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Telah dilakukan kajian kandungan logam berat Pb, Zn, dan Hg pada ikan 

kembung, ikan selar, dan ikan layang yang diperoleh dari Pesisir Teluk Semaka. 

Pengambilan sampel ikan dilakukan dengan metode  purposive  random  sampling 

di 3 (tiga) titik lokasi yang berada di perairan Teluk Semaka. Sampel yang 

diambil dari masing-masing lokasi terdiri atas 3 macam ikan. Sampel ikan 

kembung, ikan selar, dan ikan layang merupakan ikan yang sering dikonsumsi 

masyarakat setempat. Hasil analisis pada ketiga sampel (ikan kembung, ikan selar, 

dan ikan layang) menunjukkan bahwa kadar logam Pb antara 0,173-0,279 ppm, 

logam Zn antara 60,528-68,15 ppm, logam  Hg antara 0,0282-0,0299 ppm. 

Berdasarkan hasil analisis pada ketiga sampel tersebut menunjukkan bahwa kadar 

logam Pb, Zn, dan Hg masih berada dibawah batas aman yang ditetapkan US-

EPA untuk logam Pb yaitu 1,5 ppm dan logam Zn yaitu 150 ppm, dan BPOM RI 

untuk logam Hg yaitu 0,5 ppm.  
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ABSTRACT 

 

 

STUDY OF Pb, Zn AND Hg HEAVY METAL CONTENT IN LONG 

JAWED  MACKEREL, YELLOWSTRIPE SCAD, AND FISH FLOAT IN 

SEMAKA BAY COAST AT THE ATOM ABSORPTION 

SPECTROFOTOMETRY 

 

 

By 

  

Muhammad Arqam 

 

 

A study of the heavy metal content of Pb, Zn, and Hg in long jawed mackerel, 

yellowstripe scad, and fish float was obtained from the Semaka Bay coast. 

Sampling of fish is done by purposive random sampling method in 3 (three) 

locations in the waters of Semaka Bay. Samples taken from each location 

consisted of 3 types of fish. Samples of long jawed mackerel, yellowstripe scad, 

and fish float are fish that are often consumed by the local community. The results 

of the analysis of the three samples (long jawed mackerel, yellowstripe scad, and 

fish float) showed that the Pb metal content was between 0,173-0,279 ppm, the Zn 

metal was between 60,528-68,15 ppm, the Hg metal was 0,0282-0,0299 ppm. 

Based on the analysis of the three samples showed that the levels of Pb, Zn, and 

Hg are still below the safe limit set by US-EPA for Pb metal that is 1,5 ppm and 

Zn metal that is 150 ppm, and RI BPOM for Hg metal is 0,5 ppm. 
 

 

Keywords: Pb, Zn, Hg, Long Jawed Mackerel, Yellowstripe Scad, Fish Float, 
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I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A.  Latar Belakang 

 

Kabupaten Tanggamus secara geografis terletak antara 5
o
 05’ LU dan 5

o
 56’ LS 

dan antara 104
o
 18’ – 105

 o
 12’ BT.  Kabupaten Tanggamus memiliki dua sungai 

utama yang melintasi daerah-daerah tersebut, kedua sungai itu adalah Way 

Sekampung dan Way Semaka.  Selain sungai Way Sekampung dan Way Semaka, 

terdapat juga beberapa sungai yang mengaliri wilayah Kabupaten Tanggamus 

antara lain yaitu Way Pisang, Way Gatal, Way Semah, Way Sengarus, Way Bulok 

dan Way Semuong.  Kabupaten Tanggamus bagian barat semakin condong 

mengikuti lereng Bukit Barisan.  Bagian Selatan meruncing dan mempunyai 

sebuah teluk yang besar yaitu Teluk Semaka.  Pada Teluk Semaka terdapat sebuah 

pelabuhan yang merupakan pelabuhan antara pulau dan terdapat tempat 

perdagangan ikan.  Perairan Teluk Semaka bersinggungan langsung dengan 

wilayah Kecamatan Cukuh Balak, Limau, Kota Agung, Wonosobo, Semaka dan 

Pematang Sawah. 

Pada bagian mulut teluk (arah tenggara), terdapat pulau Tabuan yang merupakan 

pulau kecil yang terluas (3.294 ha) di Provinsi Lampung.  Pada ujung Teluk 

Semaka terdapat kecamatan Kota Agung yang merupakan ibu kota Kabupaten 

Tanggamus.  Kegiatan utama di wilayah pesisir ini meliputi perikanan tangkap,  
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perikanan budidaya (tambak udang), pelabuhan perdagangan ikan, dan terminal 

transfer minyak bumi dari tanker besar ke kapal-kapal kecil milik PT Pertamina 

(Badan Pusat Statistik, 2017). 

Salah satu dampak negatif yang timbul dan perlu mendapat perhatian akibat 

berlangsungnya berbagai aktivitas tersebut adalah pencemaran perairan laut akibat 

limbah aktivitas di Teluk Semaka.  Beberapa limbah yang dihasilkan oleh industri 

adakalanya berupa limbah B3, seperti jenis-jenis logam berat yang apabila masuk 

ke ekosistem pesisir dapat menimbulkan dampak yang fatal, baik bagi biota 

perairan maupun manusia yang ada di wilayah tersebut.  Aktivitas-aktivitas 

tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak terhadap 

keseimbangan ekosistem di kawasan pantai tersebut.  Hal ini disebabkan oleh 

kerusakan-kerusakan lingkungan laut.  Kerusakan lingkungan laut tersebut 

ditandai dengan adanya abrasi pantai, sedimentasi, intrusi (pergerakan) air laut.  

Tekanan lingkungan terhadap perairan ini makin lama semakin meningkat karena 

masuknya limbah dari berbagai kegiatan di kawasan-kawasan yang telah 

terbangun di wilayah pesisir tersebut. 

Penurunan kualitas lingkungan perairan disebabkan masuknya jenis limbah seperti 

limbah organik dan anorganik.  Pencemaran laut adalah dimasukkanya baik 

langsung maupun tidak langsung zat padat, cair atau gas ke laut sehingga kualitas 

air laut menurun dan menyebabkan lingkungan laut tidak berfungsi dengan baik.  

Pencemaran laut ini dapat disebabkan salah satunya oleh tumpahan minyak.  

Tumpahan minyak baik yang berasal dari kegiatan penambangan lepas pantai, 

kebocoran, kecelakaan kapal tanker dan lain sebagainya menyebabkan minyak 
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masuk ke dalam laut.  Pencemaran laut tersebut menjadi penyebab berkurangnya 

daya tangkap ikan dan hasil panen rumput laut (Damanik, 2018). 

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan Abdullah (2004) diketahui bahwa logam 

berat Pb, Zn dan Hg telah terdeteksi keberadaannya dalam jumlah yang bervariasi 

baik di badan sungai sumur penduduk dan perairan laut di wilayah pesisir Teluk 

Semaka.  Sumber dari bahan pencemar logam berat ini sangat mungkin berasal 

dari penggunaan pestisida dengan jenis klorpirofos, endosulfan, metidation, 

prefenofos, dan fenitrotion yang mengandung logam berat dalam aktivitas 

pertanian dan pertambangan di bagian hulu sungai yang bermuara ke Teluk 

Semaka.  Selain itu, aktivitas kapal-kapal tanker yang mentransfer minyak juga 

dapat menjadi sumber pencemar perairan, terutama jika buangan air yang 

digunakan sebagai pemberat dan penyeimbang kapal saat berlayar dilakukan di 

Teluk Semaka. 

Terkait dengan keberadaan logam berat Pb, Zn, dan Hg di perairan pesisir Teluk 

Semaka, maka perlu dilakukan suatu kajian lanjutan untuk mengetahui 

keberadaan logam-logam berat tersebut pada beberapa biota laut, misalnya ikan 

kembung, ikan selar dan ikan layang yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat 

setempat sebagai bahan pangan menggunakan metode spektrofotometri serapan 

atom.  Hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk pemantauan dalam rangka jaminan 

keamanan pangan bagi masyarakat setempat. 
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B.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan kadar logam berat Pb, Zn, dan 

Hg yang terdapat pada ikan Kembung, ikan Selar dan ikan Layang di perairan 

Teluk Semaka dengan menggunakan metode Spektrofotometri Serapan Atom 

(SSA). 

C.  Manfaat Penelitian 

Manfaat dilakukannya penelitian ini yaitu memberi informasi dan masukan bagi 

pemerintah daerah kabupaten Tanggamus untuk melakukan pencegahan 

pencemaran logam berat di Teluk Semaka dan mengambil langkah-langkah yang 

tepat apabila telah terjadi pencemaran logam berat pada biota laut yang banyak 

dimanfaatkan sebagai bahan pangan masyarakat setempat.   



II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A.  Teluk Semaka 

 

Teluk Semaka merupakan salah satu dari dua teluk di ujung tenggara Pulau 

Sumatera (Lampung).  Pada bagian mulut Teluk Semaka (arah Tenggara) 

berhadapan langsung dengan Selat Sunda yang merupakan perairan penghubung 

antara Laut Jawa di sebelah Utara dan Samudera Hindia di Selatan.  Deskripsi 

batimetri Teluk Semaka didasarkan pada Peta Selat Sunda skala 1:200.000 dengan 

inset Teluk Semaka skala 1:75.000 dan Kota Agung skala 1:25.000.  Dasar laut di 

sisi selatan teluk lebih curam daripada sisi utara atau pangkal teluk.  Kedalaman    

rata-rata teluk adalah 60 m, dengan titik dasar laut terdalam adalah 216 m di dekat 

Pulau Tabuan ke arah mulut teluk.  Pada jarak 2 km dari muara Way Semaka ke 

arah mulut teluk, dijumpai garis isobath 50 m yang memanjang mengikuti lekukan 

teluk, dan terus ke arah mulut teluk (Tenggara)  membentuk suatu basin atau 

cekungan di daratan sampai ke Pulau Tabuan.  Pada bagian Timur Laut (ke arah 

Selat Sunda), kedalaman mencapai 360 m (Badan Pusat Statistik, 2017). 

Gambaran lokal (mikro) mengenai suhu dan salinitas air Teluk Semaka 

berdasarkan kedalaman tidak didapatkan, oleh karena itu informasi hanya dapat 

diberikan untuk air permukaan.  Berdasarkan hasil penelitian PKSPL-IPB (2003) 

pada beberapa lokasi didekat garis pantai Teluk Semaka dan di beberapa muara 



6 

 

sungai, diketahui bahwa suhu air permukaan berkisar antara 29 sampai 30 ºC, dan 

salinitas berkisar antara 29 hingga 31%.  Proses sedimentasi di Teluk Semaka 

utamanya terjadi di dekat muara sungai seperti Way Semaka.  Sedimentasi terjadi 

akibat penumpukan muatan partikel yang dibawa oleh air sungai dan kemudian 

mengendap dan menumpuk di sekitar muara.  Bertambahnya kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan di Teluk Semaka, menambah masuknya limbah-limbah yang 

mengakibatkan pencemaran dan penuruan kualitas perairan di Teluk Semaka. 

(Badan Pusat Statistik 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Sumber : Wiryawan et al. (1999) 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Geologi Lingkungan Wilayah Teluk Semaka 
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Bebarapa nilai parameter kimia air laut sudah menunjukkan indikasi terjadinya 

pencemaran.  Parameter BOD pada semua stasiun pengamatan masih  

menunjukkan nilai di bawah baku mutu.  Akan tetapi parameter COD pada semua 

stasiun telah melampaui nilai baku mutu.  Hal ini merupakan indikasi kuat bahwa 

terdapat banyak bahan anorganik di perairan yang sangat potensial menimbulkan 

pencemaran.  Untuk senyawa nitrogen utamanya nitrit (NO2-N) serta total 

amonium dan amoniak (NH3-N dan NH4-N) pada beberapa tempat juga telah 

melampaui nilai baku mutu.  Oleh karena itu, indikasi adanya potensi pencemaran 

perairan menjadi lebih kuat.  Parameter logam berat Pb dan Zn juga telah 

menampakkan kecenderungan yang melampaui baku mutu lingkungan.  

Sedangkan untuk kandungan Hg, walaupun masih jauh di bawah baku mutu, 

tetaplah harus diwaspadai karena sifatnya yang sangat toksik dan bioakumulatif 

dalam jaringan tubuh biota air.  Sumber dari bahan pencemar logam berat ini 

sangat mungkin berasal dari aktivitas pertanian yaitu penggunaan pestisida dan 

pertambangan di bagian hulu sungai yang bermuara ke Teluk Semaka (Abdullah, 

2004). 

B.  Pencemaran Logam Berat pada Perairan 

Logam berat pada perairan merupakan ancaman bagi makhluk hidup baik pada 

biota yang ada di dalam perairan tersebut, maupun pada tumbuh-tumbuhan dan 

manusia yang bergantung pada sumber air tersebut.  Sumber logam berat di 

perairan bersumber dari alam (debu vulkanik, pengikisan bebatuan, dan lain-lain) 

dan aktivitas manusia (limbah domestik, limbah industri dan lain-lain).            

Sifat toksisitas logam berat dapat dikelompokan ke dalam tiga kelompok, yaitu 
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bersifat toksik tinggi, sedang, dan rendah.  Logam berat yang bersifat toksik tinggi 

terdiri dari unsur-unsur Hg, Cd, Pb, Cu, dan Zn.  Bersifat toksik sedang terdiri 

dari unsur-unsur Cr, Ni, dan Co, sedangkan bersifat toksik rendah terdiri atas 

unsur Mn dan Fe.  Adanya logam berat di perairan, berbahaya baik secara 

langsung terhadap kehidupan organisme maupun efeknya secara tidak langsung 

terhadap kesehatan manusia (Rangkuti, 2009).  Logam berat memiliki sifat 

akumulatif di lingkungan.  Keberadaan logam berat Timbal (Pb), Merkuri (Hg) 

dan Seng (Zn) yang menumpuk pada air dan sedimen akan masuk ke dalam 

kehidupan organisme di dalamnya, logam berat pada konsentrasi tertentu akan 

terakumulasi ke dalam air, biota, serta sedimen pada perairan tersebut, dan dapat 

menimbulkan efek toksik terhadap organisme di dalamnya.  Logam berat pada 

umumnya mempunyai sifat toksik dan berbahaya bagi organisme hidup, walaupun 

beberapa diantaranya diperlukan dalam jumlah kecil.  Secara langsung maupun 

tidak langsung toksisitas dari polutan itulah yang kemudian menjadi pemicu 

terjadinya pencemaran pada lingkungan sekitarnya (Sembel, 2015). 

Keberadaan logam berat dalam air mempengaruhi kehidupan biota air, karena 

kemampuan biota dalam mengakumulasi logam berat yang ada di dalam air.      

Proses industrialisasi tidak terlepas dari efek negatif yang ditimbulkan, adanya 

bahan sisa industri yang berpengaruh terhadap lingkungan sekitarnya.  Apabila 

sisa limbah tersebut tidak diolah terlebih dahulu dan kemudian dibuang begitu 

saja ke perairan bebas, akan terjadi perubahan nilai dari perairan itu baik kualitas 

maupun kuantitas sehingga perairan itu dianggap tercemar.  Kegiatan-kegiatan 

industri yang ada disekitar perairan tersebut diduga akan menyumbangkan limbah 

yang banyak mengandung logam berat, diantaranya yaitu logam Pb, Hg dan Zn.  
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Sebagian besar logam seperti Fe, Pb, Zn, Al dan Cu mudah terlarut dan sangat 

mobile pada pH < 5.  Logam berat dalam konsentrasi yang tinggi dapat 

mengakibatkan kematian beberapa jenis biota perairan, sedangkan jika konsentrasi 

logam berat rendah juga dapat membunuh organisme hidup dan proses ini diawali 

dengan penumpukan logam berat dalam tubuh biota air.  Tingkat konsentrasi 

logam berat dalam air dibedakan menurut tingkat pencemarannya, yaitu polusi 

berat, polusi sedang dan non polusi.  Suatu perairan dengan tingkat polusi berat 

biasanya memiliki kandungan logam berat dalam air dan organisme yang hidup di 

dalamnya cukup tinggi (Endang, dkk, 2015). 

C.  Timbal (Pb) 

Timbal (Pb) merupakan logam yang lunak sehingga mudah diubah menjadi 

berbagai bentuk.  Penggunaan timbal paling besar adalah pada produksi baterai 

dan pabrik aki, selain itu juga untuk pelapis kabel, pipa, solder dan pewarna 

seperti cat.  Timah hitam atau timbal yang nama kimianya plumbum, mempunyai 

sifat kimia sebagai berikut : 

Nomor atom : 82 

Berat atom  : 207,2 

Berat jenis : 11370 kg/m
3 

Titik cair : 327,4 ºC 

Titik didih : 1620
 
ºC 

Logam berat Pb mempunyai sifat-sifat khusus, antara lain : 

 Merupakan jenis logam yang lunak 

 Mempunyai titik lebur yang rendah 

 Tahan terhadap karat 
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 Mempunyai kerapatan yang besar 

 Merupakan penghantar listrik yang baik 

Banyak logam berat baik yang bersifat toksik maupun esensial terlarut dalam air 

dan mencemari air tawar maupun air laut (Rijalinoor, 2016). 

Timbal (Pb) merupakan salah satu logam yang bersifat neurotoksin.       

Logam ini dapat masuk dan terakumulasi di dalam tubuh manusia ataupun 

hewan (Kusnoputranto, 2006).  Timbal (Pb) mempunyai arti penting dalam 

dunia kesehatan bukan karena penggunaan terapinya, melainkan lebih 

disebabkan karena sifat toksisitasnya.  Absorpsi timbal di dalam tubuh sangat 

lambat, sehingga terjadi akumulasi dan menjadi dasar keracunan yang 

progresif.  Keracunan timbal ini menyebabkan kadar timbal yang tinggi dalam 

aorta, hati, ginjal, pankreas, paru-paru, tulang, limpa, testis, jantung dan otak.  

Hal ini diperoleh dari kasus yang terjadi di Amerika pada 9 kota besar yang 

pernah diteliti oleh Gun pada tahun 1980.  Sesuai dengan US-EPA (2004) 

ambang batas logam Pb pada ikan sebesar 1,5 ppm.  Bila melebihi batas 

tersebut, maka ikan dapat dikatakan telah tercemar oleh logam timbal sehingga 

tidak baik dikonsumsi. 

Timbal (Pb) yang lebih dikenal dengan nama plumbum atau timah dengan 

konsentrasi tinggi dapat mengakibatkan kematian pada biota laut.  Logam berat 

yang masuk ke dalam lingkungan perairan akan mengalami pengendapan, 

kemudian diserap oleh organisme yang hidup di perairan tersebut.  Logam berat 

memiliki sifat yang mudah mengikat bahan organik dan mengendap di dasar 

perairan lalu bersatu dengan sedimen sehingga kadar logam berat dalam sedimen 
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lebih tinggi dibandingkan dalam air.  Logam berat bersama dengan padatan 

tersuspensi akan mengendap mepengaruhi kualitas sedimen di dasar perairan dan 

juga perairan sekitarnya.  Pencemaran yang dihasilkan dari logam berat sangat 

berbahaya dan bersifat toksik (Jenny, 2015). 

D.  Seng (Zn) 

Seng (Zn) adalah logam yang berwarna putih kebiruan, logam ini sangat mudah 

ditempa dan liat pada suhu 110-150 ºC.  Zink melebur pada 410 ºC dan mendidih 

pada 906 ºC.  Logamnya yang murni, melarut lambat sekali dalam asam dan 

dalam alkali, adanya zat-zat pencemar atau kontak dengan platinum atau tembaga, 

yang dihasilkan oleh penambahan beberapa tetes larutan garam dari logam-logam 

ini, mempercepat reaksi.  Pada manusia seng merupakan unsur yang terlibat 

dalam sejumlah besar enzim yang mengkatalisis reaksi metabolik yang vital.           

Meskipun Zn merupakan unsur esensial bagi tubuh, tetapi dalam dosis tinggi Zn 

dapat berbahaya dan bersifat toksik.  Absopsi Zn berlebih mampu menekan 

absorpsi Co dan Fe.  Paparan Zn dosis besar sangat jarang terjadi.  Zn tidak 

diakumulasi sesuai bertambahnya waktu paparan karena Zn dalam tubuh akan 

diatur oleh mekanisme homeostatik, sedangkan kelebihan Zn akan diabsorpsi dan 

disimpan dalam hati (Widowati dkk, 2008). 

Kelebihan seng (Zn) hingga dua sampai tiga kali AKG (Angka Kecukupan Gizi) 

menurunkan absorbsi tembaga.  Kelebihan sampai sepuluh kali AKG 

mempengaruhi metabolisme kolesterol, mengubah nilai lipoprotein, dan 

tampaknya dapat mempercepat timbulnya aterosklerosis.  Suplemen seng (Zn) 
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bisa menyebabkan keracunan, begitupun makanan yang asam dan disimpan dalam 

kaleng yang dilapisi seng (Zn) (Almatsier, 2001). 

Ion Zn bebas dalam larutan bersifat sangat toksik bagi tanaman, hewan 

invertebrata, dan ikan.  Toksisitas akut Zn terjadi sebagai akibat dari tindakan 

mengonsumsi makanan dan minuman yang terkontaminasi Zn dari wadah yang 

dilapisi Zn.  Gejala toksisitas akut bisa berupa sakit lambung, diare, mual, dan 

muntah. (Widowati dkk, 2008). 

Konsumsi Zn berlebih mampu mengakibatkan defisiensi mineral lain.  Toksisitas 

Zn bisa bersifat akut dan kronis.  Satu kasus yang dilaporkan karena seseorang 

mengkonsumsi 4 gram Zn–glukonat (570 mg unsur Zn) yang setelah 30 menit 

berakibat mual dan muntah.  Pemberian dosis tunggal sebesar 225-450 mg Zn bisa 

mengakibatkan muntah, sedangkan pemberian suplemen dengan dosis 50-150 

mg/hari mengakibatkan sakit pada alat pencernaan.  Orang yang mengkonsumsi 

lebih dari 12 gram unsur Zn lebih dari 2 hari terbukti mengalami hematologi, hati 

dan ginjal.  The National Academy of Sciences menetapkan dosis tertinggi Zn 

yang masih bisa ditoleransi tubuh, tetapi tidak untuk pengobatan, bagi anak umur 

0-6 bulan adalah sebesar 4 mg, anak umur 6-12 bulan sebesar 5 mg, anak umur 1-

3 tahun sebesar 7 mg, anak umur 4-8 tahun sebesar 12 mg, umur 9-13 tahun 

sebesar 23 mg, umur 14 -18 tahun sebesar 34 mg, umur >19 tahun, dan ibu hamil 

sebesar 40 mg (Paik, 2001). 
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E.  Merkuri (Hg) 

Merkuri merupakan unsur alami yang dapat di temukan di udara, air dan tanah 

yang dapat di distribusikan ke seluruh lingkungan baik secara alami maupun 

karena adanya kegiatan manusia.  Menurut Widowati dkk (2008) Hg yang masuk 

ke dalam lingkungan perairan dapat dalam bentuk :  

a. Hg Anorganik  : berasal dari air hujan atau aliran sungai, memiliki sifat 

  stabil pada pH yang rendah. 

b. Hg Organik  : berasal dari kegiatan pertanian, yaitu penggunaan 

  pestisida 

c. Logam Hg  : berasal dari kegiatan industri 

Uap Hg di udara dapat beredar di atmosfir hingga satu tahun, sehingga dapat 

tersebar luas dan diangkut ribuan mil dari sumber emisi.  Sebagian besar merkuri 

dalam air, tanah, sedimen atau tanaman dan hewan berada dalam bentuk merkuri 

ionik (merkuri klorida) (UNEP (United Nations Environment Programme) and 

WHO (World Health Organization), 2008). 

Saat kontaminan memasuki jaring makanan, makanan tersebut dikirim dari 

mangsa ke predator, dan dalam proses berturut-turut meningkatkan konsentrasi.  

Semakin tinggi jaring makanan maka berisiko tinggi terkena paparan.  Prosesnya 

dikenal sebagai biomagnification atau bioakumulasi.  Begitu memasuki rantai 

makanan, merkuri sebagai methyl mercury dan menghasilkan paparan manusia 

secara global terutama melalui konsumsi ikan yang terkontaminasi (World Health 

Organization, 2011). 



14 

 

Pengaruh toksisitas merkuri terhadap manusia tergantung dari bentuk komposisi 

merkuri, rute masuknya ke dalam tubuh dan lamanya terpajang.  Toksisitas uap 

merkuri pada tubuh melalui saluran pernafasan biasanya menyerang sistem syaraf 

pusat.  Sedangkan toksisitas kronik dapat menyerang ginjal.  Pekerja yang terkena 

uap merkuri sebesar 0,05 mg/m
3 

di udara secara terus menerus, dapat terkena 

penyakit berupa gejala nonspesifik yaitu neuroasthenia.  Hg berpengaruh terhadap 

proses ateroskelorsis (penyempitan dan penebalan pembuluh darah) karena Hg 

dapat membentuk radikal bebas yang dapat merusak sel.  Kandungan merkuri 

tinggi, yaitu sebesar >2,0 mg/g pada rambut pria dewasa dapat berkolerasi dengan 

peningkatan penyakit jantung koroner, atau infarksi miokardial 2-3 kali lipat 

dibandingkan dengan yang memiliki kandungan merkuri rendah (Darmono 2001). 

F.  Ikan Kembung 

Ikan kembung (Indian Mackerel-Scombridae) memiliki karakteristik badan 

lonjong dan pipih.  Di belakang sirip punggung kedua dan sirip dubur terdapat 5 

sirip tambahan (finlet) dan terdapat sepasang keel pada ekor.  Pada ikan ini 

terdapat noda hitam di belakang sirip dada.  Pada semua jenis terdapat barisan 

noda hitam di bawah sirip punggung.  Jenis ikan kembung yang tertangkap di 

Indonesia terdiri dari spesies Rastelliger brachysoma, R. faughni dan R. 

kanagurta.  Ikan kembung memiliki nama lokal Rumahan, Temenong, Mabong, 

Pelaling, Banyar, Kembung Lelaki.  Habitat ikan kembung tersebar membentuk 

gerombolan (schooling) besar di wilayah perairan pantai.  Ikan ini sering 

ditemukan bersama dengan ikan famili Clupeidae seperti Lemuru dan Tembang.  

Jenis makanannya adalah Phytoplankton (Diatom), Zooplankton (Cladocera, 
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Ostracoda, Larva Polychaeta).  Ikan dewasa memakan Makroplankton seperti 

larva udang dan ikan (Wiadnya, 2012). 

Pemanfaatan ikan kembung menjadi produk bernilai tambah masih terbatas.   

Hal ini terkait dengan tingginya kandungan lemak pada ikan kembung (Santoso, 

2011).  Berdasarkan Wahyudin (2013) dalam Isrofiah dkk (2014) menyatakan 

bahwa pemanfaatan sumberdaya ikan melebihi batas potensial kecuali ikan 

pelagis.  Jenis ikan pelagis diantaranya ikan kembung, selar, teri, tongkol komo, 

layang, udang putih/jerbung, cumi-cumi, guaman/tigawaja, manyung dan biji 

nangka.  

 

Gambar 2. Ikan Kembung 

Menurut organisasi The IUCN Red List of Treatened Species dalam menetapkan 

standar daftar spesies dan upaya penilaian konservasinya, klasifikasi ikan 

kembung adalah sebagai berikut : 

Kingdom : Animalia 

Filum  : Chordata 

Sub filum : Vertebrata 

Kelas  : Actinopterygii 

Subkelas         : Teleostei 
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Ordo  : Perciformes 

Famili  : Scombridae 

Genus  : Rastrelliger 

Spesies : Rastrelliger kanagurt 

 

Menurut Thariq dan Surti (2014), ikan kembung dikenal sebagai mackarel fish 

yang termasuk ikan ekonomis penting dan potensi tangkapanya naik tiap 

tahunnya.  Ikan ini memiliki rasa cukup enak dan gurih sehingga banyak digemari 

oleh masyarakat.  Kandungan gizi ikan kembung dalam Tabel 1. 

Tabel 1. Kandungan Ikan Kembung per 100 gram bahan  

Unsur Gizi Jumlah Satuan 

Kalori 103 Kal 

Protein 22 G 

Lemak 1 G 

Kalsium 20 Mg 

Besi 1,5 Mg 

Fosfor 200 Mg 

Vitamin A 30 Si 

Vitamin B1 0,05 Mg 

Air 76 G 

Sumber : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah Istimewa Yogyakarta 

    (2013) 

G.  Ikan Selar  

Ikan Selar Kuning (Caranx leptolepis) merupakan salah satu jenis ikan konsumsi 

yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan merupakan salah satu tangkapan di 

perairan Kepulauan Riau.  Perairan laut Bintan adalah bagian dari perairan 

Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki hasil tangkapan ikan selar kuning yang 

cukup tinggi.  Ikan selar kuning ini termasuk dalam kelompok ikan pelagis kecil. 
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Menurut Dirjen Perikanan, 63% sumber protein hewani yang dikonsumsi 

masyarakat Indonesia terutama berasal dari ikan pelagis kecil.  Selain berperan 

penting dalam pemenuhan gizi, ikan selar kuning juga berperan penting dalam 

peningkatan lapangan kerja masyarakat melalui jasa perniagaan ikan tersebut. 

(Sapira dkk, 2013). 

 

Gambar 3. Ikan Selar 

Klasifikasi ikan selar adalah sebagai berikut : 

Kingdom  : Animalia 

Phylum  : Chordata 

Class    : Actinopterygii 

Ordo     : Perciformes 

Family    : Carangidae 

Genus    : Selar 

Spesies   : Selar crumenophthalmus 

Ikan selar hidup di perairan pantai yang dekat dengan terumbu karang pada 

kedalaman 0-170 m (White et al., 2013).  Ikan selar (Selar crumenophthalmus) 

merupakan ikan pelagis dan termasuk ikan karnivora.  Ikan ini aktif mencari 

makan pada malam hari atau nokturnal (Kimura, 2011) makanannya berupa larva 
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ikan Clupeidae, Balistidae, Serranidae, Leptocephal, larva kepiting Megalops, 

Decapoda, Foraminifera, Cephalopoda yaitu gurita (Roux and Conand, 2000).  

Penyebaran ikan ini sangat luas pada daerah beriklim tropis dan sub tropis yaitu di 

Indonesia, Thailand, India, Karibia, Hawaii (Williams et al., 2006; Nagasawa and 

Petchsupa, 2009; Neeraja et al., 2014). 

H.  Ikan Layang 

 

Ikan Layang (Decapterus spp) merupakan salah satu komunitas perikanan pelagis 

kecil yang penting di Indonesia.  Ikan yang tergolong suku Carangidae ini bisa 

hidup bergerombol.  Ukurannya sekitar 15 cm meskipun ada pula yang bisa 

mencapai 25 cm.  Ciri khas yang sering dijumpai pada ikan layang ialah 

terdapatnya sirip kecil (finlet) di belakang sirip punggung dan sirip dubur dan 

terdapat sisik berlingin yang tebal (lateral scute) pada bagian garis sisi (lateral 

line) (Prihartini, 2006). 

 

Gambar 4. Ikan Layang 
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Klasifikasi ikan layang menurut (Saanin 1984) dalam (Prihartini, 2006) adalah 

sebagai berikut : 

Filum  :  Chordata 

Subfilum : Vertebrata 

Kelas  :  Pisces 

Subkelas :  Teleostei 

Ordo  :  Percomorphi 

Sub ordo :  Percoidea 

Famili  :  Carangidae 

Genus  :  Decapterus 

Spesies :  Decapterus spp. 

Diskripsi ikan layang biasa (Decapterus russelli), badan memanjang, agak 

gepeng.  Dua sirip punggung, sirip punggung pertama berjari-jari keras 9              

(1 meniarap + 8 biasa), sirip punggung kedua berjari-jari keras 1 dan 30-32 lemah.  

Sirip dubur berjari-jari keras 2 (lepas) dan 1 bergabung dengan 22-27 jari sirip 

lemah.  Baik di belakang sirip punggung kedua dan dubur terdapat 1 jari-jari sirip 

tambahan ( finlet ) termasuk pemakan plankton, diatomae, chaetognatha, 

copepoda, udang-udangan, larva-larva ikan,juga telur-telur ikan teri (Stolephorus 

sp,).  Hidup di perairan lepas pantai, kadar garam tinggi membentuk gerombolan 

besar dapat mencapai panjang 30 cm, umumnya 20-25 cm.  Warna biru kehijauan, 

hijau pupus bagian atas, putih perak bagian bawah.  Sirip siripnya abu-abu 

kekuningan atau kuning pucat.  Satu totol hitam terdapat pada tepian atas penutup 

insang (Randongkir, 2018). 
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I.  Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) 

Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) merupakan instrumen yang digunakan 

pada metode analisis untuk penentuan unsur-unsur logam dan metalloid yang 

pengukurannya berdasarkan penyerapan cahaya dengan panjang gelombang 

tertentu oleh atom logam dalam keadaan bebas (Skoog et al., 2000).          

Menurut Settle (1997) untuk mengidentifikasi unsur logam dan metaloid dengan 

konsentrasi yang sangat kecil (ppm) dan ultratrace (ppb) maka teknik yang dapat 

digunakan ialah Spektrofotometri Serapan Atom (SSA).  Teknik ini mempunyai 

beberapa kelebihan dibandingkan dengan metode spektroskopi emisi 

konvensional.  Memang selain dengan metode serapan atom, unsur-unsur dengan 

energi eksitasi rendah dapat juga dianalisis dengan fotometri nyala, akan tetapi 

fotometri nyala tidak cocok untuk unsur-unsur dengan energi eksitasi tinggi.  

Fotometri nyala memiliki rentang ukur optimum pada panjang gelombang       

400-800 nm, sedangkan Spektrofotometer Serapan Atom memiliki rentang ukur 

optimum pada panjang gelombang 200-300 nm (Skoog et al., 2000).  

Spektrofotometer Serapan Atom memerlukan lampu katoda spesifik (hallow 

cathode), kemonokromatisan dalam SSA merupakan syarat utama. 

Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) pertama kali ditemukan oleh Walsh, 

Alkemande dan Melatz pada pertengahan tahun 1950-an.  Alat ini sangat spesifik 

dimana batas deteksinya sangat rendah, dari satu larutan contoh dapat ditentukan 

langsung unsur lain tanpa pemisahan terlebih dulu dan output data dapat dibaca 

langsung dan biaya yang sangat ekonomis.  Alat ini di dalam laboratorium telah 

banyak membantu penyederhanaan prosedur dan efektivitas waktu, terutama 
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dalam analisa logam-logam berat.  Metode ini sangat tepat untuk analisis zat pada 

konsentrasi rendah.  

1. Prinsip Dasar Spektrofotometri Serapan Atom 

Prinsip dasar dari Spektrofotometri Serapan Atom adalah metode analisis yang 

didasarkan pada proses penyerapan energi radiasi oleh atom-atom yang berbeda 

pada tingkat energi dasar (ground state).  Atom tersebut akan menyerap radiasi 

tersebut dan akan timbul transisi ke tingkat energi yang lebih tinggi.  Keadaan ini 

bersifat labil, elektron tersebut akan kembali ketingkat energi dasar sambil 

mengeluarkan energi yang berbentuk radiasi.  Dalam Spektrofotometri Serapan 

Atom, atom bebas berinteraksi dengan berbagai bentuk energi seperti energi 

panas, energi elektromagnetik, energi kimia dan energi listrik.  Interaksi ini 

menimbulkan proses-proses dalam atom bebas yang menghasilkan absorpsi dan 

emisi (pancaran) radiasi panas.  Radiasi yang dipancarkan bersifat khas karena 

mempunyai panjang gelombang yang karakterikstik untuk setiap atom bebas 

(Gunandjar, 1990).  

Tumbukan radiasi (cahaya) dengan panjang gelombang spesifik ke atom yang 

sebelumnya telah berada pada tingkat energi dasar (ground- state energy).           

Atom tersebut akan menyerap radiasi tersebut dan akan timbul transisi ke tingkat 

energi yang lebih tinggi.  Tingkat energi di suatu kulit tertentu dapat dinyatakan 

menggunakan persamaan Maxwell-Boltzmann : 

E = hʋ             (1) 
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Persamaan Maxwell-Boltzmann menyatakan energi yang dibutuhkan atau dilepas 

suatu atom untuk elektron berpindah ke lintasan orbital tertentu.  Intensitas dari 

radiasi yang dihasilkan berhubungan dengan konsentrasi awal atom pada tingkat 

energi dasar (Settle, 1997). 

2. Sistem Instrumentasi 

Instrumentasi spektrofotometer secara sederhana terdiri dari sumber cahaya, dan 

nebulizer (atomizer), monokromator dan detektor.  Peralatan Spektrofotometer 

Serapan Atom terdiri dari enam komponen utama, diagram sistematik 

Spektrofotometer Serapan Atom dapat dilihat pada Gambar 5 dan komponen 

Spektrofotometer Serapan Atom dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

 

 

 

Gambar 5. Diagram Sistematik Spektrofotometer Serapan Atom (Settle, 1997). 
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Gambar 6. Komponen Spektrofotometer Serapan Atom (Underwood, 2002). 

Spektrofotometer Serapan atom memiliki komponen-komponen sebagai berikut 

(Slavin, 1987) : 

2.1 Sumber Cahaya 

Merupakan sistem emisi yang diperlukan untuk menghasilkan sinar yang 

energinya akan diserap oleh atom bebas.  Sumber sinar haruslah bersifat sumber 

yang kontinyu.  Seperangkat sumber yang dapat memberikan garis emisi yang 

tajam dari suatu unsur yang spesifik tertentu dengan menggunakan lampu pijar 

Hollow Cathode (HCL).  Hallow Cathode Lamp terdiri dari katoda cekung yang 

silindris yang terbuat dari unsur yang sama dengan yang akan dianalisis dan anoda 

yang terbuat dari tungsten.  Pemberian tegangan pada arus tertentu, logam mulai 

memijar dari atom-atom katodanya akan teruapkan dengan pemercikan.        

Atom-atom tersebut akan tereksitasi kemudian mengemisikan radiasi pada 

panjang gelombang tertentu.  HCL dapat memancarkan energi radiasi yang sesuai 

dengan energi yang diperlukan untuk transisi elektron atom. 

Sumber sinar lain yang sering dipakai yaitu Electrodes Discharge Lamp (EDL) 

merupakan sumber untuk spektrum atom garis dan mempunyai prinsip kerja 
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hampir sama dengan Hallow Cathode Lamp tetapi mempunyai output radiasi lebih 

tinggi dan biasanya digunakan untuk analisis unsur-unsur As dan Se, karena 

lampu HCL untuk unsur-unsur ini mempunyai signal yang lemah dan tidak stabil. 

2.2 Sumber Atomisasi 

Merupakan bagian yang penting karena pada tempat ini senyawa akan dianalisa. 

Sumber atomisasi dibagi menjadi dua yaitu sistem nyala dan sistem tanpa nyala.  

Kebanyakan instrumen sumber atomisasinya adalah nyala dan sampel disiapkan 

dalam bentuk larutan.  Sampel masuk ke nyala dalam bentuk aerosol.         

Aerosol dihasilkan oleh nebulizer (pengabut) yang dihubungkan ke nyala oleh 

ruang penyemprot (chamber spray).  Jenis nyala yang digunakan secara luas 

untuk pengukuran analitik adalah udara-asetilen dan nitrous oksida-asetilen, 

dengan kedua jenis nyala ini kondisi analisis yang sesuai untuk kebanyakan analit 

dapat ditentukan dengan menggunakan metode emisi, absorbsi dan juga 

fluorosensi diagram sumber atomisasi dapat dilihat pada gambar 7 : 

 

Gambar 7. Sumber Atomisasi (Slavin, 1987). 
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 Nyala udara asetilen.  

Biasanya menjadi pilihan untuk analisis menggunakan Spektrofotometer Serapan 

Atom (SSA).  Temperatur nyalanya yang lebih rendah mendorong terbentuknya 

atom netral dan dengan nyala yang kaya bahan bakar pembentukan oksida dari 

banyak unsur dapat diminimalkan. 

 Nitrous oksida-asetilen.   

Bahan bakar ini dipakai untuk penentuan unsur-unsur yang mudah terbentuk 

oksida dan sulit terurai.  Hal ini disebabkan karena temperatur nyala yang 

dihasilkan relatif tinggi.  Unsur-unsur tersebut adalah Al, B, Mo, Si, So, Ti dan V.  

Pada sistem pengatoman, unsur-unsur yang akan dianalisa diubah bentuknya dari 

bentuk ion menjadi bentuk atom bebas.   

Ada beberapa jenis sistem pengatoman yang lazim digunakan pada setiap alat 

SSA, antara lain : 

a) Sistem pengatoman dengan nyala api  

Menggunakan nyala api untuk mengubah larutan berbentuk ion menjadi atom 

bebas.  Ada 2 bagian penting pada sistem pengatoman dengan nyala api, yaitu 

sistem pengabut (nebulizer) dan sistem pembakar (burner), sehingga sistem ini 

sering disebut sistem burner-nebulizer.  Sebagai bahan bakar yang menghasilkan 

api merupakan campuran dari gas pembakar dengan oksidan dan penggunaannya 

tergantung dari suhu nyala api yang dikehendaki. 
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b) Sistem pengatoman dengan tungku grafit  

Keuntungan sistem ini jika dibandingkan dengan sistem pengatoman nyala api 

adalah sampel yang dipakai lebih sedikit, tidak memerlukan gas pembakar, suhu 

yang ada di burner dapat dimonitor dan lebih peka. 

c) Sistem pengatoman dengan pembentukan hidrida  

Sistem ini hanya dapat diterapkan pada unsur-unsur yang dapat membentuk 

hidrida, dimana senyawa hidrida dalam bentuk uapnya akan menyerap sinar dari 

HCL.  Sistem ini biasanya dilakukan dengan mereduksi unsur sehingga menjadi 

valensi yang lebih rendah, kemudian dibentuk sebagai hidrida.  Sistem ini banyak 

dilakukan untuk analisa unsur-unsur seperti As, Bi dan Se. 

d) Sistem pengatoman dengan uap dingin 

Metode atomisasi (cold vapour) ini memberikan sensivitas yang lebih tinggi 

daripada metode atomisasi diatas.  Khusus untuk atomisasi merkuri (Hg),       

atom-atom merkuri yang ada didalam sampel sebagai ion positif, direduksi 

menjadi netral dan akan menguap sebagai atom-atom bebas pada suhu normal. 

Sebagai reduktor dapat digunakan SnCl2 20% atau NaHB4 dalam HCl 10%. 

Kemudian uap (gas) atom-atom Hg bersama-sama gas inert (N2 atau Ar) dialirkan 

melalui sel gas. 

2.3 Monokromator  

Monokromator merupakan alat yang berfungsi untuk memisahkan radiasi yang 

tidak diperlukan dari spektrum radiasi lain yang dihasilkan oleh Hallow Cathode 

Lamp.  Selain itu monokromator dimaksudkan untuk memilih panjang gelombang 

yang akan digunakan dalam analisis. 
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2.4 Detektor  

Fungsi detektor adalah mengubah energi sinar menjadi energi listrik, dimana 

energi listrik yang dihasilkan digunakan untuk mendapatkan data.  Detektor 

Spektrofotometer Serapan Atom tergantung pada jenis monokromatornya, jika 

monokromatornya sederhana yang biasa dipakai untuk analisa alkali detektor 

yang digunakan adalah barier layer cell, tetapi pada umumnya yang digunakan 

adalah detektor photomultiplier tube.  Metode Spektrofotometri Serapan Atom 

sangat tepat untuk analisa zat pada konsentrasi rendah.  Logam-logam yang 

membentuk campuran kompleks dapat dianalisa dan selain itu tidak selalu 

diperlukan sumber energi yang besar.  Sensitivitas dan batas deteksi merupakan 

parameter yang sering digunakan dalam Spektrofotometri Serapan Atom.  

Keduanya dapat bervariasi dengan perubahan temperatur nyala, dan lebar pita 

spektra. 

3. Jenis-Jenis Gangguan SSA  

Gangguan-gangguan (interference) pada Spektrofotometer Serapan Atom adalah 

peristiwa-peristiwa yang menyebabkan pembacaan absorbansi unsur yang 

dianalisis menjadi lebih kecil atau lebih besar dari nilai yang sesuai dengan 

konsentrasinya dalam sampel.  Gangguan-gangguan yang dapat terjadi dalam SSA 

adalah sebagai berikut : 

3.1 Gangguan Kimia  

Biasanya memperkecil populasi atom pada level energi terendah.  Gangguan uap  

terjadi karena terbentuknya senyawa seperti oksida atau klorida, atau karena  

terbentuknya ion.  Gangguan lainnya yaitu terjadi karena senyawa yang sukar  
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menguap atau sukar terdisosiasi dalam nyala.  Hal ini terjadi pada nyala ketika 

pelarut menguap meninggalkan partikel-partikel padat (Harmita, 2004).  

Gangguan ini dapat dihindari dengan menggunakan suhu temperatur nyala yang 

lebih tinggi. 

3.2 Gangguan Fisika  

Gangguan fisika seperti kekentalan akan mempengaruhi laju penyemprotan dan  

mempengaruhi konsentrasi atom dalam nyala.  Bobot jenis, kekentalan, serta  

kecepatan gas menentukan besar butir tetesan.  Oleh karena itu sifat-sifat fisika  

dari zat yang diperiksa dan larutan pembanding harus sama.  Efek ini dapat  

diperbaiki dengan menggunakan pelarut organik dimana sensitivitas dapat  

dilakukan 3 sampai 5 kali bila dibandingkan dengan pelarut air.  Hal ini  

disebabkan karena pelarut organik mempercepat penyemprotan (kekentalan  

rendah), cepat menguap, mengurangi penurunan suhu nyala, menaikan kondisi,  

mereduksi nyala (Harmita, 2004).  Selain itu kekentalan juga dapat dihindari  

dengan menyamakan matriks sampel (Vandecasteele, 1993). 

3.3 Gangguan Spektra 

Gangguan spektra terjadi bila panjang gelombang (atomic line) dari unsur yang 

diperiksa berimpit dengan panjang gelombang dari atom atau molekul lain yang 

terdapat dalam larutan yang diperiksa.  Gangguan karena berimpitnya panjang 

gelombang atom (atomic line overlap) umumnya dijumpai pada Flame Emission 

Spectrometry, sedangkan pada Sektrofotometer Serapan Atom gangguan ini 

hampir tidak ada karena digunakan sumber cahaya yang spesifik untuk unsur yang 

bersangkutan (Harmita, 2004).  
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J.  Validasi Metode 

Validasi metode adalah suatu tindakan penilaian terhadap parameter tertentu, 

berdasarkan percobaan laboratorium untuk membuktikan bahwa parameter 

tersebut memenuhi persyaratan penggunaannya.  Adapun parameter validasi 

antara lain sebagai berikut : 

1. Linieritas 

Linieritas merupakan kemampuan metode analisis yang memberikan respon baik 

secara langsung maupun dengan bantuan transformasi matematika, menghasilkan 

suatu hubungan yang proporsional terhadap konsentrasi analit dalam sampel.        

Data yang diperoleh kemudian diproses menggunakan regresi linier sehingga 

didapat nilai slope, intersep, dan koefisien korelasi (Harmita, 2004).  

2. Limit Deteksi dan Limit Kuantifikasi 

Batas deteksi atau limit deteksi (LoD) adalah jumlah terkecil analit dalam sampel 

yang dapat dideteksi yang masih memberikan respon signifikan, sedangkan batas 

kuantifikasi (LoQ) merupakan konsentrasi terkecil analit dalam sampel yang 

secara kuantitatif dapat memenuhi kriteria keseksamaan dan kecermatan.       

Batas deteksi dan batas kuantifikasi dapat dihitung dengan mengukur respon 

blangko beberapa kali lalu dihitung simpangan blangko, yaitu dengan 

menggunakan persamaan berikut :  

LoD = 
      

  
          (2) 
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LoQ = 
       

  
          (3) 

Keterangan : 

LoD : limit deteksi  

LoQ : limit kuantifikasi 

Sb : simpangan baku respon analitik dari blanko 

SI : arah garis linier (kepekaan arah) dari kurva antar respon terhadap 

 konsentrasi = slope (b pada persamaan garis y = a + bx). 

3. Presisi (Ketelitian) 

Presisi adalah ukuran yang menunjukkan derajat kesesuaian antara hasil uji 

individual, diukur melalui penyebaran hasil individual dari rata-rata jika 

prosedurnya diterapkan secara berulang pada sampel yang diambil (Harmita, 

2004).  Penentuan presisi dilakukan dengan mengukur konsentrasi sampel dengan 

4 kali pengulangan, lalu dari nilai absorbansi tersebut kemudian ditentukan nilai 

konsentrasi (menggunakan kurva kalibrasi), nilai simpangan baku (SD) serta nilai 

relatif standar deviasi (RSD) dapat ditentukan presisi yang baik ditunjukkan 

dengan perolehan simpangan baku relatif (RSD)  <15 % (AOAC, 1998).     

Metode ini dengan menggunakan persamaan berikut : 

SD = √
      ̅   

   
           (4) 

Keterangan : 

SD : Standar Deviasi (simpangan baku) 

x : Konsentrasi hasil analisis 

n : Jumlah pengulangan analisis  

 ̅ : Konsentrasi rata-rata hasil analisis 
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RSD = 
  

 ̅
 x 100%           (5)    

Keterangan : 

RSD : Relatif Standar Deviasi (%) 

SD : Standar Deviasi (simpangan baku) 

 ̅ : Konsentrasi rata-rata hasil analisis 

Besarnya RSD menyatakan tingkat ketelitian analis, semakin kecil %RSD 

yang dihasilkan maka semakin tinggi tingkat ketelitiannya.  Hubungan antara 

rentang ketelitian dengan konsentrasi analit dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2.  Hubungan Konsentrasi dengan RSD 

Analit Rasio Analit Unit %RSD 

100 1 100 % 1,3 

10 10
-1

 10% 1,9 

2 10
-2

 1% 2,7 

0,1 10
-3

 0,1% 3,7 

0,001 10
-4

 100 ppm (mg/kg) 5,3 

0,0001 10
-5

 10 ppm (mg/kg) 7,3 

0,00001 10
-6

 1 ppm (mg/kg) 11 

0,000001 10
-7

     pp  (μg/kg 15 

0,0000001 10
-8

    pp  (μg/kg) 21 

0,00000001 10
-9

   pp  (μg/kg) 30 

 Sumber : AOAC, 1998 

4. Akurasi (Kecermatan)  

Akurasi dinyatakan sebagai persen peroleh kembali (recovery) larutan standar 

yang ditambahkan.  Volume larutan standar yang ditambahkan dapat ditentukan 

dengan menggunakan persamaan berikut : 
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Vol spike = 
                                 

                           
          (6) 

Akurasi ini bertujuan untuk mengetahui kedekatan antara nilai yang diterima 

sebagai nilai kebenaran dibandingkan dengan nilai yang diperoleh.  Persen  

perolehan kembali dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan berikut 

(AOAC, 1998) : 

Persen perolehan kembali = 
(  -  )

  *
               (7) 

  

 

Keterangan : 

CF       : Konsentrasi total sampel yang diperoleh dari pengukuran 

CA      : Konsentrasi sampel sebenarnya 

CA*    : Konsentrasi analit yang ditambahkan 

Rentang kesalahan yang diijinkan pada setiap konsentrasi analit pada 

matriks dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3.  Nilai Persen Recovery Berdasarkan Nilai Konsentrasi Sampel 

Analit (%) Rasio Analit Unit 
Rata-Rata 

Recovery (%) 

100 1 100% 98-102 

10 10
-1

 10% 98-102 

1 10
-2

 1% 97-103 

0,1 10
-3

 0,1% 95-105 

0,01 10
-4

 100 ppm 90-107 

0,001 10
-5

 10 ppm 80-110 

0,0001 10
-6

 1 ppm 80-110 

0,00001 10
-7

 100 ppb 80-110 

0,000001 10
-8

 10 ppb 60-115 

0,0000001 10
-9

 1 ppb 40-120 

Sumber : AOAC,1998 



III.  METODE  PENELITIAN 

 

 

A.  Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai April 2019.  Preparasi 

sampel dilakukan di Laboratorium Kimia Analitik Jurusan Kimia Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung, serta analisis 

Spektrofotometer Serapan Atom dilakukan di Laboratorium Kimia FMIPA 

Universitas Islam Indonesia. 

B.  Alat dan Bahan 

Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat-alat gelas 

laboratorium, oven, desikator, ayakan 106 µm, mortar dan alu, neraca analitik 

ketelitian ± 0,0001 gram, termometer, botol polypropylene, seperangkat alat 

Spektrofotometer Serapan Atom. 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ikan kembung, ikan 

selar, ikan layang, kertas saring Whatmann No.41dan No. 42, HNO3 pekat 68%, 

HNO3 5%, H2O2 pekat 30%, HClO4 pekat 70%, H2SO4 pekat 95%, Pb(NO3)2, 

ZnSO4.7H2O, Hg(NO3)2 dan akuades. 
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C. Prosedur Penelitian 

1. Pembuatan Larutan 

1.1 Larutan HNO3 5% 

HNO3 68% diambil sebanyak 73,52 mL lalu diencerkan ke dalam labu ukur 1000 

mL yang telah di masukkan sebelumnya sedikit akuades kemudian ditambahkan 

akuades hingga tanda batas dan dihomogenkan. 

1.2 Larutan Standar Pb 1000 ppm 

Pb(NO3)2 ditimbang sebanyak 1,59 gram lalu dimasukkan ke dalam labu ukur 100 

mL, dilarutkan dan ditambahkan akuades hingga tanda batas kemudian 

dihomogenkan. 

1.3 Larutan Standar Zn 1000 ppm 

ZnSO4.7H2O ditimbang sebanyak 4,42 gram lalu dimasukkan ke dalam labu ukur 

100 mL, dilarutkan dan ditambahkan akuades hingga tanda batas kemudian 

dihomogenkan. 

1.4 Larutan Standar Hg 1000 ppm 

Hg(NO3)2 ditimbang sebanyak 1,61 gram lalu dimasukkan ke dalam labu ukur 100 

mL, dilarutkan dan ditambahkan akuades hingga tanda batas kemudian 

dihomogenkan. 
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2. Metode Pengambilan Sampel 

2.1 Persiapan Pengambilan Sampel 

Sebelum sampel diambil, terlebih dahulu dipersiapkan beberapa hal, yakni 

pencucian semua wadah dengan air sabun dan dibilas hingga bersih dengan air, 

setelah itu semua wadah direndam dengan HNO3 5% selama 24 jam, tujuannya 

untuk menghilangkan kontaminasi logam yang menempel dalam wadah sampel.  

Selanjutnya dilakukan proses pengeringan dan penyimpanan yang dilakukan 

dalam keadaan tertutup hingga wadah digunakan. 

2.2 Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel dilakukan dengan cara mengambil sampel ikan kembung, 

ikan selar dan ikan layang secara langsung di Teluk Semaka. 

Sampel ikan kembung, ikan selar dan ikan layang diperoleh langsung dari hasil 

tangkapan nelayan di tampat penjualan ikan di Kotaagung.  Sampel yang telah 

diambil dari lokasi kemudian dicuci bersih, dimasukkan ke dalam kantong plastik 

yang sudah diberi label dan ditempatkan di dalam ice box dan siap dibawa ke 

laboratorium untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. 
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3. Preparasi Sampel Penentuan Kadar Logam Pb, Zn dan Hg pada Ikan 

Kembung, Ikan Selar, dan Ikan Layang  

3.1. Preparasi Sampel Penentuan Kandungan Pb 

Sampel ikan kembung, ikan selar dan ikan layang mula-mula ditimbang berat 

basah lalu dipisahkan dari insang, sirip, isi perut dan daging, kemudian masing-

masing sampel dicuci dan dibilas dengan menggunakan akuades, setelah bersih, 

sampel dihaluskan dengan blender hingga homogen.  Ikan yang telah halus 

dikeringkan dengan oven pada suhu 65 ºC kurang lebih selama 24 jam hingga 

diperoleh berat konstan yaitu dengan ditimbang berat kering sampel.  Sampel 

digerus dan diayak menggunakan ayakan 106 µm, kemudian sampel yang telah 

halus ditimbang dengan neraca analitik digital sebanyak ± 5 gram dan dimasukkan 

ke dalam gelas kimia, setelah itu didestruksi menggunakan 20 mL HNO3 68% dan 

10 mL H2O2 30%, kemudian dikeringkan di atas penangas listrik pada suhu       

60-70 ºC sampai jernih kurang lebih selama 2-3 jam kemudian di dinginkan lalu 

disaring menggunakan kertas saring Whatmann No. 41.  Filtrat sampel uji 

ditempatkan pada labu ukur 200 mL dan ditambahkan HNO3 5% sampai tanda 

batas.  Filtrat sampel uji siap diukur dengan Spektrofotometer Serapan Atom. 

3.2. Preparasi Sampel Penentuan Kandungan Zn 

Sampel ikan kembung, ikan selar dan ikan layang mula-mula ditimbang berat 

basah lalu dipisahkan dari insang dan daging, kemudian masing-masing sampel 

dicuci dan dibilas dengan menggunakan akuades, setelah bersih, sampel 

dihaluskan dengan blender hingga homogen.  Ikan yang telah halus dikeringkan 

dengan oven pada suhu 65 ºC kurang lebih selama 24 jam hingga diperoleh berat 
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konstan yaitu dengan ditimbang berat kering sampel.  Sampel digerus dan diayak 

menggunakan ayakan 106 µm, kemudian sampel yang telah halus ditimbang 

dengan neraca analitik digital sebanyak ± 5 gram dan dimasukkan ke dalam gelas 

kimia.  Sampel yang telah diketahui beratnya selanjutnya ditambahkan 5 mL 

HNO3 68% hingga sampel terendam, lalu didiamkan selama 24 jam pada suhu 

ruang.  Setelah 24 jam, sampel didestruksi pada hotplate selama 30 menit hingga 

sampel berwarna kuning muda jernih.  Kemudian dipindahkan ke dalam labu ukur 

200 mL dan ditepatkan sampai tanda garis dengan akuades.  Selanjutnya di saring 

dengan kertas saring Whatman No.42.  Filtrat sampel uji siap diukur dengan 

Spektrofotometer Serapan Atom. 

3.3. Preparasi Sampel Penentuan Kandungan Hg 

Sampel ikan kembung, ikan selar dan ikan layang mula-mula ditimbang berat 

basah lalu dipisahkan dari insang dan daging, kemudian masing-masing sampel 

dicuci dan dibilas dengan menggunakan akuades, setelah bersih, sampel 

dihaluskan dengan blender hingga homogen.  Ikan yang telah halus dikeringkan 

dengan oven pada suhu 65 ºC kurang lebih selama 24 jam hingga diperoleh berat 

konstan yaitu dengan ditimbang berat kering sampel.  Sampel digerus dan diayak 

menggunakan ayakan 106 µm, kemudian sampel yang telah halus ditimbang 

dengan neraca analitik digital sebanyak ± 5 gram dan dimasukkan ke dalam labu 

ukur 200 mL kemudian ditambahkan akuades sebanyak 2 ml dan 2 mL HNO3 

68% dan HClO4 70% (1:1) dan 5 mL H2SO4 95%.  Kemudian dipanaskan diatas 

hotplate pada suhu  60 
º
C selama 30 menit.  Sampel didinginkan hingga tempratur 

ruangan, lalu ditambahkan akuades sebanyak 100 mL.  Selanjutnya di saring 
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dengan kertas Whatman No. 41.  Sampel uji siap diukur dengan Spektrofotometer 

Serapan Atom. 

4. Pembuatan Kurva Kalibrasi 

4.1. Kurva Kalibrasi Timbal 

Larutan standar timbal 1000 ppm dipipet sebanyak 125 mL kemudian dimasukkan 

ke dalam labu ukur 250 mL.  Larutan diencerkan dengan akuades hingga garis 

batas kemudian dihomogenkan sehingga diperoleh larutan dengan konsentrasi 500 

ppm.  Larutan 500 ppm tersebut dipipet sebanyak 50 mL kemudian dimasukkan 

ke dalam labu ukur 250 mL, dilarutkan dan ditambahkan akuades hingga tanda 

batas kemudian dihomogenkan sehingga diperoleh larutan dengan konsentrasi 100 

ppm.  Larutan 100 ppm tersebut dipipet sebanyak 50 mL kemudian dimasukkan 

ke dalam labu ukur 100 mL, dilarutkan dan ditambahkan akuades hingga tanda 

batas kemudian dihomogenkan sehingga diperoleh larutan dengan konsentrasi 50 

ppm.  Larutan 50 ppm tersebut dipipet sebanyak 50 mL kemudian dimasukkan ke 

dalam labu ukur 100 mL, dilarutkan dan ditambahkan akuades hingga tanda batas 

kemudian dihomogenkan sehingga diperoleh larutan dengan konsentrasi 10 ppm.  

Terbentuk larutan stok 10 ppm, larutan diambil sebanyak 20, 10, 5, 1 dan 0,5 mL 

dimasukkan masing- masing ke dalam 5 labu ukur berukuran 100 mL.  Sehingga 

akan terbentuk larutan standar kurva kalibrasi 2; 1; 0,5; 0,1; dan 0,05 ppm. Semua 

larutan standar masing-masing logam tersebut diukur serapannya menggunakan 

Spektrofotometer Serapan Atom agar diperoleh kurva kalibrasi dan rumus regresi 

liniernya. 
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4.2. Kurva Kalibrasi Seng 

Larutan standar seng 1000 ppm dipipet sebanyak 125 mL kemudian dimasukkan 

ke dalam labu ukur 250 mL.  Larutan diencerkan dengan akuades hingga garis 

batas kemudian dihomogenkan sehingga diperoleh larutan dengan konsentrasi 500 

ppm.  Larutan 500 ppm tersebut dipipet sebanyak 50 mL kemudian dimasukkan 

ke dalam labu ukur 250 mL, dilarutkan dan ditambahkan akuades hingga tanda 

batas kemudian dihomogenkan sehingga diperoleh larutan dengan konsentrasi 100 

ppm.  Larutan 100 ppm tersebut dipipet sebanyak 50 mL kemudian dimasukkan 

ke dalam labu ukur 100 mL, dilarutkan dan ditambahkan akuades hingga tanda 

batas kemudian dihomogenkan sehingga diperoleh larutan dengan konsentrasi 50 

ppm.  Terbentuk larutan stok 50 ppm, larutan diambil sebanyak 40, 20, 10, 4 dan  

2 mL dimasukkan masing- masing ke dalam 5 labu ukur berukuran 100 mL.  

Sehingga akan terbentuk larutan standar kurva kalibrasi 20, 10, 5, 2, dan 1 ppm. 

Semua larutan standar masing-masing logam tersebut diukur serapannya 

menggunakan Spektrofotometer Serapan Atom agar diperoleh kurva kalibrasi dan 

rumus regresi liniernya. 

4.3. Kurva Kalibrasi Merkuri 

Larutan standar merkuri 1000 ppm dipipet sebanyak 0,1 mL kemudian 

dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mL.  Larutan diencerkan dengan akuades 

hingga garis batas kemudian dihomogenkan sehingga diperoleh larutan dengan 

konsentrasi 1000 ppb.  Larutan 1000 ppb tersebut dipipet sebanyak 125 mL 

kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 250 mL, dilarutkan dan ditambahkan 

akuades hingga tanda batas kemudian dihomogenkan sehingga diperoleh larutan 
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dengan konsentrasi 500 ppb.  Larutan 500 ppb tersebut dipipet sebanyak 50 mL 

kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 250 mL, dilarutkan dan ditambahkan 

akuades hingga tanda batas kemudian dihomogenkan sehingga diperoleh larutan 

dengan konsentrasi 100 ppb.  Larutan 100 ppb tersebut dipipet sebanyak 50 mL 

kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mL, dilarutkan dan ditambahkan 

akuades hingga tanda batas kemudian dihomogenkan sehingga diperoleh larutan 

dengan konsentrasi 50 ppb.  Terbentuk larutan stok 50 ppb, larutan diambil 

sebanyak 16, 12, 8, 4 dan 2 mL dimasukkan masing- masing ke dalam 5 labu ukur 

berukuran 100 mL.  Sehingga akan terbentuk larutan standar kurva kalibrasi 8, 6, 

4, 2, dan 1 ppb.  Semua larutan standar masing-masing logam tersebut diukur 

serapannya menggunakan Spektrofotometer Serapan Atom agar diperoleh kurva 

kalibrasi dan rumus regresi liniernya. 

Berdasarkan grafik kurva standar terdapat korelasi antara konsentrasi (x) 

dengan absorbansi (y).  Menggunakan persamaan regesi linier maka 

konsentrasi dari sampel dapat diketahui: 

          y =  a + bx           (8) 

Keterangan : 

y          = Absorbansi sampel 

b          = Slope 

x          = Konsentrasi sampel 

a          = Intersep 

Konsentrasi pengukuran akan diketahui menggunakan persamaan diatas, 

sehingga konsentrasi sebenarnya dari dalam sampel kering dapat ditentukan 

dengan persamaan berikut : 
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M = 
     

 
            (9) 

Keterangan: 

M     = Konsentrasi logam dalam sampel (mg/Kg) 

C      = Konsentrasi yang diperoleh dari kurva kalibrasi (mg/L) 

V      = Volume larutan sampel (L) 

B      = Bobot sampel (Kg) 

F       = Faktor Pengenceran 

5. Validasi Metode 

Penelitian ini menggunakan 4 validasi metode yaitu linieritas, limit deteksi 

dan limit kuantitasi, presisi (ketelitian), dan akurasi (ketepatan). 

5.1. Linieritas 

Linieritas diukur dengan melakukan pengukuran larutan pada konsentrasi yang 

berbeda-beda, untuk logam Pb konsentrasi larutan yang digunakan ialah: 20, 10, 5, 

2, dan 1 ppm, untuk logam Zn konsentrasi larutan yang digunakan ialah: 20, 10, 5, 

2, dan 1 ppm, untuk logam Hg konsentrasi larutan yang digunakan ialah: 8, 4, 6, 

2, dan 1 ppb.  Nilai absorbansi kemudian diproses dengan metode kuadrat terkecil 

untuk selanjutnya dapat ditentukan nilai kemiringan (slope), intersep, dan 

koefisien korelasinya. 

5.2  Batas Deteksi (LoD) dan batas Kuantitasi (LoQ) 

Penelitian ini batas deteksi diperoleh dengan mengukur respon blanko sebanyak 

5 kali pengulangan.  Hasil pengukuran tersebut diproses dengan metode 
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perhitungan persamaan kurva kalibrasi secara statistik dengan menggunakan 

persamaan 2 dan 3. 

5.3  Presisi (Ketelitian) 

Penentuan presisi dilakukan dengan mengukur konsentrasi sampel dengan 3 

kali pengulangan.  Nilai absorbansi tersebut kemudian ditentukan nilai 

konsentrasi (menggunakan kurva kalibrasi), lalu nilai simpangan baku (SD) 

serta nilai relatif standar deviasi (RSD) dapat ditentukan menggunakan 

persamaan 4 dan 5.  Metode dengan presisi yang baik ditunjukkan dengan 

perolehan relatif standar deviasi (RSD) < 5%. 

5.4  Akurasi (Kecermatan) 

Akurasi dinyatakan sebagai persen perolehan kembali (recovery) yang 

dilakukan dengan metode spike, yaitu penambahan larutan standar ke dalam 

sampel yaitu larutan yang mengandung analit.  Volume larutan standar yang 

akan ditambahkan ditentukan dengan persamaan 6.  Akurasi ini bertujuan 

untuk mengetahui kedekatan antara nilai yang diterima sebagai nilai 

kebenaran dibandingkan dengan nilai yang diperoleh. 

5.4.1. Uji Perolehan Kembali Pb 

Sebanyak 0,1 mL larutan standar Pb 1000 ppm ditambahkan ke dalam labu 

ukur 100 mL yang berisi larutan sampel, dihomogenkan dengan menggunakan 

stirrer, kemudian ditentukan serapannya. 
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5.4.2. Uji Perolehan Kembali Zn 

Sebanyak 0,1 mL larutan standar Zn 1000 ppm ditambahkan ke dalam labu 

ukur 100 mL yang berisi larutan sampel, dihomogenkan dengan menggunakan 

stirrer, kemudian ditentukan serapannya. 

5.4.3. Uji Perolehan Kembali Hg 

Sebanyak 0,1 mL larutan standar Hg 1000 ppm ditambahkan ke dalam labu ukur 

100 mL yang berisi larutan sampel, dihomogenkan dengan menggunakan stirrer, 

kemudian ditentukan serapannya.  



V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Hasil analisis rerata kandungan logam Pb pada ikan kembung sebesar 0,279 

ppm, lebih tinggi dibandingkan dengan ikan Selar sebesar 0,173 ppm dan ikan 

Layang sebesar 0,225 ppm. Konsentrasi logam berat Pb pada ketiga sampel 

ikan kembung, ikan selar dan ikan layang masih berada dibawah nilai ambang 

batas baku mutu logam berat pada ikan yang telah ditetapkan oleh US-EPA 

(2004) yaitu 1,5 ppm. 

2. Hasil analisis rerata kandungan  logam Zn pada ikan kembung sebesar 68,15 

ppm, ikan selar sebesar 61,283 ppm, dan ikan layang sebesar 60,528 ppm. 

Konsentrasi logam berat Zn pada ketiga sampel ikan kembung, ikan selar dan 

ikan layang masih berada dibawah nilai ambang batas baku mutu logam berat 

pada ikan yang telah ditetapkan oleh Permenkes No. 492 Tahun 2010 yaitu 100 

ppm. 

3. Hasil analisis rerata kandungan  logam Hg pada ikan kembung sebesar 0,0299 

ppm, ikan selar sebesar 0,0282 ppm, dan ikan layang sebesar 0,0292 ppm. 



66 
 

Konsentrasi logam berat Hg pada ketiga sampel ikan kembung, ikan selar dan 

ikan layang masih berada dibawah nilai ambang batas baku mutu logam berat 

pada ikan yang telah ditetapkan oleh BPOM RI (2009) yaitu 0,5 ppm. 

B. Saran 

Keberadaan logam berat Pb, Zn, dan Hg pada ikan memiliki dampak negatif 

terhadap kesehatan masyarakat. Untuk selanjutnya perlu dilakukan pengawasan 

yang lebih ketat terhadap produk makanan yang beredar di masyarakat, serta perlu 

adanya penelitian keberadaan logam berat pada biota laut lainnya di perairan 

Teluk Semaka. 
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