

gas yaitu antara 1-200 μg / Sm3.  Hg muncul sebagai logam dalam fase uap atau 

sebagai senyawa organologam dalam fraksi cair (El-Feky et al., 2018).  Hg jarang 

didapatkan dalam bentuk bebas di alam, tetapi berupa bijih cinnabar (HgS).  Hg 

dapat diperoleh dari bijih cinnabar dengan cara melakukan pemanasan bijih 

cinnabar di udara sehingga menghasilkan logam Hg (Widowati dkk., 2008). 

 

Hg membentuk berbagai persenyawaan baik anorganik (seperti oksida, klorida, 

dan nitrat) maupun organik.  Hg dapat menjadi senyawa anorganik melalui 

oksidasi dan kembali menjadi unsur Hg melalui reduksi.  Hg anorganik menjadi 

Hg organik melalui kerja bakteri anaerobic tertentu dan senyawa ini secara lambat 

berdegredasi menjadi merkuri anorganik. Ada tiga bentuk Hg yang toksik 
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terhadap manusia ialah Hg elemen (Hg murni), bentuk garam anorganik Hg dapat 

berbentuk Hg2+ dan berbentuk Hg+, bentuk garam Hg2+ lebih toksik dari pada Hg+ 

(Darmono, 2001). 

 

Menurut Kristianingrum (2007) logam Hg di alam dibagi dalam tiga bentuk yaitu 

sebagai berikut: 

1. Hg murni merupakan logam berwama putih, berkilau dan pada suhu kamar 

berada dalam bentuk cairan. Uap Hg berbentuk monoatom yang apabila 

terserap ke dalam tubuh akan dibebaskan ke dasar alveolar. 

2. Senyawa Hg anorganik, terjadi ketika Hg dikombinasikan dengan elemen lain 

seperti klorin (Cl ), sulfur atau oksigen. Senyawa-senyawa ini biasa disebut 

garam-garam merkuri.  Senyawa merkuri anorganik berbentuk bubuk putih 

atau kristal, kecuali merkuri sulfida (HgS) adalah berwarna merah dan akan 

menjadi hitam setelah terkena sinar matahari.  Hg
2+ 

merupakan senyawa yang 

lebih reaktif karena Ia dapat membentuk kompleks dengan ligan organik, 

terutama golongan sulfurhidril seperti HgCl
2 

sangat larut dalam air dan sangat 

toksik, sebaliknya HgCl tidak larut dan kurang toksik. 

3. Senyawa Hg organik, terjadi ketika Hg bertemu dengan karbon atau 

organomerkuri.  Organomerkuri memiliki berbagai macam jenis, tetapi yang 

paling populer adalah metil merkuri (CH3-Hg-COOH).  Metil merkuri adalah 

senyawa yang paling sering ditemui dari bentuk organik yang ditemukan di 

lingkungan dan terbentuk sebagai hasil dari metilasi bentuk raksa (anorganik) 

merkuri oleh mikroorganisme yang ditemukan di tanah dan air (Doop et al., 

2004).  Organomerkuri lainnya adalah dimetil merkuri (CH3-Hg-CH3) yang 
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juga digunakan sebagai standar referensi tes kimia.  Di lingkungan ditemukan 

dalam jumlah kecil namun sangat membahayakan bagi manusia dan hewan. 

 

Secara umum Hg memiliki sifat-sifat sebagai berikut (Palar, 2008) : 

1. Berwujud cair pada suhu kamar (25oC) dengan titik beku paling rendah  

-39°C. 

2. Masih berwujud cair pada suhu 396°C, pada temperatur 396°C ini telah 

terjadi pemuaian secara menyeluruh. 

3. Merupakan logam yang paling mudah menguap jika dibandingkan dengan 

logam-logam yang lain. 

4. Tahanan listrik yang dimiliki sangat rendah, sehingga menempatkan merkuri 

sebagai logam yang sangat baik untuk menghantarkan daya listrik. 

5. Dapat melarutkan bermacam-macam logam untuk membentuk alloy yang 

disebut juga dengan amalgram. 

6. Merupakan unsur yang sangat beracun bagi semua makhluk hidup, baik itu 

dalam bentuk unsur tunggal (logam) maupun dalam bentuk persenyawaan. 

 

Berdasarkan sifat kimia dan fisika Hg, tingkat daya racun Hg menempati urutan 

pertama.  Logam ini bersifat tidak bisa hancur (non-degradable) sehingga logam 

tersebut mudah terakumulasi melalui proses bioakumulasi dan biomagnifikasi 

dalam jaringan.  Ion Hg menyebabkan pengaruh racun karena terjadinya proses 

prestipitasi protein yang menghambat aktivitas enzim yang bertindak sebagai 

bahan yang korosif.  Hg juga terikat oleh gugus sulfhidril, fosforil, karboksil, 

amida, dan amino, dalam gugus-gugus tersebut Hg dapat menghambat reaksi 

enzim (Widowati, 2008). 
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Pengaruh toksisitas merkuri pada manusia tergantung dari bentuk komposisi Hg, 

dosis, rute masuknya ke dalam tubuh dan usia manusia yang terpapar.  Toksisitas 

Hg dapat terjadi dalam tiga bentuk, sebagai berikut: 

1. Hg Murni 

Rute utama dari pajanan Hg murni adalah melalui inhalasi; sebanyak 80 % 

merkuri metal disabsorpsi.  Hg murni dapat di metabolismekan menjadi ion 

inorganik dan dieksresikan dalam bentuk merkuri inorganik. Organ yang paling 

sensitif adalah system syaraf (peripheral dan pusat). Gejala neurotoksik spesifik 

adalah tremor dan perubahan emosi.  Gejala dapat bersifat irreversibel jika terjadi 

peningkatan durasi dan atau dosis Hg. 

 

2. Hg anorganik 

Hg memiliki afinitas yang tinggi pada terhadap fosfat, sistin, dan histidil rantai 

samping dari protein, purin, pteridin dan porfirin, sehingga Hg bisa terlibat dalam 

proses seluler.  Toksisitas Hg umumnya terjadi karena interaksi merkuri dengan 

kelompok thiol dari protein.  Beberapa peneliti menyebutkan bahwa konsentrasi 

rendah ion Hg+ mampu menghambat kerja 50 jenis enzim sehingga metabolisme 

tubuh bisa terganggu dengan dosis rendah Hg.  Garam Hg anorganik bisa 

mengakibatkan presipitasi protein, merusak mukosa, alat pencernaan, termasuk 

mukosa usus besar, dan merusak membran ginjal ataupun membran filter 

glomerulus, menjadi lebih permeabel terhadap protein plasma yang sebagian besar 

akan masuk ke dalam urin. 
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3. Hg organik 

Alkil Hg ataupun metil Hg lebih beracun dibandingkan Hg anorganik karena alkil 

Hg bisa membentuk senyawa lipolhilus yang mampu melintasi membran sel dan 

lebih mudah diabsorbsi serta berpenetrasi menuju sistem syaraf, toksisitas Hg 

organik sangat luas, yaitu mengakibatkan disfungsi blood brain barrier, merusak 

permeabilitas membran, menghambat beberapa enzim, menghambat sistesis 

protein, dan menghambat penggunaan substrat protein, meskipun demikian alkil 

Hg ataupun metil Hg tidak mengakibatkan kerusakan mukosa sehingga gejala 

toksisitas Hg organik lebih lambat dibandingkan Hg anorganik.  Hg organik dapat 

masuk ketubuh melalui paru-paru, kulit dan juga lambung.  Senyawa 

organomerkuri yang paling umum adalah metil Hg, yang terutama dihasilkan oleh 

mikroorganisme (bakteri) di air dan tanah, karena bakteri itu kemudian 

terakumulasi oleh ikan, maka di ikan cenderung konsentrasi merkurinya akan 

tinggi.  Hg apapun jenisnya sangatlah berbahaya pada manusia karena merkuri 

akan terakumulasi pada tubuh dan bersifat neurotoxin (Widowati dkk, 2008). 

 

G. Dampak Lingkungan Merkuri (Hg) 

 

Merkuri (Hg) yang dibuang ke lingkungan secara bertahap akan menumpuk di 

tanah, air dan udara.  Logam Hg bila berada dalam suatu perairan mudah 

terakumulasi dalam tubuh organisme perairan seperti kerang dan ikan sehingga 

menyebabkan kerusakan membran sel, yang memiliki beberapa pengaruh negatif 

pada reproduksi dan fungsi sistem saraf. 
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Uap yang dihasilkan oleh logam Hg sangat berbahaya jika terhisap oleh organ 

pernapasan. Sekitar 80% dari logam ini akan terserap oleh alveoli paru-paru dan 

jalur pernapasan lainnya, setelah itu akan ditransfer ke dalam darah dan akan 

mengalami proses oksidasi yang dilakukan oleh enzim katalase sehingga Hg akan 

menjadi Hg2+.  Selanjutnya ion ini akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui 

peredaran darah (Li et al., 2015).  Uap Hg kemudian diserap melalui paru-paru 

dan paparan pada konsentrasi tinggi dapat menyebabkan pneumonitis, bronkitis, 

nyeri dada, dyspnea, batuk, stomatitis, radang gusi, air liur berlebihan, dan diare, 

serta dapat terjadi pula kelainan metabolisme tubuh seperti proteinuria, 

hematuria, disuria, uremia, dan iritasi kulit.  Paparan kronis untuk uap Hg dosis 

rendah dapat berdampak pada sistem saraf pusat, menyebabkan tremor, penurunan 

berat badan, insomnia, kegelisahan, dan refleks abnormal.  Paparan konsentrasi 

uap Hg yang sangat tinggi menyebabkan cedera parah pada sistem organ termasuk 

ginjal, hati, otak, jantung, paru-paru, dan usus besar (Baxter et al., 2000). 

Organ hati akan terjadi pembentukan kompleks antara HgCl2 dengan glutation 

hati yang akan disekresikan dalam bentuk kompleks merkuri-glutation atau 

merkuri-sistein.  Selain itu, HgCl2 juga membentuk kompleks dengan garam 

empedu yang akan disekresikan bersama feses, tetapi kompleks yang dihasilkan 

dari HgCl2 dengan garam empedu ini di dalam usus besar dapat diabsorbsi 

kembali ke dalam tubuh manusia (Manahan, 2003).  Penumpukan yang terjadi 

pada organ hati dan ginjal masih dapat dikeluarkan bersama urin dan sebagian lagi 

akan tetap menumpuk di organ empedu, dalam hal ini retensi logam merkuri di 

ginjal memerlukan waktu yang singkat sehingga tidak terlalu memberikan 

pengaruh (Palar, 2008). 
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H. Senyawa Kompleks 

 

Senyawa kompleks merupakan senyawa yang tersusun dari suatu ion logam pusat 

dengan satu atau lebih ligan yang menyumbangkan pasangan elektron bebasnya 

kepada ion logam pusat.  Senyawa kompleks terbentuk akibat terjadinya ikatan 

kovalen koordinasi antara suatu atom atau ion logam dengan suatu ligan (ion atau 

molekul netral).  Logam yang dapat membentuk kompleks biasanya merupakan 

logam transisi, alkali, atau alkali tanah. (Jahro dkk., 2010). 

 

Senyawa kompleks memiliki bilangan koordinasi dan struktur bermacam-macam. 

Mulai dari bilangan koordinasi dua sampai delapan dengan struktur linear, 

tetrahedral, segi empat planar, trigonal bipiramidal dan oktahedral (Jahro dkk., 

2010).  Setiap senyawa kompleks juga memiliki sifat magnet yang berbeda, 

bentuk geometri dan sifat kemagnetan senyawa kompleks dapat dipelajari dalam 

teori teori senyawa kompleks. 

 

Atom pusat adalah atom yang menyediakan tempat bagi elektron yang 

didonorkan.  Ligan adalah spesies yang memiliki atom yang dapat 

menyumbangkan pasangan elektron pada ion logam pusat pada tempat tertentu 

dalam lengkung koordinasi, sehingga ion logam adalah asam lewis dan ligan 

merupakan basa lewis (Petrucci, 1989).  Jumlah dari ligan yang terikat 

langsung oleh atom pusat disebut bilangan koordinasi.  Senyawa kompleks 

memiliki bilangan koordinasi dan struktur bermacam-macam. Mulai dari 

bilangan koordinasi 2 sampai 8.  Bilangan koordinasi dan ion logam dari 

senyawa kompleks dapat membentuk geometri.  Geometri ion kompleks 

tergantung pada bilangan koordinasinya dengan struktur seperti linear, 
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tetrahedral, segi empat planar, trigonal bipiramidal, dan oktahedral (Effendy, 

2007). 

 

I. Senyawa Kompleks Hg 

  

Ion Hg(II) dapat bertindak sebagai ion pusat chelating untuk bereaksi dengan 

berbagai donor elektron karena kehadiran 6s06p0 orbit kosong dalam konfigurasi 

elektronnya, namun di sisi lain tanin memiliki kapasitas pengikatan logam yang 

tinggi karena mengandung hidroksil fenolik yang berdekatan yang dapat 

berkolelasi dengan ion logam.  Ditinjau dari strukturnya tanin memiliki pasangan 

elektron bebas, baik pada gugus keton (pada keadaan polimer), dan gugus 

hidroksil (pada saat pengaturan pH).  Pasangan elektron bebas inilah yang dapat 

didonorkan kepada ion logam Hg yang memiliki orbital kosong sehingga tanin 

dapat dikatakan sebagai ligan (Denny, 2007). 

 

Analisis Hg telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti, di antaranya Cahayani 

pada tahun 2014, telah berhasil melakukan pengujian analisis Hg(II) 

menggunakan spektrofotometer ultraungu tampak pada limbah cair laboratorium 

dengan pereaksi ditizon.  Ditizon mampu bereaksi dengan beberapa ion logam 

membentuk senyawa kompleks logam ditizonat yang spesifik dan larut dalam 

pelarut organik.  Ditizon memiliki dua bentuk tautomeri yaitu bentuk keto dan 

bentuk enol.  Ditizon dalam bentuk keto, saat bereaksi dengan ion logam akan 

terjadi penggantian ion hidrogen pada gugus amida, namun dalam bentuk enol, 

pada saat bereaksi dengan ion logam, maka logam akan menggantikan atom 

hidrogen pada gugus sulfidril, sehingga memungkinkan ada dua ion logam yang 
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terikat.  Ion logam Hg(II) bereaksi dengan ditizon membentuk senyawa kompleks 

merkuri ditizonat berwarna orange yang dianalisis secara spektrofotometri 

ultraungu tampak pada panjang gelombang 400-550 nm.  

 

Di tahun 2009, Huang et al juga telah melakukan penelitian mengenai Adsorben 

yang  disiapkan dari bayberry tannin (BT) diimmobilisasi serat kolagen, yang 

ditemukan efektif untuk mengadsorbsi Hg(II) dari larutan.  Adsorbsi BTICF 

(bayberry tannin-immobilized collagen fiber) ke Hg(II) terdiri dari dua langkah.  

Pertama, dua fenolik yang berdekatan dengan hidroksil dari BT menjadi 

bermuatan negatif melalui deprotonasi proses, disertai dengan pelepasan proton ke 

dalam larutan, kemudian reaksi chelating berlangsung, keduanya bermuatan 

hidroksil fenolik bertindak sebagai ligan bidentat untuk berikatan dengan satu ion 

Hg(II) sehingga membentuk cincin chelate beranggota lima, seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 4. 

 

                                              

Gambar 4. Skema mekanisme adsorpsi Hg(II) dengan BTCIF (Huang et al., 

2009) 
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Data Higazy et al (2010) mengungkapkan bahwa tanin dapat dibentuk menjadi 

suatu senyawa kompleks dengan ion logam.  Bentuk kompleks ion Hg dengan 

tanin dapat diperkirakan  seperti pada Gambar 5. 

 

 

 Gambar 5. Pembentukan Kompleks Logam dengan Tanin 
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J. Spektrofotometri 

 

Spektroskopi adalah ilmu yang mempelajari tentang penggunaan 

spektrofotometer.  Spektrofotometer adalah alat yang terdiri dari spektrofotometer 

dan fotometer.  Spektrofotometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur 

energi secara relatif jika energi tersebut ditransmisikan, direfleksikan, atau 

diemisikan sebagai fungsi dari panjang gelombang.  Spektrofotometer 

menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang tertentu, dan 

fotometer adalah alat pengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau yang 

diabsorpsi. 

Spektrofotometri merupakan salah satu metode analisis instrumental yang 

menggunakan dasar interaksi energi dan materi.  Spektrofotometri dapat 

dipakai untuk menentukan konsentrasi suatu larutan melalui intensitas 

serapan pada panjang gelombang tertentu.  Panjang gelombang yang dipakai 

adalah panjang gelombang maksimum yang memberikan absorbansi 

maksimum.  Salah satu prinsip kerja spektrofotometer didasarkan pada 

fenomena penyerapan sinar oleh spesi kimia tertentu di daerah ultra violet 

dan sinar tampak ( Khopkar, 2003). 

Komponen-komponen pokok dari spektrofotometer yaitu : 

1. Sumber tenaga radiasi yang stabil, sumber yang biasa digunakan 

adalah lampu wolfram; 

2. Monokromator untuk memperoleh sumber sinar monokromatis; 

3. Sel absopsi, pada pengukuran ini daerah visible menggunakan kuvet 

kaca atau kuvet kaca corex, tetapi untuk pengukuran pada UV 
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menggunakan sel kuarsa karena gelas tidak tembus cahaya pada 

daerah ini; 

4. Detektor radiasi yang dihubungkan dengan sistem meter atau 

pencatat (Khopkar, 1990). 

 

Spektrofotometri umum digunakan karena kemampuannya dalam menganalisa 

begitu banyak senyawa kimia serta kepraktisannya dalam hal preparasi sampel 

apabila dibandingkan dengan beberapa metode analisa yang lain (Herliani, 

2008). 

 

Keuntungan utama pemilihan metode spektrofotometri ini adalah bahwa 

metode ini sangat sederhana untuk menetapkan kuantitas zat yang sangat kecil.  

Spektrofotometri menggambarkan pengukuran jauhnya penyerapan energi 

cahaya oleh suatu sistem kimia itu sebagai suatu fungsi dari panjang 

gelombang radiasi, demikian pula pengukuran penyerapan pada suatu panjang 

gelombang tertentu, dalam analisis spektrofotometri digunakan suatu sumber 

radiasi yang menjorok ke dalam daerah ultraviolet spektrum itu, dari spektrum 

ini dipilih panjang gelombang tertentu dengan lebar pita kurang dari 1 nm 

(Sastrohamidjojo, 1999). 

 

Keuntungan lain dari spektrofotometer antara lain sebagai berikut (Skoog et 

al., 1998) : 

1. Penggunaannya luas, dapat digunakan untuk senyawa anorganik, organik 

dan biokimia yang diabsorpsi di daerah ultra lembayung atau daerah 

tampak.  
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2. Sensitivitasnya tinggi, batas deteksi untuk mengadsorbsi pada jarak 10-4 

sampai 10-5 M.  Jarak ini dapat diperpanjang menjadi 10-6 sampai 10-7 M 

dengan prosedur modifikasi yang pasti. 

3. Selektivitasnya sedang sampai tinggi, jika panjang gelombang dapat 

ditemukan dimana analit mengabsorpsi sendiri, persiapan pemisahan 

menjadi tidak perlu.  

4. Ketelitiannya baik, kesalahan relatif pada konsentrasi yang ditemui 

dengan tipe spektrofotometer ultraungu-tampak ada pada jarak dari 1% 

sampai 5%. Kesalahan tersebut dapat diperkecil hingga beberapa puluh 

persen dengan perlakuan yang khusus.  

5. Mudah, spektrofotometer mengukur dengan mudah dan kinerjanya cepat 

dengan instrumen modern, daerah pembacaannya otomatis. 

 

 

K. Spektrofotometri Ultraungu Tampak 

 

Spektrofotometri ultraungu-tampak merupakan salah satu teknik analisis 

spektroskopi yang memakai sumber radiasi eleltromagnetik ultraviolet dekat (190-

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

spektrofotometer.  Spektrofotometri ultraungu-tampak melibatkan energi 

elektronik yang cukup besar pada molekul yang dianalisis, sehingga 

spektrofotometri ultraungu-tampak lebih banyak dipakai untuk analisis kuantitatif 

dibandingkan kualitatif (Mulja dan Suharman, 1995). 

Prinsip spektrofotometri ultraungu-tampak adalah mengukur jumlah cahaya 

yang diabsorbsi atau ditransmisikan oleh molekul-molekul di dalam larutan. 
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Ketika panjang gelombang cahaya ditransmisikan melalui larutan, sebagian 

energi cahaya tersebut akan diserap (diabsorpsi).  Besarnya kemampuan 

molekul-molekul zat terlarut untuk mengabsorbsi cahaya pada panjang 

gelombang tertentu dikenal dengan istilah absorbansi (A), yang setara dengan 

nilai konsentrasi larutan tersebut dan panjang berkas cahaya yang dilalui 

(biasanya 1 cm dalam spektrofotometri) ke suatu poin dimana presentase 

jumlah cahaya yang ditransmisikan atau diabsorbsi diukur dengan phototube 

(Harmita, 2006). 

Dasar dari metode ini karena adanya perubahan sifat fisikokimia dari bahan 

yang diperiksa dengan jalan mengamati sifat serapannya terhadap energi 

cahaya atau radiasi elektromagnetik.  Spektrum ultraungu-tampak merupakan 

hasil interaksi antara radiasi elektromagnetik dengan molekul.  Radiasi 

elektromagnetik merupakan bentuk energi radiasi yang mempunyai sifat 

gelombang dan partikel (foton), karena bersifat sebagai gelombang maka 

beberapa parameter perlu diketahui, misalnya panjang gelombang (λ), 

frekuensi, bilangan gelombang, dan serapan (A).  Radiasi elektromagnetik 

mempunyai vektor listrik dan vektor magnet yang bergetar dalam bidang-

bidang yang tegak lurus satu sama lain dan masing-masing tegak lurus pada 

arah perambatan radiasi. 

Bila suatu cahaya monokromatis atau bukan monokromatis jatuh pada medium 

homogen, maka sebagian dari cahaya ini akan dipantulkan, sebagian akan 

diabsorbsi dan sisanya akan diteruskan, sehingga dalam hal ini dapat 

dinyatakan sebagai berikut : 
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Io = It + Ia + Ir 

Dimana : Io = intensitas cahaya yang datang 

Ir = intensitas cahaya yang dipantulkan 

Ia = intensitas cahaya yang diserap 

It = intensitas cahaya yang diteruskan 

Pengaruh Ir dapat dihilangkan dengan menggunakan blanko atau kontrol, sehingga 

Io = It + Ia 

Dua hukum empiris telah menurunkan tentang intensitas serapan.  Hukum 

Lambert telah menyatakan bahwa fraksi penyerapan sinar tidak bergantung dari 

intensitas sumber cahaya.  Hukum Beer mengatakan bahwa penyerapan sebanding 

dengan jumlah molekul yang menyerap (Sudjadi, 1983). 

Hukum kuantitatif yang terkait dikenal dengan hukum Lambert-Beer. 

Menurut hukum Lambert Beer (Mulja dan Suharman, 1995) : 

 A = log (Io/It) = Ɛ. b. C 

Dimana : A = absorban 

 Io = Intensitas sinar yang datang 

 It =  intensitas sinar yang diteruskan 

 Ɛ = absorptivitas molar (L.mol-1.cm-1) 

 b = Tebal Kuvet (cm) 

 c = Konsentrasi zat (mol L-1) 
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Menurut Arisandi (2006) spektrofotometer ultraungu-tampak pada umumnya 

digunakan untuk: 

 Menentukan jenis kromofor, ikatan rangkap yang terkonjugasi dan ausokrom 

dari suatu senyawa organik. 

 Menjelaskan informasi dari struktur berdasarkan panjang gelombang 

maksimum suatu senyawa. 

 Mampu menganalisis senyawa organik secara kuantitatif dengan 

menggunakan hukum Lambert-Beer. 

Metoda spektrometri berupa larutan sampel yang menyerap radiasi elektromagnetik 

dari sumber cahaya, dimana jumlah radiasi yang diserap sebanding dengan 

banyaknya analit dalam larutan.  Beberapa warna komplementer yang diserap dan 

diteruskan dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Warna Komplementer Panjang Gelombang (Underwood dan Day, 2002). 

Panjang Gelombang (nm) Warna yang diserap Warna yang diteruskan 

380 – 450 Ungu Kuning-hijau 

450 – 495 Biru Kuning 

495 – 570 Hijau Ungu 

570 – 590 Kuning Biru 

590 – 620 Jingga Hijau-biru 

620 – 750 Merah Biru-hijau 

 

Daerah ultraungu sekitar 10 - 400 nm, tetapi paling banyak penggunaannya secara 

analitik dari 200 - 380 nm dan disebut sebagai ultraungu dekat.  Udara dapat 

mengabsorpsi di bawah panjang gelombang 200 nm sehingga instrumen harus 
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Gambar 6. Alat Spektofotometer Ultraungu-Tampak (Mukti, 2012) 

dioperasikan kondisi vakum, daerah ini disebut dengan daerah ultraungu vakum 

(Kristianingrum, 2014). 

 

L. Instrumentasi Spektrofotometer Ultraungu Tampak 

 

Spektrofotometer ultraungu-tampak melibatkan energi elektronik yang cukup besar 

pada molekul yang dianalisis, sehingga lebih banyak dipakai untuk analisis kuantitatif 

daripada kualitataif (Mulja dan Suharman, 1995).  Secara umum spektrofotometer 

ultraungu-tampak memiliki 3 tipe yaitu rancangan berkas tunggal (single beam), 

rancangan berkas ganda (double beam), dan multichannel (Skoog et al., 1998). 

Mekanisme kerja alat spektrofotometer ultraungu-tampak adalah sinar dari 

sumber sinar dilewatkan melalui celah masuk, kemudian sinar dikumpulkan agar 

sampai ke prisma untuk didifraksikan menjadi sinar-sinar dengan panjang 

gelombang tertentu.  Sinar dilewatkan ke monokromator untuk menyeleksi 

panjang gelombang yang diinginkan.  Sinar monokromatis melewati sampel dan 

akan ada sinar yang diserap dan diteruskan.  Sinar yang diteruskan akan dideteksi 

oleh detektor.  Radiasi yang diterima oleh detektor diubah menjadi sinar listrik 

yang kemudian terbaca dalam bentuk transmitansi (Harjadi, 1990). 

Instrumentasi spektrofotometer ultraungu-tampak dapat dilihat pada Gambar 6. 
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Instrumen spektrofotometer ultraungu-tampak sesuai jalan prinsipnya terdiri dari 

sumber radiasi, monokromator, tempat sampel, detektor dan pencatat (recorder). 

1. Sumber radiasi 

Sumber radiasi pada spektrofotometer harus memiliki pancaran radiasi yang stabil 

dan intensitasnya tinggi. Sumber radiasi pada spektrofotometer ultraungu-tampak 

ada tiga macam: 

a. Sumber radiasi Tungsten (Wolfram) 

Lampu ini digunakan untuk mengukur sampel pada daerah tampak. 

Bentuk lampu ini mirip dengan bola lampu pijar biasa, memiliki panjang 

gelombang antara 380-900 nm. Spektrum radiasianya berupa garis 

lengkung, umumnya memiliki waktu 1000 jam pemakaian. 

b. Sumber radiasi Deuterium 

Lampu ini dipakai pada panjang gelombang 190-380 nm. Spektrum energi 

radiasinya lurus, dan digunakan untuk mengukur sampel yang terletak 

pada daerah ultraungu, memiliki waktu 500 jam pemakaian. 

c. Sumber radiasi merkuri 

Sumber radiasi ini memiliki panjang gelombang 365 nm. 

2. Monokromator 

Monokromator adalah alat yang akan memecah cahaya polikromatis menjadi 

cahaya tunggal (monokromatis) dengan komponen panjang gelombang tertentu. 
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3. Tempat Sampel 

Sampel biasanya ditempatkan pada wadah tabung atau kuvet yang terbuat dari 

kaca, kuarsa atau material transparan lainnya.  

4. Detektor 

Intensitas cahaya yang melewati sampel diukur dengan detektor sensitif cahaya. 

Detektor terdiri dari suatu katoda dan anoda. Apabila foton mengenai katoda, 

suatu elektron akan terpancar dan tertarik ke anoda menyebabkan timbulnya aliran 

listrik yang besarnya dapat direkam oleh alat pencatat. 

5. Pencatat (recorder) 

Recorder berfungsi untuk menampilkan hasil pengamatan dan merupakan sistem 

baca yang memperagakan besarnya isyarat listrik, menyatakan dalam bentuk % 

transmitan maupun absorbansi (Kristianingrum, 2014). 

 

 

M. Interaksi Sinar Ultraungu-Tampak dengan Senyawa 

 

Interaksi sinar ultra ungu atau sinar tampak menghasilkan transisi elektronik dari 

elektron-elektron ikatan, baik ikatan sigma (σ) dan pi (π) maupun elektron non 

ikatan yang ada dalam molekul organik.  Elektron-elektron ini berada di 

bagian luar dari molekul organik.  Transisi elektronik yang berada di bagian 

luar dari molekul organik, transisi elektronik yang terjadi merupakan 

perpindahan elektron dari orbital ikatan atau non ikatan ke tingkat orbital anti 

ikatan atau disebut dengan tingkat eksitasi.  Orbital ikatan atau non ikatan 
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sering disebut dengan orbital dasar, sehingga transisi elektron sering 

dinyatakan sebagai transisi elektron dari tingkat dasar ke tingkat tereksitasi. 

Tingkat tereksitasi dari elektron molekul organik hanya ada dua jenis, yaitu pi 

bintang (π 
*
) dan sigma bintang (σ

*
), sehingga bila molekul organik yang 

memiliki elektron-elektron sigma, pi, dan elektron non ikatan, misalnya pada 

molekul aseton, maka tipe transisi elektroniknya meliputi σ→σ
*
, σ→ π 

*
, π → π 

*
, π →σ

*
, n→σ

*
, n→ π 

*
, agar terjadi transisi elektronik ini diperlukan energi 

yang besarnya sesuai dengan jenis elektron ikatan dan non ikatan yang ada dalam 

molekul organik (Suhartati, 2017). 

 

N. Validasi Metode 

 

Validasi metode analisis adalah suatu tindakan penilaian terhadap parameter 

tertentu berdasarkan percobaan laboratorium untuk membuktikan bahwa 

parameter tersebut memenuhi persyaratan untuk penggunaannya (Harmita, 2006).  

Metode analisis harus divalidasi ketika: 

1. Metode baru dikembangkan untuk mengatasi problem analisis tertentu. 

2. Metode yang sudah baku direvisi untuk menyesuaikan perkembangan atau 

ketika munculnya suatu problem yang mengarah bahwa metode baku tersebut 

harus direvisi. 

3. Penjaminan mutu yang mengindikasikan bahwa metode baku telah berubah 

seiring berjalannya waktu (Harmita, 2003). 
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Parameter yang digunakan dalam validasi metode analisis yaitu: 

 

 

1. Uji Linearitas 

Liniearitas adalah kemampuan metode analisa yang memberikan respon secara 

langsung atau dengan bantuan transformasi matematik yang baik, proporsional 

terhadap konsentrasi analit dalam sampel.  Linearitas suatu metode menjadi 

ukuran baik atau tidaknya kurva kalibrasi yang menghubungkan antara respon 

(y) dengan konsentrasi (x).  Uji liniearitas dilakukan dengan membuat kurva 

kalibrasi larutan standar, dari kurva kalibrasi diperoleh persamaan garis lurus 

atau regresi dan koefisien kolerasi yang digunakan untuk mengetahui 

hubungan antara korelasi larutan standar dengan nilai absorbansi yang 

dihasilkan.  Nilai linearitas yang baik adalah 0,99 ≤ r ≤ 1 (Harmita,2006). 

Grafik kurva standar diperoleh dari hubungan antara konsentrasi dengan 

absorbansi dengan menggunakan persamaan regresi linear sebagai berikut 

y = a + bx 

keterangan : 

y : absorbansi sampel 

a : intersep (titik potong kurva terhadap sumbu y) 

b : slope 

x : konsentrasi sampel 

 

2. Uji Batas Deteksi (LoD) dan Batas Kuantitasi (LoQ) 

Tujuan penentuan batas deteksi yaitu untuk mengetahui jumlah terkecil analit 

yang masih bisa dideteksi namun tidak perlu dapat terukur, sedangkan tujuan 
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penentuan batas kuantitasi yaitu untuk mengetahui jumlah terkecil analit yang 

masih bisa diukur dengan akurat. 

 

Batas deteksi dan batas kuantitasi dihitung berdasarkan rumus (Gandjar dan 

Rohman 2013) : 

 

a. Batas Deteksi (LoD) 

 

LoD =  

 

b. Batas Kuantisasi (LoQ) 

 

LoQ =  

 

Keterangan : 

SD : simpangan baku dari y-intersep 

b    : slope 

 

3. Uji Akurasi 

 

Akurasi (ketepatan) adalah ukuran yang menunjukkan derajat kedekatan hasil 

analis dengan kadar analit yang sebenarnya.  Akurasi dinyatakan sebagai persen 

perolehan kembali (recovery) analit yang ditambahkan. Recovery dihitung dengan 

membandingkan kadar yang terukur dengan penambahan baku terhadap kadar 

teoritis.  Menurut AOAC (2002) persen perolehan kembali dapat dicari dengan : 

 

% perolehan kembali =  

    

  3 SD 

     b 

 

10 SD 

    b 

 

(CF-CA) x 100% 

      CS 
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CF = Konsentrasi total sampel yang diperoleh 

CA = Konsentrasi sampel sebenarnya 

CS = Konsentrasi standar yang ditambahkan 

 

4. Uji Presisi 

 

Uji presisi dilakukan pada tingkat keterulangan dengan cara mengukur kadar 

larutan baku dengan variasi konsentrasi dan waktu yang berbeda dalam satu hari 

(intraday).  Presisi diukur sebagai simpangan baku (SD) atau % simpangan baku 

relatif (%RSD). 

 

Presisi dapat dihitung dengan cara sebagai berikut (Harmita, 2003) : 

a. Hasil analisis adalah X1, X2, X3……………..Xn 

maka simpangan  bakunya adalah:  

SD =  [
∑( 𝑥𝑖 − 𝑥 )²
                     

𝑛 − 1

]
1/2

   
    

 

 

b. Simpangan baku relatif ( %RSD) 

 

 

Keterangan : 

SD : simpangan baku 

%RSD : simpangan baku relatif 

𝑥           : kadar sampel yang diperoleh 

𝑥           : kadar rata-rata 

n : jumlah pengulangan analisis  



 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Waktu dan Tempat 

 

Penelitian ini telah dilakukan pada bulan Februari sampai dengan Juni 2019.  

Preparasi larutan dilakukan di Laboratorium Kimia Analitik Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung dan analisis spektrofotometer 

ultraungu-tampak bertempat di Laboratorium Instrumentasi Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung. 

 

B. Alat dan Bahan 

 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain alat gelas yang umum 

digunakan di laboratorium seperti labu takar, gelas ukur, tabung reaksi dan 

sebagainya, spatula, pipet volume, neraca analitik AND.HR-150A, pH meter 

Metrohm 827, dan spektrofotometer UV-Vis Hitachi U-2010. 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu asam tanat Merck, HgCl2, 

larutan NaOH, akuabides, dan akuades. 

 

 

 



38 

   

 

 

C. Prosedur Penelitan 

 

1. Pembuatan Larutan Standar 

 

1.1 Pembuatan Larutan Standar Hg(II) 10 mM 

 

Larutan standar Hg(II) 10 mM dibuat dengan cara menimbang 0,2715 gram HgCl2 

menggunakan neraca analitik, kemudian dilarutkan menggunakan akuabides di 

dalam labu takar 100 mL hingga tanda batas lalu dihomogenkan.  Perhitungan 

pembuatan larutan ini dapat dilihat pada Lampiran 1. 

 

1.2 Pembuatan Larutan NaOH 0,1 M 

 

Larutan NaOH 0,1 M dibuat dengan menimbang 0,4 gram NaOH menggunakan 

neraca analitik, kemudian dilarutkan menggunakan akuades di dalam labu takar 

100 mL hingga tanda batas lalu dihomogenkan.  Perhitungan pembuatan larutan 

dapat dilihat pada Lampiran 1. 

 

2. Optimasi Panjang Gelombang Maksimum pada Ion Logam Hg(II)  dan 

Asam Tanat 

2.1 Penentuan Panjang Gelombang Optimum Larutan Asam Tanat 

 

Sebanyak 4 mL larutan asam tanat dimasukkan ke dalam kuvet, kemudian diukur 

panjang gelombang menggunakan spektrofotometer ultraungu-tampak. 
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2.2 Penentuan Panjang Gelombang Optimum Larutan Hg(II) 

 

Larutan Hg(II) dimasukkan masing-masing ke dalam kuvet, kemudian diukur 

panjang gelombang menggunakan spektrofotometer ultraungu-tampak. 

 

2.3 Penentuan Panjang Gelombang Optimum Pembentukan Kompleks 

Hg(II)-Asam Tanat 

 

Penentuan panjang gelombang maksimum pada masing-masing larutan, yaitu 

Hg(II)-asam tanat dilakukan dengan menggunakan larutan induk 10 mM yang 

diencerkan menjadi 0,05 mM untuk Hg(II) dan 0,2 mM untuk asam tanat. 

Optimasi ini dilakukan dengan menggunakan spektrofotometer ultraungu-tampak. 

 

3. Penentuan Panjang Gelombang Optimum Pembentukan Kompleks 

Hg(II)-Asam Tanat pada Variasi pH 

 

Penentuan variasi pH dilakukan dengan cara mereaksikan Hg(II) 0,05 mM dengan 

asam tanat 0,2 mM yang masing-masing telah diatur pH 8; 9; 10; 11 dan 12.  

Panjang gelombang optimum diukur menggunakan spektrofotometer ultraungu-

tampak. 

 

4. Penentuan Stoikiometri Pembentukan Kompleks Hg(II)-Asam Tanat 

4.1 Penentuan Stoikiometri Pembentukan Kompleks Hg(II)-Asam Tanat 

pada Variasi Konsentrasi Asam Tanat (mM) 

 

Penentuan ini dilakukan dengan cara mengukur kompleks logam Hg(II) 

dengan asam tanat pada pH optimum dan panjang gelombang optimum dengan 
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perbandingan konsentrasi ion logam Hg(II) : asam tanat yaitu : 1:1, 1:2, 1:3, 

1:4, dan 1:5 menggunakan spektrofotometer ultraungu-tampak. 

 

4.2 Penentuan Stoikiometri Pembentukan Kompleks Hg(II)-Asam Tanat 

dengan Variasi Konsentrasi logam Hg(mM) 

 

Penentuan ini dilakukan dengan cara mengukur kompleks ion logam Hg(II) 

dengan asam tanat pada pH optimum dan panjang gelombang optimum dengan 

perbandingan konsentrasi ion logam Hg(II) : asam tanat yaitu : 1:1, 2:1, 3:1,  

4:1,dan 5:1 menggunakan spektrofotometer ultraungu-tampak. 

 

4.3 Penentuan Stoikiometri Pembentukan Kompleks Hg(II)-Asam Tanat 

pada Variasi Volume logam Hg(mL) 

 

Penentuan dilakukan dengan cara mengukur kompleks Logam Hg(II) dengan 

asam tanat pada pH optimum, konsentrasi optimum dan panjang gelombang 

optimum lalu memvariasikan volume logam Hg(II) dengan perbandingan 1:1, 

2:1, 3:1, 4:1, dan 5:1 menggunakan spektrofotometer ultraungu-tampak. 

 

4.4 Penentuan Stoikiometri Pembentukan Kompleks Hg(II)-Asam Tanat 

pada Variasi Volume Asam Tanat (mL) 

 

Penentuan dilakukan dengan cara mengukur kompleks ion logam Hg(II) dengan 

asam tanat pada pH optimum, konsentrasi optimum dan panjang gelombang 

optimum lalu memvariasikan volume asam tanat dengan perbandingan 1:1, 1:2, 

1:3, 1:4, dan 1:5 menggunakan spektrofotometer ultraungu-tampak. 
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5. Penentuan Waktu Kestabilan Kompleks Ion Logam Hg(II)-Asam Tanat 

 

Penentuan waktu kestabilan kompleks dilakukan dengan perbandingan 

konsentrasi terbaik dan volume terbaik yang diperoleh, diukur absorbansinya 

dengan menggunakan Spektrofotometer Ultraungu-Tampak pada panjang 

gelombang optimum dan pH optimum dari 0 menit sampai 60 menit dengan skala 

kenaikan 10 menit. 

 

6. Validasi Metode 

6.1 Penentuan Linearitas  

 

Penentuan linearitas dilakukan dengan membuat larutan Hg(II) dengan 

konsentrasi yang berbeda yaitu 0,01; 0,03; 0,05; 0,07 dan 0,09 mM, kemudian 

ditambahkan larutan asam tanat dengan konsentrasi optimum. Masing-masing 

larutan kompleks diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer 

ultraungu-tampak.  Nilai absorbansi yang diperoleh dibuat persamaan linear 

hubungan antara konsentrasi dengan absorbansi.  Nilai r yang diperoleh 

menggambarkan linearitas (AOAC, 2002).  Perhitungan pembutan larutan dapat 

dilihat pada Lampiran 1. 

 

6.2 Penentuan Limit Deteksi (LoD) dan Limit Kuantifikasi (LoQ) 

 

Penentuan LoD dan LoQ dilakukan dengan menggunakan kurva kalibrasi.  

Selanjutnya dicari nilai LoD dan LoQ metode analisis dengan persamaan: 

a. Limit Deteksi (LoD) 

Karena, k = 3 atau 10, SD = simpangan baku, dan b = slope, maka 
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LoD =  

b. Limit Kuantitasi (LoQ) 

LoQ =     

6.3 Penentuan Presisi 

 

Penentuan presisi dilakukan dengan mengukur konsentrasi kompleks Hg(II)-asam 

tanat pada kondisi optimum dengan 8 kali pengulangan (Harmita, 2003).  Nilai 

konsentrasi rata-rata yang diperoleh selanjutnya ditentukan standar deviasi (SD) 

serta nilai relatif standar deviasi (RSD).  Metode dengan presisi yang baik 

ditunjukkan dengan perolehan relatif standar deviasi (RSD) < 5% (Cristian, 1986). 

 

6.4 Penentuan Akurasi 

 

Penentuan akurasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah analit murni ke 

dalam campuran (air kran yang telah ditambahkan masing-masing logam Hg(I) 

dan Hg(II) yang diketahui kadarnya).  Campuran dianalisis dan hasilnya 

dibandingkan terhadap kadar analit yang ditambahkan (kadar sebenarnya). Jumlah 

analit yang ditambahkan ke dalam sampel atau selisih antara rata-rata dan nilai 

sebenarnya yang didapat menunjukkan ketepatan.  Ketepatan dihitung dengan % 

recovery (perolehan kembali) (AOAC, 2002). 

 

 

3 SD 

     b 

 

10 SD 

    b 
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D. Diagram Alir 

 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam diagram 

alir sebagai berikut pada Gambar 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Diagram Alir penelitian

Larutan standar asam tanat dan larutan Hg(II)       
 

tanat dan larutan 

Optimasi: 

1. Variasi pH 

2. Variasi Konsentrasi 

3. Variasi Volume 

4. Waktu Kestabilan 

Panjang gelombang maksimum 

 

Spektrofotometer ultraungu-tampak 

Validasi Metode 

1. Kurva Linearitas  

2. LoD dan LoQ 

3. Presisi 

4. Akurasi 

 

Hasil 



 

 

 

 

 

 

 

V. SIMPULAN 

 

 

 

A. Simpulan  

 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 

1. Larutan asam tanat dapat membentuk kompleks dengan ion Hg(II) dengan 

memberikan warna kuning tua bening. 

2. Kondisi optimum pembentukan kompleks Hg(II)-Asam tanat diperoleh pada 

pH 9, perbandingan konsentrasi Hg(II) : asam tanat 1:4, perbandingan volume 

Hg(II) : asam tanat 1:1 pada panjang gelombang 420 nm. 

3. Kompleks Hg(II)-Asam tanat stabil pada menit ke-40. 

4. Metode analisis kompleks Hg(II)-Asam tanat secara spektrofotometer 

ultraungu-tampak sudah memenuhi kriteria metode yang valid menurut 

AOAC, dengan nilai linearitas 0,9995; nilai presisi (%RSD) 0,8732; nilai 

akurasi (%recovery) 99,45%; LoD 0,00019 dan LoQ 0,00065. 

 

B. Saran 

 

Penulis menyarankan untuk penelitian selanjutnya melihat struktur kompleks yang 

terbentuk antara ion logam Hg(II)-asam tanat menggunakan spektrofotometer 

inframerah, melihat pengaruh penambahan ion pengganggu terhadap kestabilan 
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kompleks Hg(II)-asam tanat dan mengaplikasikan metode ini terhadap limbah 

industri.
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