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Telah dilakukan penelitian tentang kajian logam berat kadmium (Cd), 

kromium (Cr) dan merkuri (Hg) pada sedimen di Sungai Way Kuala 

Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kadar dan 

membandingkan tingkat pencemaran logam berat. Pengambilan sampel 

dilakukan pada 3 lokasi yaitu bagian hulu, tengah dan hilir dan ditentukan 

dengan menggunakan Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) dengan 

menggunakan validasi metode yaitu linearitas, LoD, LoQ, presisi dan 

akurasi. Hasil analisis menunjukkan konsentrasi logam Cd pada rentang 

17,392-40,696 ppm. Sedangkan konsentrasi logam Cr pada rentang 

20,235-44,597 ppm. Konsentrasi logam Hg diperoleh pada rentang 1,408-

1,933 ppm. Konsentrasi logam Cd dan Hg berada diatas ambang baku 

mutu yang ditetapkan oleh National Sediment Quality Survey (USEPA) 

tahun 2004 yaitu berada pada rentang 0,65-2,49 ppm (Cd) dan 0,23-0,87 

ppm (Hg). Konsentrasi logam Cr berada dibawah baku mutu yang 

ditetapkan oleh National Sediment Quality Survey (USEPA) tahun 2004 

yaitu berada pada rentang 76,00-233,27 ppm. Validasi metode 

menunjukkan nilai koefisien korelasi pada Cd dan Cr yaitu 1 dan Hg yaitu 

0,9981. Nilai LoD untuk logam Cd, Cr dan Hg yaitu 0,8035; 0,2157; 

2,7235; LoQ untuk ketiga logam yaitu 2,6785; 0,7190; 9,0783. Nilai RSD 

untuk ketiga logam berada pada rentang 0,258% - 4,086%. Akurasi pada 

masing-masing sampel untuk ketiga logam berada pada rentang 90-100%. 
 

Kata kunci : Cd, Cr, Hg, logam berat, sedimen, dan Sungai Way Kuala 

Lampung 
 
 



 
 
 
 
 

 

ABSTRACT 

 

 

STUDY OF HEAVY METAL CONSTRUCTION OF CADMIUM (Cd), 

CHROMIUM (Cr) AND MERCURY (Hg) IN SEDIMENTS OF WAY 

KUALA RIVER LAMPUNG WITH ATOMIC ABSORPTION 

SPECTROPHOTOMETRY 

 

 

 

By 

 

 

Muhammad Firdaus 

 
 

 
 

Study on cadmium (Cd), chromium (Cr) and mercury (Hg) in sediments of 

Way Kuala River Lampung has been conducted. The study aimed to 

determine the level of contamination from those heavy metal pollution. 

Sampling was carried out in 3 locations, it was the upstream, middle and 

downstream of the river and determined it using Atomic Absorption 

Spectrophotometer (AAS). The method validation for the AAS was 

including the linearity, LoD, LoQ, precision and accuracy. The results show 

that Cd concentrations were in ranged of 17.392-40.696 ppm, while the Cr 

were in the ranged of 20.235-44.597 ppm, the Hg were in ranged of 1.408-

1.933 ppm, the Cd and Hg are above the threshold of quality standards 

based on the National Sediment Quality Survey (USEPA) in 2004, which 

are in the range of 0.65-2.49 ppm (Cd) and 0.23-0.87 ppm (Hg). The 

concentration of Cr is below the standard quality threshold based on the 

National Sediment Quality Survey (USEPA) in 2004, which is in the range 

of 76.00-233.27 ppm. The validation methods showed the correlation 

coefficient of calibration curve in Cd and Cr, is 1 but 0.9981 in Hg. The 

LoD value for Cd, Cr, and Hg are 0.8035; 0.2157; 2,7235 respectively; 

whereas the LoQ value of Cd, Cr, and Hg are 2.6785; 0.7190; 9,0783 

respectively. The precission which is stated as %RSD for three metals are in 

the range of 0.258%-4.086%. The accuracy of the method which is stated as 

% recovery for three metals are in the range of 90-100%. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

  

A. Latar Belakang 

 

 

Bandar Lampung merupakan sebuah kota di Indonesia termasuk ibukota dan 

kota terbesar di Provinsi Lampung. Bandar Lampung juga merupakan kota 

terbesar di Pulau Sumatera setelah Medan dan Palembang berdasarkan jumlah 

penduduknya. Secara geografis, kota ini menjadi pintu gerbang utama pulau 

Sumatera, tepatnya kurang lebih 165 km sebelah barat laut Jakarta, memiliki 

andil penting dalam jalur transportasi darat dan aktivitas distribusi logistik 

dari Jawa menuju Sumatera maupun sebaliknya (BPS, 2010). 

Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah daratan 169,21 km² yang terbagi 

ke dalam 20 kecamatan dan 126 kelurahan dengan populasi penduduk 

1.166.761 jiwa (berdasarkan data tahun 2015). Kepadatan penduduknya sekitar 

8.316 jiwa/km² dan diproyeksikan jumlah penduduk mencapai 2,4 juta jiwa 

pada tahun 2030. Saat ini kota Bandar Lampung merupakan pusat jasa, 

perdagangan, dan perekonomian di Provinsi Lampung. 

Kota Bandar Lampung memiliki sungai-sungai yang dikelilingi oleh 23 sungai-

sungai kecil yang merupakan daerah aliran sungai (DAS) , diantaranya Sungai 

(1) Way Kuripan, Way Kupang, Way Kunyit dan Way Bakung sebagai zona 

drainase Tanjungkarang; (2) Sungai Way Kemiling, Way Pemanggilan,  

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Lampung
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Sumatera
https://id.wikipedia.org/wiki/Medan
https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Khusus_Ibukota_Jakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera
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Way Langkapura, Way Kedaton, Way Balau, Way Halim, Way Durian 

Payung, Way Simpur, Way Awi, Way Penengahan dan Way Kedamaian 

sebagai zona drainase Teluk Betung; (3) Sungai Way Lunik Kanan dan Way 

Lunik Kiri, Way Pidada, Way Galih Panjang dan Srengsem sebagai bagian dari 

zona drainase Panjang; (4) Sungai Way Kandis 1, Way Kandis 2, Way Kandis 

3 merupakan bagian dari zona drainase Kandis (Hidayat, dkk., 2012). 

Berdasarkan identifikasi yang dilakukan oleh Wardhana  (2004), daerah aliran 

sungai (DAS) Way Kuala merupakan daerah yang paling banyak dikelilingi 

oleh sektor industri, setidaknya terdapat 22 macam industri.  Beberapa jenis 

industri di sekitar sungai Way Kuala adalah industri konstruksi (PT Darma 

Putra Konstruksi, PT Jaya Persada Konstruksi, PT Husada Baja), industri kimia 

(PT Golden Sari, PT Garuntang), industri pergudangan dan peti kemas (PT Inti 

Sentosa Alam Bahtera), dan PT Gudang Garam. DAS Way Kuala juga 

merupakan daerah pemukiman padat penduduk yang menghasilkan limbah 

industri, rumah tangga dan domestik. Limbah-limbah tersebut dapat 

mengandung logam yang berbahaya bagi kesehatan manusia, karena 

toksisitasnya yang tinggi (ATDSR, 2008). 

Banyaknya industri seperti industri pelapisan logam, industri pertamina, 

industri peti kemas dan juga pemukiman penduduk membuat Sungai Way 

Kuala menjadi salah satu sungai di Bandar lampung yang sudah tercemar. 

Beberapa logam yang dapat mencemari adalah kadmium (Cd), kromium (Cr) 

dan merkuri (Hg). Ketiga logam tersebut masuk dalam 6 logam berat yang  
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penggunaannya dibatasi bahkan dilarang oleh uni Eropa Restriction of 

Hazardous Substances Directive (RoHS). 

Analisis logam dapat dilakukan dengan berbagai instrumen, diantaranya 

Spektrofotometer UV-VIS, Flame fotometri, Inductively Coupled Plasma 

(ICP), X-ray fluorescence (XRF), dan Spektrofotometer Serapan Atom (SSA). 

SSA memiliki keunggulan karena dapat menganalisis konsentrasi logam berat 

dalam sampel secara cepat dan akurat, dan juga SSA memiliki ketelitian yang 

lebih tinggi untuk kadar mikro dengan biaya yang relatif lebih murah 

Penelitian ini akan melakukan analisis logam berat Cd, Cr dan Hg dengan 

metode SSA untuk sampel sedimen. Sampel sedimen dipilih karena, pada 

sampel sedimen biasanya limbah-limbah buangan industri yang mengandung 

logam berat terbawa aliran air sungai dan banyak dari logam berat tersebut 

yang bersifat mengendap dan terakumulasi pada sedimen sehingga 

kemungkinan besar sedimen tersebut banyak mengandung logam-logam berat. 

Validasi metode analisis dengan SSA dari sampel sedimen juga dilakukan 

untuk penilaian terhadap parameter tertentu yang meliputi linieritas, limit 

deteksi, limit kuantifikasi, presisi, dan akurasi untuk membuktikan bahwa 

metode tersebut telah memenuhi persyaratan penggunaannya dan selalu 

memberikan hasil yang dapat dipercaya (Harmita, 2004). 
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B. Tujuan Penelitian 

 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan  kadar logam berat Cd, Cr dan Hg  pada sedimen di Sungai 

Way Kuala Bandar Lampung dengan menggunakan metode 

Spektrofotometer Serapan Atom (SSA). 

2. Membandingkan tingkat pencemaran logam Cd, Cr dan Hg pada sedimen 

di Sungai Way Kuala Bandar Lampung dengan baku mutu. 

3. Mengetahui validasi metode analisis logam Cd, Cr dan Hg dengan metode 

Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) yang meliputi : linieritas, limit 

deteksi, limit kuantifikasi, presisi dan akurasi. 

 

 

C. Manfaat Penelitian 

 

 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai salah satu sumber informasi tentang 

adanya pencemaran senyawa-senyawa logam berat  hasil pembuangan limbah 

pabrik maupun limbah rumah tangga, di Daerah Aliran Sungai Way Kuala 

yang bermuara ke Teluk Lampung. Informasi ini dapat menjadi masukan bagi 

pemerintah daerah, pihak industri dan masyarakat setempat agar dapat 

mengelola dan memanfaatkan kawasan sungai dengan tepat serta 

memperhatikan kualitas lingkungan sekitar. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

II.     TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Gambaran Umum Sungai-sungai yang Bermuara ke Teluk Lampung 

 

 

Seluruh sungai besar di Lampung masuk ke dalam kategori berair coklat 

bercampur hitam yang kaya dengan zat hara dan endapan, akibat campuran 

anak sungainya dengan air gambut. Sungai-sungai yang melintasi Kota Bandar 

Lampung adalah sungai kecil dengan debit air yang kecil, diantaranya adalah 

Way Simpur, Way Penengahan, Way Kunyit dan Way Keteguhan.  

Sungai cenderung mengering pada kemarau, tetapi pada musim hujan debit air 

akan bertambah semakin cepat, sedangkan daya tampung sungai semakin 

terbatas akibat terjadinya penyempitan daerah aliran sungai yang merupakan 

dampak kegiatan pembangunan yang tidak memperhatikan garis sempadan 

sungai serta pencemaran lingkungan sungai. 

Sungai Way Kuala merupakan satu diantara dua belas sungai yang masuk 

dalam Daerah Aliran Sungai (DAS), di Bandar Lampung. Sungai Way Kuala 

memiliki luas 7.539,52 Ha dan memiliki debit 1.246,30 m
3
/detik  

(Vianney, 2015). 

 

Way Kuala merupakan anak sungai Way Garuntang yang berhulu di Gunung 

Betung yaitu sebuah gunung di sebelah barat Bandar Lampung dan bermuara di 

Teluk Lampung. Sungai ini mempunyai panjang 2,3 km, serta debit yang  
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kecil. Karena itu, pada musim kemarau batang sungai cenderung kering, 

sementara saat musim hujan air mengalir dengan debit kecil (Udo, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Letak Muara Sungai Way Kuala (Google Maps). 

  

 

B.   Pencemaran 
 

 

Pencemaran adalah suatu penyimpangan dari keadaan normalnya. Jadi 

pencemaran air adalah suatu keadaan dimana air telah mengalami 

penyimpangan dari keadaan normalnya. Keadaan normal air masih tergantung 

pada faktor penentu, yaitu kegunaan air itu sendiri dan asal sumber air 

(Wardhana, 2004). 

Pencemaran logam berat telah menjadi masalah di seluruh dunia selama 

beberapa tahun terakhir, karena logam berat sulit dihancurkan dan kebanyakan 

memiliki efek toksik pada organisme. Di antara pencemaran  
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lingkungan oleh limbah, limbah logam berat menjadi perhatian khusus karena 

memiliki efek toksik dan kemampuan bioakumulasi dalam ekosistem perairan. 

Konsentrasi logam berat pada ekosistem perairan biasanya diperhatikan 

dengan mengukur konsentrasi dalam air, sedimen dan biota (Giofany, dkk., 

2016). 

Tanah dan air tanah juga mengandung sisa dari aktivitas pertanian seperti 

pupuk dan pestisida. Kontaminan dari atmosfer menghasilkan hujan asam 

yang berasal dari aktivitas manusia yaitu pencemaran udara. Penyebab 

pencemaran air dapat juga digolongkan berdasarkan aktivitas manusia dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu limbah yang berasal dari industri, rumah 

tangga, dan pertanian (Suriawiria, 2003). 

Sungai yang ada di Bandar Lampung, hampir semua tercemar, baik oleh 

limbah rumah tangga maupun industri. Pencemaran tersebut dapat ditemui 

hampir diseluruh daerah aliran sungai padat penduduk. 23 sungai yang ada, 21 

sungai diantaranya tercemar yaitu; Sungai Way Awi, Way Penengahan, Way 

Simpur, Way Kuala, Way Galih, Way Kupang, Way Lunik, Way Kunyit, Way 

Kuripan, Way Kedamaian, Anak Way Kuala, Way Belau, Way Halim, Way 

Langkapura, Way Keteguhan, Way Sukabumi, Way Kedaton, Way Gading, 

Way Kandis, Way Limus dan Way Batu Lengguh (Udo, 2009). 

 

 

. 
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C. Sedimen  
 

 

Kondisi sedimen di Lampung khususnya pada muara sungai sangat 

memperihatinkan, karena adanya limbah industri. Air sungai yang terkandung 

bahan kimia membuat sungai tersebut menjadi tercemar, bukan hanya air 

sungai yang tercemar tetapi juga sedimen yang terdapat pada sungai juga ikut 

tercemar. 

Sedimen merupakan bahan organik dan anorganik yang bisa mempengaruhi 

kualitas air. Bahan organik berasal dari pembusukan organisme atau tanaman 

yang kemudian tenggelam ke dasar perairan dan bercampur di sungai. Proses 

yang terjadi bisa disebabkan oleh proses anorganik, seperti curah hujan dan 

pembilasan dengan hidroksida oleh Fe dan Mn (Susantoro, dkk., 2015). 

Sedimen yang ada terangkut sampai di suatu tempat yang disebut cekungan. 

Sedimen sangat besar kemungkinan terendapkan karena daerah tersebut relatif 

lebih rendah dari daerah sekitarnya dan karena bentuknya yang cekung 

ditambah akibat gaya gravitasi dari sedimen, maka sedimen akan  susah sekali 

bergerak melewati cekungan. Semakin banyaknya sedimen yang diendapkan, 

maka cekungan akan mengalami penurunan dan membuat cekungan tersebut 

semakin dalam sehingga semakin banyak sedimen yang terendapkan.  

Penurunan cekungan sendiri banyak disebabkan oleh penambahan berat dari  

sedimen yang ada dan juga dipengaruhi oleh struktur yang terjadi di sekitar 

cekungan seperti adanya patahan (Siaka, 2008). 
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D. Indikator Pencemaran di Perairan 

 

 

Beberapa karakteristik atau indikator kualitas air yang disarankan untuk 

dianalisis sehubungan pemanfaatan sumber daya air untuk berbagai keperluan, 

antara lain adalah parameter fisika, kimia dan biologi (Effendi, 2003). 

Indikator atau tanda bahwa air lingkungan telah tercemar adalah adanya 

perubahan atau tanda yang dapat diamati, yang dapat digolongkan menjadi :  

1. Pengamatan secara fisik, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan 

tingkat kejernihan air (kekeruhan), perubahan suhu, warna dan adanya, bau dan 

rasa. 

2. Pengamatan secara kimiawi, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan 

zat kimia yang terlarut dan perubahan pH. 

3. Pengamatan secara biologis, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan 

mikroorganisme yang ada dalam air, terutama ada tidaknya bakteri patogen 

(Irianto dan Machbub, 2003). 

 

 

E. Logam Berat 

 

 

Logam berat adalah unsur-unsur kimia dengan bobot jenis ˃5 gr/cm
3
,terletak 

disudut kanan bawah sistem periodik, mempunyai afinitas yang tinggi terhadap 

unsur S dan bernomor atom 22 sampai 92 dari periodik 4 sampai 7 (Palar, 

2004). 
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Logam berat merupakan salah satu parameter penting yang memiliki bahaya 

yang cukup besar, karena toksisitasnya yang tinggi pada makhluk hidup. Jika 

konsentrasi logam berat di suatu lingkungan berada diatas baku mutu yang telah 

ditentukan, maka kehadirannya dapat mengganggu kerja sistem organ dalam 

tubuh organisme yang memanfaatkan air tersebut dan lebih lanjut dapat 

mengakibatkan kematian (Derelanko and Hollinger, 2002). 

Konsentrasi logam berat tertinggi terdapat dalam sedimen yang berupa lumpur, 

tanah liat, pasir berlumpur dan campuran dari ketiganya dibandingkan dengan 

yang berupa pasir murni. Hal ini sebagai akibat dari adanya gaya tarik elektro 

kimia partikel sedimen dengan partikel mineral, pengikatan oleh partikel 

organik dan pengikatan oleh sekresi lendir organisme (Darmono, 2001). 

 

 

F. Kadmium (Cd) 

 

 

1. Sifat Fisik dan Kimia Kadmium 

Kadmium adalah metal berbentuk kristal putih keperakan, Cd didapat bersama-

sama dengan Zn, Cu, Pb dalam jumlah yang kecil (Slamet, 2004). Nama 

cadmium sendiri diambil dari nama latin dari “calamine” yaitu “cadmina” 

(Pararaja, 2008). Cadmium termasuk golongan II B table berkala dengan 

konfigurasi electron (Kr) 4d
10

5s
2
. Unsur ini bernomor atom 48, mempunyai 

bobot atom 112,41 g/mol dan densitas 8,65 g/cm
3
. Titik didihnya dan titik 

lelehnya berturut-turut 765ºC dan 320,9ºC. 
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Tabel 1. Sifat Fisik Logam Kadmium 

Klasifikasi                                    Sifat Kadmium 

Penampilan                             Putih perak 

Fase                                                 Padat 

Massa jenis                                   8.65 g/cm
3
 

Titik lebur                                    594,18 K 

Titik didih                                    1038 K 

Elektronegativitas                      1,7 

Energi ionisasi                            (1) 8,99eV (2) 16,84Ev (3) 38,0eV 

Jari-jari atom                               0,92 Aº 

 

2. Kegunaan Kadmium 

 

Kadmium digunakan dalam elektroplating, yaitu proses pelapisan logam 

dengan memanfaatkan arus listrik. Elektroplating menyumbang lebih dari 60% 

penggunaan kadmium. Kadmium digunakan pada paduan bantalan yang 

memiliki ketahanan besar terhadap kelelahan dan koefisien gesekan yang 

rendah. Kadmium banyak digunakan pada barang elektronik (Anonim I, 2017). 

3. Toksisitas Kadmium 

 

Kadmium merupakan racun bagi tubuh manusia. Waktu paruhnya 30 tahun dan 

terakumulasi pada ginjal, sehingga ginjal mengalami disfungsi cadmium yang 

terdapat dalam tubuh manusia sebagian besar diperoleh melalui makanan dan 

tembakau, hanya sejumlah kecil berasal dari air minum dan polusi udara. 

Pemasukan Kadmium  melalui makanan adalah 10 – 40 µg/hari, sedikitnya 

50% diserap oleh tubuh (Ukhtyilma, 2010). 
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G.  Kromium (Cr) 

 

 

1. Sifat Fisik dan Kimia Kromium 

 

Tabel 2. Sifat Fisik Logam Kromium (Cr) (Anonim II, 2010) 

Klasifikasi Sifat Kromium 

Nomor atom 24 

Densitas (g/cm
3
) 13,11 

Titik lebur (ºC) 1765 

Titik didih (ºC) 1810 

Kalor fusi (kJ/mol) 4,90 

Kalor penguapan (kJ/mol) 190,5 

Kapasitas panas pada 25ºC (J/mol.K) 21,650 

 

Kromium merupakan salah satu unsur logam transisi golongan VI B yang 

tahan karat dan berwarna abu-abu. Kromium mempunyai nomor atom 24, 

massa jenis 7,19 g/cm
3
. Kromium di alam terdapat dalam 3 jenis valensi, 

yaitu kromium (0), kromium (III), dan kromium (VI).  Kromium (III) 

merupakan unsur essensial yang dibutuhkan tubuh dalam reaksi enzimatis 

untuk metabolisme gula, protein, dan lemak (ATSDR, 2008). 

2.    Kegunaan Kromium 

Kromium digunakan dalam industri sebagai bahan dalam pembuatan alat 

penggosok, pemurnian acetylene, pembuatan alizarin, pembuatan alloy, 

pembuatan baterai, pembuatan blueprint, pembuatan lilin, pelapisan 

kromium, pembuatan krayon, pelapisan logam, dan pembuatan serat optik 

(IARC, 1990). 
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3.    Toksisitas Kromium 

Kromium secara alami merupakan unsur esensial yang dibutuhkan oleh tubuh 

dan terdapat dalam hewan, tumbuhan maupun tanah. Kromium dapat 

berbentuk cairan, padatan maupun gas dan terdapat dialam dalam 3 jenis 

valensi yaitu kromium (0), kromium (III) dan kromium (VI). Kromium (III) 

merupakan unsur esensial yang dibutuhkan tubuh dalam reaksi enzimatis 

untuk metabolisme gula, protein dan lemak. Kromium (III) memiliki sifat 

toksisitas yang rendah dibandingkan dengan kromium (VI). Pada bahan 

makanan dan tumbuhan mobilitas krom relatif rendah dan diperkirakan 

konsumsi harian kromium pada manusia dibawah 100 μg, berasal dari 

makanan, sedangkan dari air dan udara dalam tingkat yang rendah. Kromium 

(VI) lebih mudah diserap oleh tubuh dibandingkan dengan kromium (III). 

Namun, setelah di dalam tubuh kromium (VI) segera mengalami reduksi 

menjadi kromium (III) (ATSDR, 2008). 

Akumulasi kromium dalam tubuh manusia dalam jumlah yang besar sangat 

mengganggu kesehatan dan dapat mengakibatkan kerusakan dalam sistem 

organ tubuh. Efek toksisitas kromium (Cr) dapat merusak serta mengiritasi 

hidung, paru-paru, lambung, dan usus. Mengkonsumsi makanan berbahaya 

mengandung kromium dalam jumlah yang sangat besar dapat menyebabkan 

gangguan pada perut, bisul, kerang, ginjal, kerusakan hati dan bahkan 

kematian (Palar, 1994). Efek lain yang ditimbulkan yaitu berdampak 

karsinogen (penyebab kanker) dan teratogen (menghambat pertumbuhan 

janin dan mutagen (Schiavon, dkk., 2008). 
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H   Merkuri (Hg) 

 

 

1. Sifat Fisik dan Kimia Merkuri 

 

Merkuri adalah salah satu unsur renik yang terdapat dalam kerak bumi. 

Merkuri juga ditemukan dalam jumlah kecil di perairan alami. Sangat jarang 

dijumpai sebagai logam murni (native mercury) di alam dan biasanya 

membentuk mineral sinabar atau merkuri sulfide (HgS) (Setiabudi, 2005). 

Selain untuk kegiatan penambangan emas, merkuri juga digunakan dalam 

produksi gas klor dan soda kaustik, termometer, bahan tambal gigi, dan baterai 

(Aisyah, dkk., 2007). 

2. Kegunaan Merkuri 

 

Pemakaian bahan merkuri digunakan dalam berbagai bidang (Lestarisa,2010) 

yaitu:  

a. Bidang Perindustrian  

Senyawa FMA (fenil merkuri asetat) banyak digunakan dalam industri pulp 

dan kertas untuk mencegah pembentukan kapur pada pulp dan kertas basah 

selama proses penyimpanan. Logam natrium tersebut dapat ditangkap oleh 

merkuri melalui proses elektrolisa dari larutan garam natrium klorida (NaCl). 

Merkuri juga digunakan dalam industri cat untuk mencegah pertumbuhan 

jamur sekaligus sebagai komponen pewarna. Selain itu, merkuri juga 

digunakan dalam industri pembuatan klor alkali yang menghasilkan klorin  

(Cl2 ), dimana perusahaan air minum memanfaatkan klorin untuk penjernihan 

air dan pembasmi kuman (proses kronisasi). 
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b. Bidang Pertambangan 

Logam merkuri digunakan untuk mengikat dan memurnikan emas pada bidang 

pertambangan. 

 

c. Bidang Kedokteran  

Merkuri digunakan sejak abad 15 diamana merkuri digunakan untuk 

pengobatan penyakit kelamin (sifilis), digunakan untuk obat diuretika, sebagai 

bahan untuk kosmetik, logam merkuri digunakan untuk campuran penambal 

gigi. Kalomel (HgCl) digunakan sebagai pembersih luka dan kemudian 

diletahui bahwa bahan tersebut beracun. Sehingga tidak digunakan lagi. 

 

d. Peralatan Fisika  

Merkuri digunakan dalam termometer, barometer, pengatur tekanan gas dan 

alat-alat listrik. 

 

e. Bidang pertanian  

Merkuri banyak digunakan sebagai fungisida. Contohnya, senyawa metil 

merkuri disiano diamida (CH3-Hg-NH-CHHNHCN), metil merkuri siano 

(CH3-Hg-CN), metil merkuri asetat (CH3-Hg-CH2-COOH), dan senyawa etil 

merkuri klorida (C2H5-HgCl). 

 

3. Toksisitas Merkuri 

Merkuri termasuk logam berat berbahaya, yang dalam konsentrasi kecil pun 

dapat bersifat racun. Senyawa merkuri bersifat korosif sehingga dapat  
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menyebabkan dermatitis dan dapat terakumulasi dalam darah sehingga 

menyebabkan keracunan sistemik.Pemakaian krim pemutih mengandung 

merkuri secara terus menerus dalam jangka panjang mengakibatkan kerusakan 

ginjal, kanker kulit, dan otak (Armin, dkk., 2013).  

Pemakaian merkuri dalam krim pemutih dapat menimbulkan berbagai hal, 

mulai dari perubahan warna kulit yang  pada akhirnya dapat menyebabkan 

bintik-bintik hitam pada kulit, alergi, iritasi kulit serta pemakaian dengan dosis 

tinggi dapat menyebabkan kerusakan permanen otak, ginjal, dan gangguan 

perkembangan janin bahkan paparan jangka pendek dalam dosis tinggi juga 

dapat menyebabkan muntah-muntah, diare dan kerusakan paru-paru serta 

merupakan zat karsinogenik (dapat menyebabkan kanker) pada manusia 

(Parengkuan, dkk., 2013). 

 

 

I. Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) 

 

 

Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) ditemukan oleh Walsh, Alkemande dan 

Melatz pada pertengahan tahun 1950-an. Spektrometri Serapan Atom (SSA) 

adalah suatu alat yang digunakan pada metode analisis untuk penentuan unsur- 

unsur logam dan metaloid yang pengukurannya berdasarkan penyerapan  

cahaya dengan panjang gelombang tertentu oleh atom logam dalam keadaan 

bebas (Skoog, dkk., 2000). 

Spektrofotometer serapan atom digunakan untuk analisis kuantitatif unsur-

unsur logam dalam jumlah sekelumit dan sangat kelumit. Cara ini cocok untuk  
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analisis kelumit logam karena mempunyai kepekaan yang tinggi (batas deteksi 

kurang dari 1 ppm), pelaksanaannya relatif sederhana dan interferensinya 

sedikit. Spektrofometri serapan atom didasarkan pada penyerapan energi sinar 

oleh atom- atom netral, dan sinar yang diserap biasanya sinar tampak atau sinar 

ultraviolet. Secara garis besarnya prinsip spektrofotometer serapan atom sama 

saja dengan spektrofotometer sinar tampak dan ultraviolet. Perbedaan terletak 

pada bentuk spektrum, cara pengerjaan sampel dan peralatannya (Rohman, 

2007). 

 

1. Prinsip Dasar 

 
Prinsip dasar dari SSA adalah 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)  

Persamaan Maxwell-Boltzmann menyatakan energi yang 

dibutuhkan/dilepaskan 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). Proses 

atomisasi, yaitu mengubah analit dari bentuk padat, cair, atau larutan 

membentuk atom-atom gas bebas yang dilakukan dengan energi dari api atau  
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arus listrik (Harvey, 2000). Sebagian besar atom akan berada pada ground 

state, dan sebagian kecil (tergantung suhu) yang tereksistasi akan 

memancarkan cahaya dengan panjang gelombang yang khas untuk atom 

tersebut, ketika kembali ke ground state (Harmita, 2004) 

 

2. Sistem Instrumentasi  

 

Instrumentasi secara sederhana terdiri dari sumber cahaya, nebulizer 

(atomizer), monokromator, dan detektor. Peralatan SSA terdiri dari enam 

komponen utama, dapat dilihat pada Gambar 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Komponen Sistematik SSA (Underwood, 2002). 

 

a.   Sumber radiasi 

Sumber radiasi yang digunakan harus memancarkan spektrum atom dari unsur 

yang ditentukan. Spektrum atom yang dipancarkan harus terdiri dari garis tajam 

yang mempunyai setengah lebar yang sama dengan garis serapan yang  
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dibutuhkan oleh atom-atom dalam contoh. Sumber sinar lazim dipakai adalah 

lampu katoda berongga (hollow cathode lamp). Lampu katoda berongga yang 

digunakan mempunyai sebuah katoda pemancar yang terbuat dari unsur yang 

sama (Basset, dkk., 1994). 

 

b.  Nyala 

 

Nyala digunakan untuk mengubah sampel berupa padatan atau cairan menjadi 

bentuk uap atomnya, dan juga berfungsi untuk atomisasi. Persyaratan dari 

spektroskopi nyala adalah nyala yang dipakai hendaknya menghasilkan 

temperatur lebih dari 2000ºK. Konsentrasi atom-ato dalam nyala, baik dalam 

keadaan dasar maupun dalam keadaan tereksitasi, dipengaruhi oleh komposisi  

nyala. Komposisi nyala asetilen – udara sangat baik digunakan untuk lebih dari 

tiga puluh unsur sedangkan komposisi nyala propana – udara disukai untuk  

logam yang mudah diubah menjadi uap atomik. Untuk logam seperti 

Aluminium (Al) yang membentuk oksida, temperatur tinggi dari nyala nitrous-

asetilen sangat perlu sehingga sensitivitas dijumpai bila nyala kaya akan 

asetilen. 

 

  c.   Nebulizer 

Sistim nebulizer (pembakar- pengabut) memiliki tujuan untuk mengubah larutan 

uji menjadi atom-atom dalam bentuk gas. Fungsi pengabut adalah 

menghasilkan kabut atau aerosol larutan uji. Larutan yang akan dikabutkan 

ditarik ke dalam pipa kapiler kemudian oleh semprotan udara yang ditiupkan  

 

https://www.google.co.id/search?rlz=1C1GGRV_enID755ID755&q=hollow+cathode+lamp&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjJl-3u75jYAhUHu48KHZQgCswQvwUIJCgA
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melalui ujung kapiler, selanjutnya dialirkan gas bertekanan tinggi untuk 

menghasilkan aerosol yang halus (Basset, dkk.,1994). 

 

d.  Monokromator 

Monokromator dalam SSA berfungsi untuk menyeleksi sinar pada panjang 

gelombang tertentu yang dapat melewati sampel yang berasal dari tabung 

katoda. Monokromator pada SSA diletakan antara pembakar dan detektor. 

 

e.   Detektor 

 

Detektor pada SSA berfungsi mengubah intensitas radiasi yang datang menjadi 

arus listrik. Detektor yang umum dipakai pada SSA adalah tabung 

penggandaan foton (PMT = Photo Multiplier Tube Detector) (Mulja, 1995). 

 

 

J. Validasi Metode 

 

Validasi metode adalah suatu tindakan penilaian terhadap parameter tertentu, 

berdasarkan percobaan laboratorium untuk membuktikan bahwa parameter 

tersebut memnuhi persyaratan penggunaannya. Parameter validasi antara lain. 

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). 
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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) 

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). 
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3.  Presisi (ketelitian) 

 
Presisi dinyatakan sebagai relatif standar deviasi (RSD) dan simpangan baku 

(SD) yang dapat ditentukan dengan persamaan berikut: 

 

 

 

 

                       (4) 

 

 

 

Keterangan : 

SD      : Standar deviasi (simpangan baku) 

x          : Konsentrasi hasil analisis 

n         : Jumlah pengulangan analisis 

  :  Konsentrasi rata-rata hasil analisis 

 
4.  Akurasi 

 
Akurasi dinyatakan sebagai persen peroleh kembali (recovery) larutan standar 

yang ditambahkan. Akurasi ini bertujuan untuk mengetahui kedekatan antara  

nilai yang diterima sebagai nilai kebenaran dibandingkan dengan nilai yang 

diperoleh, dituliskan dalam persamaan : 

Persen Perolehan Kembali = 
     

  
  X 100%                                        (5) 
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Keterangan : 

CF           : Konsentrasi total sampel yang diperoleh dari pengukuran 

CA           : Konsentrasi sampel sebenarnya 

          CA*        : Konsentrasi analit yang ditambahkan 



 
 

 

 

 

 

 

 

III.    METODOLOGI PERCOBAAN 

 

 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Februari 2018 sampai dengan 

bulan Januari 2019. Preparasi sampel dilakukan di Laboratorium Kimia 

Analitik dan Instrumen Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Lampung dan analisis Spektrofotometer 

Serapan Atom dilakukan di Laboratorium Kimia Terpadu UII Yogyakarta. 

 

 

B. Alat dan Bahan 

 

 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Spektrofotometer Serapan 

Atom, neraca analitik, eckman grab Wildco Supply Company, wadah sampel, 

kertas saring, pH meter, mortar dan alu, ayakan, oven, spidol permanen dan 

peralatan gelas yang umum digunakan di laboratorim. 

Bahan-bahan yang digunakan adalah sampel sedimen, HNO3 pekat, larutan 

H2SO4, larutan HClO4 , larutan standar Hg, larutan standar Cd, larutan standar 

Cr, dan akuades. 
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C. Prosedur Kerja 

 

 

1.    Pembuatan Larutan 

 
1.1 Larutan HNO3 5% 

HNO3 68% diambil sebanyak 72,46 mL lalu diencerkan ke dalam labu ukur 

1000 mL yang telah dimasukkan sebelumnya sedikit akuades kemudian 

ditambahkan akuades hingga tanda batas dan dihomogenkan. 

1.2 Larutan Standar Cd 1000 ppm 

Cd(NO3)2 ditimbang sebanyak 0,21 gram lalu dimasukkan ke dalam labu ukur 

100 mL, akuades ditambahkan pada labu ukur hingga tanda batas kemudian 

dihomogenkan. 

1.3 Larutan Standar Cr 1000 ppm 

K2Cr2O7 ditimbang sebanyak 0,565 gram lalu dimasukkan ke dalam labu ukur 

100 mL, akuades ditambahkan pada labu ukur hingga tanda batas kemudian 

dihomogenkan. 

1.4 Larutan Standar Hg 1000 ppm 

Hg(NO3) ditimbang sebanyak 0,16 gram dimasukkan ke dalam labu ukur 100 

mL, akuades ditambahkan pada labu ukur hingga tanda batas kemudian 

dihomogenkan. 

Perhitungan pembuatan larutan dapat dilihat pada Lampiran 1 

 

 

 



26 
 

 

 

 

2.    Metode Pengambilan Sampel 

 

2.1. Persiapan Pengambilan Sampel 

 

Semua wadah yang akan digunakan dicuci dengan air sebelum dilakukan 

pengambilan sampel, kemudian wadah direndam dengan menggunakan HNO3 

5% untuk menghilangkan adanya kontaminasi logam yang terdapat di dalam 

wadah sampel. Proses pengeringan dan penyimpanan dilakukan dalam keadaan 

tertutup sampai digunakan (Sulistiani, 2009). 

2.2. Lokasi Pengambilan Sampel 

Sampel sedimen diambil pada sungai Way Kuala Lampung pada 9 titik yang 

berbeda pada 3 bagian sungai. Sampel sedimen diambil dengan menggunakan 

eckman grab dan dimasukan ke dalam kantong plastik transparan dan diberi 

label sampel disimpan dalam coolbox yang selanjutnya akan dibawa ke 

laboratorium untuk dianalisis. 

 

3.    Preparasi Sampel 

 

3.1. Preparasi Sampel Kadar Logam Cd, Cr dan Hg 

 

Sedimen basah dijemur di bawah sinar matahari kemudian dioven selama 24 

jam pada suhu 100
o
C  setelah kering lalu sedimen halus kemudian digerus dan 

diayak. Sampel yang telah halus ditimbang sebanyak 10 gram dan dimasukkan 

ke dalam erlenmeyer dan ditambahkan 20 mL larutan HNO3 pekat , didestruksi 

selama 3 jam sampai larutan jernih. Untuk preparasi logam Hg, sedimen yang 

telah dijemur dioven selama 24 jam dengan suhu 60
o
C setelah kering lalu 

sedimen halus kemudian digerus dan diayak. Sampel yang telah halus  
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ditimbang sebanyak 1 gram lalu dimasukkan dalam erlenmeyer dan 

ditambahkan 4 mL HNO3 dan HClO4 (perbandingan 1:1). Selanjutnya 

ditambahkan 10 mL H2SO4 dan 2 mL akuades dan didestruksi selama 20 

menit. Setelah semuanya didestruksi untuk logam Cd, Cr dan Hg, hasil 

destruksi kemudian didinginkan dan disaring menggunakan kertas saring 

Whatman no.41. Sisa sedimen yang terdapat pada kertas saring dicuci dengan 

akuades hingga pH 2-3. Filtrat yang dihasilkan kemudian diukur dengan SSA.  

Gambar larutan sebelum diukur sengan SSA dapat dilihat pada Lampiran 8. 

 

 

4. Pembuatan Kurva Kalibrasi 

 

4.1. Kurva Kalibrasi Cd 

Larutan standar kadmium 1000 ppm dipipet sebanyak 1 mL kemudian 

dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mL, lalu larutan diencerkan dengan 

ditambahkan akuades ke dalam labu ukur sampai tanda batas, kemudian larutan 

dihomogenkan. Hasilnya adalah larutan dengan konsentrasi 10 ppm, 

selanjutnya dipipet sebanyak 0,1 mL, 0,5 mL, 1 mL, 1,5 mL, dan 2,0 mL, 

kemudian masing-masing larutan dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mL dan 

diencerkan dengan ditambahkan akuades sampai tanda batas kemudian 

dihomogenkan sehingga diperoleh larutan dengan konsentrasi 1 ; 2 ; 5 ; 10 dan 

20 ppm. Larutan-larutan standar kadmium tersebut diukur serapannya 

menggunakan spektrofotometer serapan atom. 

 

 



28 
 

 

 

 

4.2. Kurva Kalibrasi Cr 

Larutan standar kromium 1000 ppm dipipet sebanyak 1 mL kemudian 

dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mL, lalu larutan diencerkan dengan 

ditambahkan akuades ke dalam labu ukur sampai tanda batas, kemudian larutan 

dihomogenkan. Hasilnya adalah larutan dengan konsentrasi 10 ppm, 

selanjutnya dipipet sebanyak 0,1 mL, 0,5 mL, 1 mL, 1,5 mL, dan 2,0 mL, 

kemudian masing-masing larutan dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mL dan 

diencerkan dengan ditambahkan akuades sampai tanda batas kemudian 

dihomogenkan sehingga diperoleh larutan dengan konsentrasi 2,5 ; 5 ; 10 ; 15 

dan 20 ppm. Larutan-larutan standar tersebut diukur serapannya menggunakan 

spektrofotometri serapan atom. 

4.3 Kurva Kalibrasi Hg 

Larutan standar merkuri 1000 ppm dipipet sebanyak 1 mL kemudian 

dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mL, lalu larutan diencerkan dengan 

ditambahkan akuades ke dalam labu ukur sampai tanda batas, kemudian larutan 

dihomogenkan. Hasilnya adalah larutan dengan konsentrasi 10 ppm, 

selanjutnya dipipet sebanyak 5 mL, 7 mL, 10 mL, 12 mL, dan 15 mL, 

kemudian masing-masing larutan dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mL dan 

diencerkan dengan ditambahkan akuades sampai tanda batas kemudian 

dihomogenkan sehingga diperoleh larutan dengan konsentrasi 2,5 ; 5 ; 10 ; 15 

dan 20  ppm. Larutan-larutan standar merkuri tersebut diukur serapannya 

menggunakan spektrofotometri serapan atom. 
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Grafik kurva standar adalah korelasi antara konsentrasi (x) dengan absorbansi 

(y). dengan menggunakan persamaan regresi linier, maka konsentrasi dari 

sampel dapat diketahui sebagai berikut : 

y = a + bx                                   (6) 

 

Keterangan : 

y = Absorbansi sampel 

b = Slope 

x = Konsentrasi sampel 

a = Intersep 

 

 

Konsentrasi pengukuran setelah diketahui, maka konsentrasi sebenarnya dari 

dalam sampel kering dapat ditentukan dengan persamaan berikut (Siaka, 2008). 

 

M = 
     

 
                                 (7) 

 

Keterangan : 

M = Konsentrasi logam dalam sampel (mg/Kg) 

C = Konsentrasi yang diperoleh dari kurva kalibrasi (ppm) 

V = Volume larutan sampel (L) 

B = Bobot sampel (Kg) 

F = Faktor Pengenceran 

 

 

5. Validasi Metode 

Penelitian ini menggunakan 4 validasi metode diantaranya limit deteksi dan 

limit kuantitasi, presisi (ketelitian), akurasi (ketepatan) dan linieritas. 
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5.1. Linieritas 

Uji ini dilakukan dengan membuat kurva kalibrasi standar dari masing-masing 

logam dengan lima macam konsentrasi yaitu untuk standar Cd yaitu 1 ; 2 ; 5 ; 

10 dan 20 ppm dan Cr dan Hg yaitu 2,5 ; 5 ; 10 ; 15 dan 20 ppm. Nilai 

absorbansi kemudian diproses dengan metode kuadrat terkecil untuk 

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

korelasinya. 

5.2 Limit Deteksi (LoD) dan Limit Kuantitasi (LoQ) 

Penentuan nilai LoD dan LoQ untuk logam Cd, Cr dan Hg diperoleh dengan 

mengukur respon blanko sebanyak 4 kali pengulangan yang selanjutnya hasil 

pengukuran diproses dengan metode perhitungan persamaan kurva kalibrasi 

secara statistik. 

5.3 Presisi 

Penentuan presisi dilakukan dengan mengukur konsentrasi sampel dengan 4 

kali pengulangan. Nilai absorbansi yang diperoleh dari hasil analisis tersebut 

kemudian ditentukan nilai konsentrasi (kurva kalibrasi), lalu nilai simpangan 

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

baik ditunjukan dengan perolehan relatif standar deviasi (RSD) <5 %. 

5.4 Akurasi 

Penentuan akurasi dilakukan dengan penambahan larutan standar ke dalam 

larutan sampel. Akurasi dinyatakan sebagai persen peroleh kembali (recovery) 

larutan standar yang ditambahkan (biasanya 80% sampai 120% dari kadar  
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analit yang diperkirakan). 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 = 
     

  
  X 100%                                   (5) 

 

Keterangan : 

CF           : Konsentrasi total sampel yang diperoleh dari pengukuran 

CA           : Konsentrasi sampel sebenarnya 

         CA*         : Konsentrasi analit yang ditambahkan 

 

5.4.1. Uji Perolehan kembali Cd 

Sebanyak 0,1 mL larutan standar Cd 100 ppm ditambahkan ke dalam labu ukur 

50 mL yang berisi larutan sampel, dihomogenkan dengan menggunakan 

stirrer, kemudian ditentukan serapannya. 

5.4.2. Uji Perolehan kembali Cr 

Sebanyak 0,1 mL larutan standar Cr 100 ppm ditambahkan ke dalam labu ukur 

50 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 100 ppm ditambahkan ke dalam labu ukur 

50 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 beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

 

1. Konsentrasi logam berat Cd di Sungai Way Kuala Lampung antara lain 

di bagian hulu sungai sebesar 40,696 ± 0,105 ppm, tengah sungai 23,248 ± 

0,95 ppm dan bagian hilir atau muara sungai sebesar 17,392 ± 0,201 ppm,. 

Kadar logam Cd  tertinggi terdapat pada bagian hulu Sungai Way Kuala. 

Kadar logam di ketiga bagian tersebut telah melewati batas baku mutu yang 

ditetapkan oleh National Sediment Quality Survey USEPA (2004) yaitu  

pada rentang 0,65-2,49 ppm. 

 

2. Konsentrasi logam berat Cr di Sungai Way Kuala Lampung antara lain di 

bagian hulu sungai sebesar 20,235 ± 0,442  ppm, tengah sungai 24,474 ± 0,489 

ppm dan bagian hilir atau muara sungai sebesar 44,597 ± 0,299 ppm. Kadar 

logam Cr tertinggi terdapat pada bagian hilir atau muara Sungai Way Kuala. 

Kadar logam pada ketiga bagian belum melewati batas baku mutu yang 

telah ditetapkan oleh National Sediment Quality Survey (USEPA) tahun 

2004, kadar logam Cr belum melewati ambang baku mutu yang telah 

ditetapkan yaitu pada rentang 76,00-233,27 ppm.  
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3. Konsentrasi logam berat Hg di Sungai Way Kuala Lampung antara lain 

di bagian hulu sungai sebesar 1,408 ± 0,016 ppm, tengah sungai 1,417 ± 

0,010 ppm dan bagian hilir atau muara sungai sebesar 1,933 ± 0,009 ppm,. 

Kadar logam Hg  tertinggi terdapat pada bagian hilir atau muara Sungai 

Way Kuala. Kadar logam di ketiga bagian sungai tersebut telah melewati 

batas baku mutu yang telah ditetapkan National Sediment Quality Survey 

(USEPA) tahun 2004, kadar logam Hg telah melewati ambang baku mutu 

yang telah ditetapkan yaitu pada rentang 0,23-0,87 ppm. 

4. Perhitungan nilai RSD untuk logam Cd, Cr dan Hg berada pada rentang 

0,258% - 4,086%. Berdasarkan data tersebut nilai ini tergolong baik 

dikarenakan nilai RSD yang baik adalah ≤ 5% untuk kepercayaan 95%. 

5. Nilai LoD untuk logam Cd yaitu 0,8035, logam Cr yaitu 0,2157; dan 

logam Hg yaitu 2,7235. Sedangkan nilai LoQ untuk logam Cd yaitu 2,6785, 

logam Cr yaitu 0,7190 dan logam Hg yaitu 9,0783. 

6. Nilai persen perolehan kembali pada masing-masing sampel untuk logam 

Cd , Cr dan Hg berada pada rentang 90-100%. Nilai persen perolehan 

kembali ini tergolong baik, karena nilai persen perolehan kembali yang baik 

adalah pada rentang 80-110 % (Riyanto, 2014). 
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B. Saran 

 

 

Penulis menyarankan dalam penentuan kandungan logam berat Cd, Cr dan 

Hg di sungai yang sama atau pun yang lain, dapat menggunakan instrument 

selain Spektrofotometer Serapan Atom. Selain dianalisis kadar logam, dapat 

juga dipelajari bagaimana cara penanggulangan pencemaran logam Cd, Cr 

dan Hg yang sudah mencemari lingkungan. 
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