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ABSTRAK 

 

VALIDASI METODE ANALISIS PENENTUAN LOGAM MERKURI 

PADA SEDIMEN DAN LIMBAH MENGGUNAKAN MICROWAVE 

PLASMA-ATOMIC EMISSION SPECTROSCOPY (MP-AES) 

 

Oleh 

 

Ronerson 

 

Telah dilakukan penelitian tentang validasi metode analisis penentuan logam 

merkuri pada sedimen dan limbah menggunakan Microwave Plasma-Atomic 

Emission Spectroscopy (MP-AES).  Kelebihan metode MP-AES adalah memiliki 

batas deteksi hingga satuan µg/L, biaya analisis yang murah, dan lebih aman 

penggunaannya.  Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan metode 

penentuan merkuri pada sedimen dan limbah.  Optimasi metode analisis yang 

dilakukan adalah nebulizer pressure, viewing position, pump speed, dan 

konsentrasi reduktan SnCl2.  Hasil optimasi menunjukkan nebulizer pressure pada 

160 kPa, viewing position pada posisi 0, pump speed pada 40 rpm, dan konsentrasi 

reduktan SnCl2 sebesar 5%.  Parameter validasi metode yang dilakukan pada 

penelitian ini adalah linearitas, selektivitas, presisi, akurasi, LoD dan LoQ.  Hasil 

linearitas yang diperoleh dari penelitian ini adalah r = 0,999 untuk sedimen dan 

0,997 untuk limbah.  Matriks lain dalam sampel ternyata tidak mengganggu 

proses analisis logam merkuri.  Metode ini memiliki presisi repeatability dengan 

nilai %RSD 3,15 untuk sedimen dan 9,40 untuk limbah.  Metode ini juga 

memiliki presisi reproducibility dengan nilai %RSD berturut-turut 3,18; 5,92; dan 

2,09 untuk sedimen serta 9,08; 8,04; dan 8,13 untuk limbah.  Nilai perolehan 

kembali metode sebesar 99,66% untuk sedimen dan 106,62% untuk limbah.  Nilai 

LoD dan LoQ metode ini sebesar 9,38 ppb dan 31,28 ppb untuk sedimen, serta 

9,72 ppb dan 14,13 ppb untuk limbah.  Hasil validasi metode menunjukkan bahwa 

metode tersebut cocok untuk analisis logam merkuri secara rutin di laboratorium.  

Kata Kunci : Validasi metode, MP-AES, sedimen, limbah. 



 
 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

VALIDATION METHOD ANALYSIS OF MERCURY METAL 

DETERMINATION ON SEDIMENT AND WASTE USING MICROWAVE 

PLASMA-ATOMIC EMISSION SPECTROSCOPY (MP-AES) 

 

By 

 

Ronerson 

 

The validation research of an analyzing mercury determination in sediments and 

wastes method has been carried out using Microwave Plasma-Atomic Emission 

Spectroscopy (MP-AES).  The advantages of this MP-AES method were have 

limit of detection achieve to µg/L, low operational costs and safer to be used.  

This research aims was to develop determination method of mercury on sediment 

and waste.  Optimization of analysis methods that has been done were nebulizer 

pressure, viewing position, pump speed, and concentration of SnCl2 reductant. 

Then, The optimization results showed that nebulizer pressure obtained was at 

160 kPa, viewing position at position 0, pump speed at 40 rpm, and SnCl2 

reductant concentration was 5%.  Therefore, the method validation parameters 

conducted in this study were linearity, selectivity, precision, accuracy, LoD and 

LoQ.  The linearity results obtained from this study are r = 0.999 for sediment and 

0.997 for waste.  The other matrix contained in the sample did not interfere with 

the analysis of metallic mercury.  Afterwards, this method had a repeatability 

precision with %RSD value for sediment and waste were 3.15 and 9.40 

respectively.  Besides, this method also had a reproducibility precision with 

%RSD value in a row of 3.18; 5.92; and 2.09 for sediment and 9.08; 8.04; and 

8.13 for waste.  The method recovery value were 99.66% for sediment and 

106.62% for waste.  LoD and LoQ values of this method were 9,38 ppb and 31,28 

ppb for sediment, while for waste they were 9.72 ppb and 14.13 ppb.  The results 

of validation method indicated that the method can be used for routine analysis of 

mercury metals in the laboratory. 

Keywords: Validation method, MP-AES, sediment, waste. 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Logam merkuri menempati urutan ke-67 berdasarkan kelimpahan di dalam 

kerak bumi.  Merkuri di alam dapat ditemukan dalam bentuk merkuri 

elemental, merkuri anorganik dan merkuri organik.  Merkuri anorganik dapat 

terbentuk apabila merkuri berikatan dengan unsur lain, seperti sulfur atau 

oksigen.  Sedangkan merkuri organik dapat terbentuk apabila merkuri 

berikatan dengan karbon (Clarkson, 2006).  Aktivitas bakteri dapat merubah 

merkuri elemental menjadi merkuri organik yang memiliki sifat beracun, 

daya ikat yang kuat dan kelarutan yang tinggi terutama dalam tubuh ikan 

(Budiono, 2003). 

 

Merkuri termasuk salah satu logam yang sangat berbahaya dan beracun (Ha et 

al., 2017).  Adanya merkuri di lingkungan cukup membahayakan baik secara 

langsung terhadap kehidupan organisme, maupun secara tidak langsung 

terhadap kesehatan manusia.  Weldon et al. (2000) melaporkan bahwa 

merkuri dapat menyebabkan kelelahan, gugup iritabilitas, sakit kepala berat, 
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insomnia, kehilangan ingatan, kehilangan kekuatan di kaki, kesemutan dan 

tremor. 

 

Merkuri yang berada di lingkungan dapat berasal dari proses alami dan 

kegiatan manusia.  Secara alami adanya merkuri di lingkungan disebabkan 

oleh proses pelapukan batuan dan letusan gunung berapi (Sembel, 2015).  

Kegiatan manusia yang menghasilkan limbah merkuri antara lain industri 

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

al., 2018).  Selanjutnya merkuri yang berasal dari proses alami dan kegiatan 

manusia ini akan mengalir ke sungai ataupun perairan. 

 

Merkuri dapat dengan mudah mengendap di dasar perairan dan terakumulasi 

di sedimen.  Pengendapan logam merkuri di suatu perairan terjadi karena 

adanya anion karbonat, hidroksida, dan klorida (Ishak, 2017).  Umumnya 

merkuri masuk ke perairan sungai dalam bentuk merkuri elemental dengan 

densitas yang tinggi.  Mengingat bahaya merkuri yang cukup tinggi di 

lingkungan maka perlu dilakukan penentuan kandungan logam merkuri.  

 

Penentuan logam merkuri telah dilakukan menggunakan Atomic Absorption 

Spectroscopy-Cold Vapor (AAS-CV) dan Inducted Couple Plasma-Mass 

Spectrometry (ICP-MS).  Coelho-Souza et al. (2011) telah melakukan 

penelitian penentuan logam merkuri menggunakan AAS-CV dengan batas 

deteksi 2 ppb, sedangkan Xu et al. (2013) telah melakukan penelitian 

penentuan logam merkuri menggunakan ICP-MS dengan batas deteksi 3 ppb. 
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Selain menggunakan AAS dan ICP-MS, saat ini logam merkuri juga dapat 

dianalisis menggunakan Microwave Plasma-Atomic Emission Spectroscopy 

(MP-AES).  Kelebihan metode MP-AES dibandingkan AAS adalah lebih 

hemat biaya operasional dan memiliki tingkat bahaya yang rendah.  Hal ini 

dikarenakan metode MP-AES menggunakan gas nitrogen yang berasal dari 

generator nitrogen.  Metode MP-AES juga dapat serentak mendeteksi lebih 

dari satu jenis logam (Pratama dkk., 2015).   

 

Karlsson (2015) membandingkan metode MP-AES yang mempunyai batas 

deteksi dalam satuan μg/L, tetapi memiliki biaya analisis lebih murah dengan 

ICP-MS yang mempunyai batas deteksi dalam satuan ng/L, tetapi memiliki 

biaya analisis yang sangat mahal terhadap logam utama Mg, Ca, Fe, dan Al 

dari tanaman bunga matahari.  Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa 

kedua metode tersebut tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. 

 

Teknik analisis dengan MP-AES telah banyak digunakan untuk logam 

merkuri.  Zhao et al. (2015) telah melakukan penelitian penentuan kadar 

merkuri dalam rambut dan kulit dengan batas deteksi merkuri 1,94 ppb, 

sedangkan Holilah (2016) telah melakukan penelitian penentuan logam 

merkuri dan arsen pada krim pemutih dengan batas deteksi merkuri 0,59 ppb.  

Savoie et al. (2017) juga telah melakukan penentuan kadar merkuri pada ikan 

salmon dengan batas deteksi 0,22 ppb.  
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Metode pengukuran merkuri pada sedimen dan limbah menggunakan MP-

AES merupakan metode yang belum baku sehingga perlu dilakukan validasi 

metode terlebih dahulu.  Validasi metode digunakan untuk membuktikan 

bahwa metode yang digunakan dalam suatu penelitian memenuhi persyaratan 

sehingga dapat dinyatakan bahwa data yang diperoleh selama penelitian 

merupakan hasil yang baik dan dapat dipercaya (Harmita, 2004).  Hal ini 

sesuai dengan sistem manajemen mutu standar Indonesia 17025 (SNI-17025) 

tahun 2005 yang mengharuskan laboratorium pengujian dalam menganalisis 

bahan menggunakan metode pengukuran yang valid. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka pada penelitian ini akan dilakukan validasi 

metode penentuan logam merkuri dalam sedimen dan limbah cair dengan 

menggunakan MP-AES.  Parameter yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah presisi, akurasi, linearitas, selektivitas, batas deteksi dan batas 

kuantifikasi.  Untuk meningkatkan sensitivitas dari metode ini digunakan 

metode nebulasi multimode sampel introduction system (MSIS) dimana 

logam merkuri dibentuk menjadi hidrida dengan penambahan larutan SnCl2.  

Serta dilakukan optimasi untuk mendapatkan intensitas emisi tertinggi.  

Semakin tinggi suatu intensitas emisi maka akan meningkatkan sensitivitas 

dari penelitian ini. 
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B. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Melakukan optimasi nebulasi pada alat MP-AES untuk pengujian logam 

merkuri. 

2. Melakukan validasi metode analisis secara MP-AES pada sedimen dan 

limbah. 

3. Mengaplikasikan metode penentuan merkuri yang telah divalidasi pada 

sampel sedimen dan limbah. 

 

C. Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan metode 

analisis merkuri pada sedimen dan limbah yang dapat digunakan pada 

pengujian rutin di laboratorium menggunakan MP-AES. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Logam Berat 

 

Logam berat didefinisikan sebagai logam dengan densitas, berat atom, atau 

nomor atom yang tinggi.  Logam berat umumnya mempunyai densitas lebih 

dari 5 g/cm
3
 (Yang et al., 2018).  Unsur-unsur metaloid yang mempunyai 

sifat berbahaya juga dimasukkan ke dalam golongan logam berat.  Kurang 

lebih ada 40 unsur yang termasuk ke dalam kriteria logam berat.  Logam 

berat juga dapat menurunkan kualitas udara, air, tanah, dan kemudian 

menyebabkan masalah kesehatan bagi tanaman, hewan, dan manusia.  

Beberapa contoh logam berat yang beracun bagi manusia adalah: arsen (As), 

kromium (Cr), tembaga (Cu), timbal (Pb), merkuri (Hg), kadmium (WHO, 

2010).  Kelima unsur ini memiliki afinitas yang kuat terhadap belerang, 

dalam tubuh manusia unsur tersebut biasanya terikat pada enzim melalui 

gugus tiol (-SH), yang berfungsi untuk mengendalikan laju metabolik.  Ikatan 

belerang dengan logam berat dapat menghambat fungsi enzim yang terlibat 

dan memperburuk kesehatan manusia (Baird dan Cann, 2012). 
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Sebagian besar kontaminasi logam berat dihasilkan dari aktivitas 

antropogenik seperti pertambangan batu bara, pengilangan minyak, 

petrokimia, industri kimia, dan emisi transportasi (Dennis dan Antonio, 

2011).  Kontaminasi logam berat juga dapat berasal dari proses pelapukan 

batuan dan letusan gunung berapi (Sembel, 2015).  Secara alami logam berat 

ditemukan sebagai litofil (kecenderungan menyatu dengan batu) atau kalkofil 

(kecenderungan menyatu dengan mineral).  Logam berat litofil terutama 

adalah unsur-unsur blok f dan blok d yang lebih reaktif.  Mereka memiliki 

afinitas yang kuat terhadap oksigen dan sebagian besar berada sebagai 

mineral silikat dengan densitas relatif rendah (Hartmann, 2005). 

 

Sumber utama kontaminan logam berat dalam bahan pangan berasal dari 

udara dan air yang mencemari tanah.  Selanjutnya semua tanaman yang 

tumbuh di atas tanah yang telah tercemar akan mengakumulasikan logam-

logam tersebut pada semua bagian seperti akar, batang, daun dan buah.  

Hewan ternak akan memanen logam-logam berat yang ada pada tanaman dan 

akan menumpuk pada bagian-bagian dagingnya.  Selanjutnya manusia yang 

akan tercemar logam tersebut dari empat sumber utama, yaitu udara yang 

dihirup saat bernapas, air minum, tanaman (berupa sayuran buah-buahan), 

serta hewan ternak (berupa daging, telur, dan susu) (Astawan, 2008). 

 

Aktivitas industri dapat menyebabkan pencemaran logam berat di 

lingkungan.  Pencemaran logam berat semakin meningkat sejalan dengan 

proses meningkatnya industrialisasi (Stankovic dan Stankocic, 2013). 
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Pencemaran logam berat dalam lingkungan bisa menimbulkan bahaya 

kesehatan baik pada manusia, hewan, tumbuhan, maupun lingkungan.  Efek 

gangguan logam berat terhadap kesehatan manusia tergantung dari besarnya 

dosis paparan.  Efek toksik dari logam berat mampu menghalangi kerja enzim 

sehingga mengganggu metabolisme tubuh (Sundari dkk., 2015).  Selain itu, 

logam berat juga banyak dikaitkan sebagai pemicu terjadi nya kanker pada 

manusia dan hewan. 

 

Berdasarkan toksikologinya, logam berat dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu 

logam berat esensial dan logam berat tidak esensial.  Logam berat esensial 

merupakan logam berat yang keberadaannya dalam jumlah tertentu sangat 

dibutuhkan oleh organisme hidup, namun dalam jumlah berlebihan dapat 

menimbulkan efek racun.  Contoh logam berat ini adalah Zn, Cu, Fe, Co, dan 

Mn.  Sedangkan logam berat tidak esensial adalah logam berat yang 

keberadaannya dalam tubuh masih belum diketahui manfaatnya atau bahkan 

dapat bersifat racun, seperti Hg, Cd, Pb, dan Cr (Mursyidin, 2006). 

 

B. Merkuri 

 

Merkuri memiliki bobot atom 200,56 g/mol dan nomor atom 80.  Merkuri 

merupakan unsur logam transisi yang memiliki warna keperakan, termasuk 

salah satu logam yang berbentuk cair dalam suhu kamar, dan mudah 

menguap.  Merkuri memiliki titik lebur -38,9 
°
C, dan titik didih 356,6 

°
C.  

Merkuri akan memadat pada tekanan 7,640 Atm.  Merkuri dapat larut dalam 
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asam sulfat atau asam nitrit, tetapi tahan terhadap basa (Lide, 2005).  

Kelimpahan merkuri di bumi menempati urutan ke-67 diantara unsur-unsur 

lain yang ada di kerak bumi.  

 

Secara alami merkuri di alam ditemukan dalam bentuk merkuri elemental, 

merkuri anorganik dan merkuri organik.  Merkuri elemental berwarna abu-

abu dan berwujud cair pada suhu 25 
°
C.  Merkuri elemental banyak 

digunakan pada termometer air raksa dan proses industri.  Merkuri anorganik 

terbentuk apabila merkuri berikatan dengan unsur lain seperti sulfur atau 

oksigen untuk membentuk garam.  Merkuri anorganik banyak ditemui dalam 

kehidupan manusia, seperti untuk kosmetik dan pengawet obat.  Sedangkan 

merkuri organik terbentuk apabila berikatan dengan karbon (Clarkson,2006). 

 

Merkuri dapat berasal dari proses alami seperti pelapukan bermacam-macam 

batuan dan erosi tanah.  Keberadaan merkuri juga dapat berasal dari kegiatan 

manusia seperti penambangan, peleburan, penggunaan bahan bakar fosil, 

produksi baja, dan semen.  Di alam merkuri jarang ditemukan dalam bentuk 

bebas.  Tetapi dalam bentuk bijih cinnabar (HgS).  Merkuri dapat diperoleh 

dengan cara pemanasan bijih cinnabar di udara.  Merkuri yang telah 

dilepaskan kemudian dikondensasi, sehingga diperoleh logam cair murni.  

Logam cair inilah yang kemudian akan digunakan oleh manusia untuk 

berbagai macam keperluan (Widowati dkk., 2008). 
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Merkuri yang terdapat dalam limbah (waste) di perairan dapat diubah oleh 

aktivitas mikroorganisme menjadi komponen metil-merkuri (Me-Hg) yang 

memiliki sifat racun, daya ikat yang kuat dan kelarutannya yang tinggi 

terutama dalam tubuh hewan air.  Hal tersebut mengakibatkan merkuri 

terakumulasi baik melalui proses bioakumulasi maupun biomagnifikasi yaitu 

melalui rantai makanan (food chain) dalam tubuh jaringan biota air, sehingga 

kadar merkuri dapat mencapai level yang berbahaya baik bagi kehidupan 

hewan air maupun kesehatan manusia yang mengkonsumsi hasil tangkapan 

hewan air tersebut (Harizal, 2006). 

 

Merkuri merupakan bahan aktif yang sering ditambahkan dalam krim 

pemutih.  Hal ini dikarenakan merkuri berpotensi sebagai bahan pereduksi 

(pemucat) warna kulit.  Ion merkuri dianggap dapat menghambat sintesis 

melamin pigmen kulit di sel melanosit (Wang dan Zhang, 2015). 

 

Sifat-sifat merkuri adalah sebagai berikut (Effendi, 2003) : 

1) Merkuri merupakan satu-satunya logam yang berbentuk cair pada suhu 

kamar (25 
°
C) dan memiliki titik beku yang paling rendah dibanding 

logam lainnya yaitu -39 
°
C. 

2) Memiliki kisaran suhu yang luas dalam bentuk cair yaitu 396 
°
C. 

3) Memiliki volatilitas yang tinggi dibanding logam lainnya. 

4) Merupakan konduktor baik karena memiliki ketahanan listrik yang rendah. 

5) Mudah dicampur dengan logam lain menjadi logam campuran yang 

disebut logam campuran (amalgam/alloy). 

6) Bersifat toksik terhadap makhluk hidup.  
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C. Bahaya Merkuri 

 

Merkuri dapat masuk ke dalam mahluk hidup melalui rantai makanan.  Jika 

merkuri masuk ke dalam tubuh manusia, maka logam tersebut akan 

terakumulasi di dalam tubuh.  Akumulasi merkuri dalam tubuh dapat 

menyebabkan tremor, parkinson, neuropati perifer, gangguan lensa mata 

berwarna abu-abu, anemia ringan, gangguan susunan saraf dan akhirnya 

kematian.  Selain karena metil merkuri neuropati juga disebabkan oleh 

berbagai hal seperti bawaan genetik, penyakit kronis, alkohol, kekurangan 

gizi, dan efek samping dari pemberian obat (Kathleen, 2006).  

 

Paparan terhadap merkuri elemental dapat menyebabkan kerusakan terutama 

pada susunan syaraf pusat.  Paparan terhadap merkuri anorganik dapat 

menyebabkan kerusakan terutama pada ginjal.  Sedangkan merkuri organik 

merupakan merkuri yang dapat menyebabkan kematian.  Tingkat racun 

merkuri tergantung dari bentuk kimia nya, dimana tingkat terendah dimulai 

dari bentuk ionik, selanjutnya metalik dan yang tertinggi pada organomerkuri 

(Clarkson, 2006). 

 

Pada sejumlah kasus, merkuri menimbulkan reaksi pada syaraf seperti sulit 

berbicara, penglihatan kabur, kelemahan otot, kram atau kelumpuhan, telinga 

berdengung, gangguan indera perasa dan sesak nafas.  Merkuri yang masuk 

ke dalam tubuh wanita hamil atau menyusui akan menimbulkan efek yang 

parah pada perkembangan bayi (gangguan motorik, fungsi mental, kehilangan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Tremor
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Parkinson&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Anemia
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pendengaran dan kebutaan), bahkan mengalami cacat tubuh dan mental.  Hal 

ini dikarenakan otak janin lebih rentan dibandingkan otak manusia dewasa.  

Jika terjadi akumulasi yang lebih banyak maka berakibat pada degenerasi sel-

sel saraf di otak kecil yang menguasai koordinasi saraf (Yanuar, 2008). 

 

Merkuri sangat berbahaya dengan sifatnya yang mudah diserap.  Artinya, 

merkuri tidak hanya tinggal dilapisan kulit saja, melainkan masuk ke dalam 

tubuh melalui pori-pori kulit dan mencapai aliran darah serta diedarkan ke 

organ tubuh lainnya.  Akibatnya, merkuri akan terakumulasi di ginjal dan 

kemudian merusak organ tubuh manusia (Paregrino et al.,2011). 

 

Ambang batas cemaran logam merkuri pada lingkungan telah banyak 

ditentukan oleh berbagai instansi pemerintahan dan kesehatan.  Berdasarkan 

PP No. 18 Tahun 1999 baku mutu zat pencemar dalam limbah untuk logam 

merkuri adalah 0,01 mg/L atau 10 ppb, sedangkan berdasarkan EPA Region 

III BTAG Freshwater Sediment Screening Benchmarks tahun 2006 ambang 

batas logam merkuri dalam sedimen adalah 0,18 ppm atau 180 ppb. 

 

D. Sedimen 

 

Sedimen adalah material atau pecahan dari batuan, mineral dan material 

organik yang melayang-layang di dalam air dan udara.  Kemudian berkumpul 

di dasar sungai atau lautan.  Menurut Collinson et al. (2006) tekstur atau 

ukuran partikel sedimen disebabkan oleh adanya kekuatan arus.  Faktor arus 
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(hidrodinamika) merupakan energi sortasi sedimen.  Perairan yang memiliki 

kondisi arus yang dinamis (high energy environment dynamic waters), 

memiliki tekstur sedimen yang kasar (kerikil, pasir).  Sementara perairan 

dimana kondisi arusnya tenang atau tidak dinamis (low energy environment 

sluggish waters) memiliki tekstur sedimen yang lebih halus (lumpur, liat). 

Perairan yang sering terjadi deposisi material tersuspensi (organik dan 

anorganik) umumnya memiliki tekstur sedimen yang halus. 

 

Logam berat yang masuk ke dalam lingkungan perairan akan mengalami 

pengendapan, pengenceran dan dispersi, kemudian akan diserap oleh 

organisme yang hidup di perairan tersebut.  Merkuri dapat mudah mengendap 

di sedimen karena pada kondisi netral hingga basa, kation akan terhidrolisis 

membentuk hidroksidanya, dimana sebagian besar hidroksida logam bersifat 

tidak larut dalam air (Rahayu dan Purnavita, 2007).  Chen et al. (2012) 

menyatakan bahwa jumlah merkuri yang terkandung dalam sedimen 

mencerminkan tingkat polusi bagi badan air.  Hal ini menyebabkan 

konsentrasi bahan pencemar dalam sedimen dapat meningkat. 

 

Kontaminasi merkuri dalam sedimen sungai terjadi karena proses alamiah 

(pelapukan batuan termineralisasi), proses pengolahan emas secara tradisional 

(amalgamasi), maupun proses industri yang menggunakan bahan baku 

mengandung merkuri.  Menurut Castilhos et al. (2006) salah satu penyebab 

terjadinya pencemaran merkuri di lingkungan adalah aktivitas penambangan 
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emas rakyat, atau seringkali disebut penambangan emas tanpa ijin yang dalam 

proses ekstraksinya menggunakan logam merkuri. 

 

E. Microwave Plasma Atomic Emission Spectroscopy  

 

MP-AES merupakan spektroskopi atom, yang dikembangkan oleh Agilent 

Technologies.  Alat ini merupakan jawaban atas tantangan mahalnya analisis 

logam dengan ICP-MS yang menggunakan plasma berbahan gas argon dan 

relatif lebih mahal serta boros.  MP-AES telah digunakan untuk penentuan 

unsur-unsur anorganik dan unsur-unsur organik.  Diketahui sudah 80 unsur 

dapat ditentukan dengan teknik analisis ini (Agilent, 2014). 

 

MP-AES merupakan instrumentasi yang didasarkan pada spektroskopi emisi 

atom.  Spektroskopi emisi atom atau Atomic Emission Spectroscopy (AES) 

adalah suatu metode pengukuran yang dapat digunakan untuk analisa logam 

secara kualitatif maupun kuantitatif yang didasarkan pada pemancaran atau 

emisi sinar oleh atom netral dengan panjang gelombang yang khas untuk 

unsur yang dianalisa.  Spektroskopi emisi merupakan spektroskopi atom yang 

menggunakan sumber eksitasi plasma, nyala atau laser bertenaga tinggi 

(Skoog et al., 2004). 

 

Sumber eksitasi sangat berpengaruh terhadap bentuk dan intensitas emisi. 

Selain menyediakan energi yang cukup untuk menguapkan sampel, sumber 

eksitasi juga menyebabkan eksitasi elektronik partikel-partikel elementer 
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dalam gas.  Emisi atom terjadi ketika elektron valensi pada energi orbital 

atom yang lebih tinggi kembali ke energi orbital atom yang lebih rendah.  

Garis spektrum yang terakhir yang digunakan untuk analisis spektroskopi 

emisi.  Molekul tereksitasi pada fase gas mengemisi spektrum, yaitu akibat 

transisi dari suatu energi tereksitasi (E2) ke suatu tingkat energi yang lebih 

rendah (E1) dengan pemancaran (emisi) foton. 

 

Gambar 1. Prinsip kerja MP-AES (Agilent, 2014) 

 

Proses pengukuran pada MP-AES (Agilent, 2014) meliputi: 

1. Proses pemasukan sampel, yaitu dilakukan menggunakan pompa 

peristaltik.  Nebulisasi, yaitu tahap pengubahan cairan sampel menjadi 

aerosol.  Tahap ini dilakukan oleh perangkat yang bernama nebulizer. Pada 

tahap ini larutan sampel akan dicampur dengan nitrogen bertekanan tinggi 

kemudian disemburkan dalam ruang pengabutan, proses nebulisasi dapat 

dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Proses nebulasi pada MP-AES (Agilent, 2014) 

 

2. Desolvasi/Volatilisasi, yaitu menghilangkan analit terhadap pelarut 

sehingga terbentuk aerosol kering.  Proses ini dilakukan di spray chamber 

(Gambar 3).  Sampel dalam bentuk aerosol yang dihasilkan oleh nebulizer, 

selanjutnya memasuki spray chamber dan dilakukan pengeringan aerosol 

dan segera dikirim ke torch untuk di atomisasi dalam plasma.  Sedangkan 

sisa pelarut dan bahan lain yang tidak menguap dibuang (drain) 

menggunakan pompa peristaltik. 

 

Gambar 3. Spray Chamber tempat proses desolvasi/volatilisasi (Agilent, 

2014) 

 

3. Atomisasi, yaitu proses putusnya ikatan senyawa dalam fasa gas  

sehingga menghasilkan atom netralnya.  Proses atomisasi dilakukan di 

dalam plasma oleh perangkat torch (Gambar 4).  Suhu pada tahap ini 
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sekitar 5000 K.  Plasma merupakan nyala gas terionisasi akibat semburan 

gas nitrogen yang terkena energi pada panjang gelombang mikro dan 

melalui medan magnet yang kuat. 

 

 

Gambar 4. Torch tempat proses atomisasi (Agilent, 2014) 

 

4. Eksitasi/ Emisi, yaitu atom-atom keadaan dasar memperoleh energi eksitasi 

elektronik dari tumbukan, selanjutnya terjadi relaksasi dan atom-atom 

mengemisikan cahaya pada panjang gelombang yang khas sesuai unsur-

unsur yang akan diukur. 

 

5. Monokromatisasi, yaitu proses monokromatisasi cahaya yang dilakukan 

oleh perangkat grating yang akan mendispersikan cahaya polikromatis 

sehingga menghasilkan cahaya monokromatis, proses ini dapat dilihat 

pada Gambar 5. 
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Gambar 5. Diagram optik pada MP-AES (Agilent, 2014) 

 

6. Deteksi, yaitu pengukuran intensitas emisi analit pada panjang gelombang 

tertentu menggunakan charge coupled device detector (CCD). 

 

Untuk analisis logam-logam seperti merkuri, arsen, dan selenium proses 

pemasukan sampel, nebulisasi, dan desolvasi dilakukan dengan perangkat 

multi sample introduction system (MSIS).  Perangkat ini berfungsi sebagai 

hidrida generator dengan sistem penambahan pereaksi pereduksi/reduktan 

pada sampel.  Reduktan yang sering digunakan adalah NaBH4 dan SnCl2 

yang dapat mereduksi kation-kation merkuri, arsen, dan selenium menjadi 

bentuk netral atau bentuk hidrida.  Dengan menggunakan perangkat MSIS 

dan pereaksi reduktan dapat meningkatkan sensitifitas pengukuran.  Unsur 

merkuri (Hg
0
) dapat dihasilkan oleh reaksi Hg

2+
 dengan NaBH4 dan SnCl2 

adalah sebagai berikut (Moreno et al., 2009). 
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4Hg
2+

 + 2NaBH4 + 6H2O  4Hg
0
 + 7H2 + 2H3BO3 + 2Na

+
         (1) 

 

Hg
2+

 + SnCl2 Hg
0
+ SnCl4              (2) 

 

Xi et al. (2015) melakukan pengukuran logam As, Hg, Se dan Sb dengan 

matriks sampel herbal China secara MP-AES menggunakan pereaksi NaBH4 

dengan perangkat MSIS yang rangkaian instalasi seperti pada Gambar 6.  

 

 

Gambar 6. Cara instalasi MSIS (Xi et al., 2015) 

 

F. Validasi Metode 

 

Metode yang dibuat atau yang digunakan harus divalidasi dengan cara 

dievaluasi dan diuji agar dapat memastikan bahwa metode tersebut mampu 

menghasilkan data yang valid dan sesuai dengan tujuan (Riyanto, 2014).  

Validasi metode analisis adalah suatu tindakan penilaian terhadap parameter 
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tertentu, berdasarkan percobaan laboratorium, untuk membuktikan bahwa 

parameter tersebut memenuhi persyaratan untuk penggunaannya (Harmita, 

2004).  Beberapa parameter yang digunakan dalam validasi metode adalah 

presisi, akurasi, linearitas, selektivitas, dan batas deteksi.  

 

1. Presisi (Keseksamaan) 

Presisi atau kesamaan menunjukkan derajat kesesuaian antara hasil uji 

individual sampel yang diukur melalui rerata penyebaran hasil individual, 

ketika prosedur metode analisis dilakukan secara berulang-ulang pada 

sampel yang diambil dari campuran homogen.  Penentuan presisi 

dilakukan dengan menganalisis suatu sampel yang dibuat 10 replikat 

(n=10).  Kemudian ditentukan rata-rata (mean), simpangan baku (SD) dan 

persen simpangan baku relatif (% RSD) hasil pengukuran (Riyanto, 2014).  

Dapat dilihat pada Persamaan 3 dan Persamaan 4, SD adalah simpangan 

baku, xi adalah nilai arus puncak larutan ke-i, x adalah nilai arus puncak 

rata- rata, n-1 adalah derajat kebebasan (dengan n adalah banyaknya 

pengulangan), RSD adalah simpangan baku relatif, dan x adalah 

konsentrasi rata-rata analit (Miller dan Miller, 1991). 

 

𝑆𝐷 =  
   𝑥𝑖−𝑥  2

𝑛−1
 

1/2

       (3) 

 

% RSD =
𝑆𝐷

𝑥
𝑥100%        (4) 
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Penentuan presisi dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan repeatability 

dan reproducibility.  Repeatability adalah penentuan nilai presisi yang 

dilakukan dengan mengukur satu sampel secara berulang-ulang pada hari, 

analisis, dan kondisi yang sama.  Sedangkan reproducibility adalah penentuan 

nilai presisi yang dilakukan dengan mengukur satu sampel secara berulang-

ulang pada analisis dan kondisi yang sama, tetapi pada hari yang berbeda.  

 

Aturan Horwizt (1995) menyebutkan bahwa metode presisi yang baik 

ditunjukan dengan nilai % RSD yang diperoleh dari pengukuran harus lebih 

kecil dari nilai batas keberterimaan presisi berdasarkan persamaan Horwitz.  

% RSD Horwitz dapat dihitung menggunakan Persamaan 5, dimana c adalah 

rata-rata konsentrasi (fraksi konsentrasi).  Tabel 1 di bawah dapat digunakan 

sebagai acuan batas keberterimaan presisi. 

 

𝐻𝑜𝑟𝑤𝑖𝑡𝑧 %𝐶𝑉 =  2(1−0,5 𝐿𝑜𝑔𝐶 )      (5) 

 

Tabel 1. Batas keberterimaan presisi berdasarkan persamaan Horwitz 

Unit Repeatability 

(0,5%CVHorwitz) 

Repro. dalam lab 

(0,67%CV Horwitz) 

Repro antar lab 

(%CVHorwitz) 

100 % 1,0 1,3 2,0 

10 % 1,4 1,9 2,8 

1% 2,0 2,7 4,0 

0,1 % 2,8 3,8 5,7 

100 ppm 4,0 5,3 8,0 

10 ppm 5,7 7,5 11,3 

1 ppm 8,0 10,7 16,0 

100 ppb 11,3 15,1 22,6 

10 ppb 16,0 21,3 32,0 

1 ppb 22,6 30,2 45,3 

Sumber : Horwitz (1995) 
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2. Akurasi (Kecermatan) 

Kecermatan adalah ukuran yang menunjukkan derajat kedekatan hasil 

analisis dengan kadar analit yang sebenarnya.  Kecermatan dinyatakan 

sebagai persen perolehan kembali (% recovery) analit.  Kecermatan 

ditentukan dengan dua cara yaitu metode penambahan baku (adisi) dan 

metode menggunakan CRM (Certified Refference Material). 

 

Dalam metode adisi, sampel dianalisis terlebih dahulu lalu sejumlah 

larutan standar ditambahkan ke dalam sampel tersebut, kemudian 

dihomogenkan dan dianalisis kembali.  Selisih kedua hasil dibandingkan 

dengan kadar sebenarnya (AOAC, 2012).  Perhitungan % recovery dari 

metode adisi dapat ditetapkan dengan menggunakan Persamaan 6.  Metode 

menggunakan CRM dapat dilakukan dengan membandingkan antara nilai 

rata-rata hasil pengukuran pengujian dengan nilai sebenernya dari CRM 

yang dinyatakan dalam persentase.  Perhitungan % recovery menggunakan 

CRM dapat ditetapkan dengan menggunakan Persamaan 7.  

 

Kecermatan dalam metode analisis juga dapat ditentukan melalui uji bias 

(error test) menggunakan uji t.  Nilai kecermatan dapat diterima jika 

memenuhi batas keberterimaan uji t.  Kecermatan dapat diterima jika nilai 

t hitung lebih kecil dari nilai t Tabel.  Hal ini menyatakan bahwa metode 

analisis yang diterapkan tidak ada bias pada hasil pengukuran.  

Perhitungan t hitung dapat ditetapkan dengan menggunakan Persamaan 8. 
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Dapat dilihat pada Tabel 2 menunjukkan persyaratan dari presisi dan 

recovery. 

 

Tabel 2. Persyaratan presisi dan % recovery 

Analit % 
Ratio 

Analit 
Unit 

RSD 

(%) 

Recovery 

(%) 

100 1 100% 1,3 98-102 

10 10 10% 1,9 98-102 

1 10 1% 2,7 97-103 

0,1 10 0,10% 3,7 95-105 

0,01 10 100 ppm 5,3 90-107 

0,001 10 10 ppm 7,3 80-110 

0,0001 10 1 ppm 11 80-110 

0,00001 10 100 ppb 15 80-110 

0,000001 10 10 ppb 21 60-115 

0,0000001 10 1 ppb 30 40-120 

Sumber : AOAC (2012) 

 

% 𝑅𝑒𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑦 =  
𝐶 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙  𝑠𝑝𝑖𝑘𝑒 − 𝐶 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙  𝑏𝑙𝑎𝑚𝑘𝑜

𝑘𝑎𝑑𝑎𝑟  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑡𝑎𝑚𝑏𝑎 ℎ𝑘𝑎𝑛  
 𝑋 100 %           (6) 

 

atau  

 

% 𝑅𝑒𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑦 =  
𝑘𝑎𝑑𝑎𝑟  𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 ℎ

𝑘𝑎𝑑𝑎𝑟  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑡𝑎𝑚𝑏𝑎 ℎ𝑘𝑎𝑛  
 𝑋 100 %            (7) 

 

tHitung =  
[CCRM −CHasil ]

 UCRM
2 + SD Hasil

2

n

             (8) 
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3. Linearitas 

Linieritas menunjukkan kemampuan metode analisis yang memberikan 

respon secara langsung, proporsional terhadap konsentrasi analit dalam 

sampel (Harmita, 2004).  Linearitas secara matematis dinyatakan sebagai 

persamaan garis linear seperti pada Persamaan 9 dengan a adalah intercept 

(Persamaan 10), b adalah slope (Persamaan 11) dan r adalah koefisien 

korelasi (Persamaan 12). 

 

y = a +bx              (9) 

 

a =  
 Yi−b ( Xi )

n
            (10) 

 

b =  
n ( XiYi )−( Xi )( Yi )

n ( Xi 2)−( Xi )2            (11) 

 

𝑟 =  
𝑛  ( 𝑋𝑖𝑌𝑖 )−( 𝑋𝑖)( 𝑌𝑖)

 [ 𝑛  𝑋𝑖2) −( 𝑋𝑖)2 [(𝑛  𝑌𝑖2)−( 𝑌𝑖)2]
         (12) 

 

Linearitas dapat ditentukan dari nilai koefisien korelasi (r).  Nilai (r) yang 

mendekati satu menggambarkan bahwa konsentrasi larutan standar 

sebanding dengan respon/intensitas hasil pengukuran.  Eurachem (1998) 

menetapkan kriteria hasil validasi metode analisis pada uji linearitas 

adalah koefisien determinasi (R
2
) ≥ 0,990.  Hal ini menunjukan bahwa 

hasil pengukuran tersebut dapat diterima sebagai pembanding/acuan dalam 

pengukuran sampel. 
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Linieritas juga dapat dilihat dari nilai residualnya, yakni memiliki nilai 

residual yang terdistribusi secara acak di sekitar garis pusat seperti Gambar 

7.  Selain itu,linearitas dari suatu metode juga dapat dievaluasi berdasarkan 

nilai respon faktornya.  Respon faktor menggambarkan perubahan respon 

(dalam hal ini intensitas terukur) terhadap perubahan konsentrasi larutan. 

 

 

Gambar 7. Residual plot hasil pengukuran larutan standar  

 

4. Selektivitas  

Selektivitas didefinisikan sebagai kemampuan yang  hanya dapat 

mengukur zat tertentu saja secara cermat dan seksama dengan adanya 

komponen lain yang mungkin ada dalam matriks sampel (Harmita, 2004).  

Selektivitas dapat ditentukan dari spektrum pengukuran larutan standar 

yang memiliki puncak tajam dengan intensitas yang tinggi dan tidak 

terbentuk tailing. 

 

Selektivitas juga bisa dilakukan melalui uji t dan uji F untuk melihat beda 

nyata antara pengukuran hasil analisis larutan standar tanpa campuran 
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terhadap standar campuran.  Uji t digunakan untuk mengevaluasi nilai 

konsentrasi rata-rata larutan standar tanpa campuran dan larutan standar 

campuran.  Uji F digunakan untuk membandingkan antara dua simpangan 

baku.  Jika nilai t hitung dan F hitung lebih kecil dari nilai t Tabel dan F 

Tabel, maka dapat dikatakan metode analisis ini memiliki selektivitas yang 

baik.  Nilai F hitung dapat ditentukan dengan menggunakan Persamaan 13. 

Dimana S1 dan S2 adalah simpangan baku.  Nilai simpangan baku yang 

lebih besar ditempatkan sebagai pembilang sehingga F>1. 

 

𝐹 𝐻𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  
𝑆12

𝑆22            (13) 

 

5. Batas Deteksi dan Batas Kuantifikasi 

Batas deteksi atau limit of deteksi (LoD) merupakan jumlah terkecil analit 

dalam sampel yang dapat dideteksi melalui metode yang diterapkan yang 

masih memberikan respon signifikan dibandingkan dengan blangko 

(Riyanto, 2014). 

 

Batas deteksi dapat ditentukan dengan penentuan blanko.  Penentuan 

blanko diterapkan ketika analisis blanko memberikan hasil intensitas tidak 

sama dengan nol.  Batas deteksi dinyatakan sebagai konsentrasi analit 

yang sesuai dengan nilai blanko sampel ditambah tiga standar deviasi dan 

batas kuantifikasi adalah konsentrasi analit yang sesuai dengan nilai 

blanko sampel ditambah sepuluh standar deviasi seperti Persamaan 14 dan 

Persamaan 15.  Dimana x adalah konsentrasi rata-rata blanko. 
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LoD  =  x + 3 SD            (14) 

LoQ  =  x + 10 SD            (15) 

 

Batas deteksi juga dapat ditentukan dengan menggunakan kurva kalibrasi.  

Respon instrumen y diasumsikan berhubungan linier dengan konsentrasi x 

standar untuk rentang konsentrasi yang terbatas.  Hal ini dapat dinyatakan 

dengan persamaan regresi (Persamaan 9).  Model ini digunakan untuk 

menghitung sensitivitas, batas deteksi, dan batas kuantifikasi.  Batas 

deteksi dan batas kuantifikasi dapat dihitung sesuai Persamaan 16 dan 

Persamaan 17, dimana Sy/x adalah simpangan baku fungsi regresi (Miller 

dan Miller, 1991). 

𝐿𝑜𝐷 =  
3 𝑆𝑦/𝑥

𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒
              (16) 

 

𝐿𝑜𝑄 =  
10 𝑆𝑦/𝑥

𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒
              (17) 

dengan  

𝑆𝑦/𝑥 =  (
 (𝑦−𝑦𝑖 )2

𝑛−2
)1/2            (18) 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini telah dilakukan pada bulan April – Juli 2019 di UPT 

Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi (UPT-LTSIT) 

Universitas Lampung.  

 

B. Alat dan Bahan 

 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Microwave Plasma-

Atomic Emission Spectroscopy (MP-AES), water sampler, eckman grab, 

kertas saring whatman no. 1, hot plate, corong kaca, pipet ukur, pipet 

volumetrik, bulp, neraca analitik, gelas kimia, labu takar, gelas ukur, botol 

plastik, mortal dan alu. 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sedimen sungai 

Way Kuripan, air limbah sungai Way Kuripan, HNO3 Pekat, H2SO4 pekat, 

HCl pekat, SnCl2, akuades, dan HgCl2. 
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C. Prosedur Penelitian 

 

1. Pembuatan Pereaksi 

a. Larutan HNO3 1 % (Blanko) 

Sebanyak 10 mL HNO3 pekat ditambahkan pada 800 mL akuades 

dalam labu takar 1000 mL dan ditambahkan lagi 200 mL akuades. 

 

b. Larutan Pencuci Peralatan ( HNO3 5 %) 

Sebanyak 50 mL HNO3pekat ditambahkan ke dalam 800 mL akuades 

dalam labu takar 1000 mL dan ditambahkan lagi 200 mL akuades. 

 

c. Larutan Merkuri 1000 ppm 

Sebanyak 0,1354 gram HgCl2 dilarutkan dalam 75 mL akuades dan 1 

mL HNO3 Pekat.  Ditambahkan dengan akuades hingga 100 mL. 

. 

d. Larutan Baku Induk Merkuri 1,0 ppm 

Sebanyak 0,1 mL larutan merkuri 1000 ppm diencerkan dengan HNO3 

1 %  hingga volume 100 mL. 

 

e. Larutan Baku Seri Merkuri 1; 5; 10; 50; 100; 150; dan 200 ppb 

Larutan baku seri merkuri dibuat dengan cara memipet 0,1;0,5; 1; 5; 10; 

15; dan 20 mL larutan merkuri 1 ppm, yang kemudian masing-masing 

diencerkan dengan HNO3 1 % sampai 100 mL. 
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f. Larutan SnCl2 1; 2; 5; 10; dan 15% 

Dilarutkan 15 gr SnCl2 dalam akuades yang sudah ditambah 20 mL HCl 

pekat kemudian ditambah akuades sampai volume 100 mL.  Dengan 

menggunakan pelarut  yang sama dibuat larutan SnCl2 dengan 

konsentrasi 1; 2; 5; dan 10%, yaitu dengan melarutkan 1; 2; 5; dan 10 

gram SnCl2 sampai 100 mL. 

 

2. Preparasi Sampel Sedimen 

Sampel sedimen basah dijemur di bawah sinar matahari hingga kering.  

Selanjutnya sedimen kering digerus hingga halus.  Sedimen kering yang 

telah dihaluskan ditimbang sebanyak 0,5 gram dan dimasukkan ke dalam 

labu takar 100 ml.  Lalu ditambahkan sebanyak 2 mL HNO3 pekat dan 1 

mL H2SO4 pekat.  Lalu ditambahkan akuades sebanyak 1 mL.  Lalu 

dipanaskan dengan menggunakan hot plate selama 20 menit pada suhu 80 

°
C.  Setelah proses destruksi selesai, ditunggu hingga mencapai suhu 

kamar.  Selanjutnya hasil destruksi dimasukkan ke dalam labu takar 50 mL 

yang telah dilengkapi dengan corong dan kertas saring whattman no 1.  

Selanjutnya ditambahkan akuades hingga tanda terra.  Kemudian larutan 

sampel ini siap dianalisis menggunakan MP-AES. 

 

3. Preparasi Sampel Limbah 

Sampel limbah sebanyak 10 ml disaring dengan kertas saring.  Lalu 

dimasukkan ke dalam labu takar 50 ml.  Lalu ditambahkan 0,5 mL HNO3 

pekat dan 0,3 mL H2SO4 pekat.  Selanjutnya dipanaskan dengan 
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menggunakan hot plate selama 20 menit pada suhu 80 
°
C.  Setelah proses 

pemanasan selesai, ditunggu hingga larutan mencapai suhu kamar.  

Kemudian dimasukkan ke dalam botol plastik dan dilakukan analisis 

menggunakan MP-AES. 

 

4. Preparasi Alat 

Pada alat MP-AES dibuat dalam kondisi awal seperti berikut :  

 

Tabel 3. Kondisi awal alat MP-AES 

Parameter Pengaturan 

Reaction Chamber MSIS (multimode sampel 

introduction system) 

Reduktan Larutan  SnCl2 

Panjang gelombang 253,652 nm 

Waktu kestabilan 15 detik 

Waktu serapan 10 detik  

Kecepatan pompa 50 rpm 

Sampel sistem Manual 

Blanko Larutan HNO3 1 % 

Sumber : Holilah (2016). 

 

D. Optimasi Pengukuran Merkuri 

 

1. Optimasi Nebulizer Pressure dan Viewing Position 

Optimasi nebulizer pressure dan viewing position dilakukan dengan 

software MP-Expert menggunakan larutan baku merkuri 150 ppb.  Kondisi 
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nebulizer pressure dan viewing position yang optimum kemudian 

digunakan pada pengukuran selanjutnya. 

 

2. Optimasi Pump Speed. 

Selanjutnya dilakukan optimasi pump speed, menggunakan variasi 

kecepatan 10; 20; 30; 40; dan 50 rpm.  Kondisi optimum merupakan 

kecepatan pompa yang menghasilkan intensitas emisi yang tertinggi.  

 

3. Optimasi Konsentrasi Reduktan SnCl2.  

Selanjutnya dilakukan optimasi konsentrasi reduktan SnCl2 menggunakan 

variasi konsentrasi 1; 2; 5; 10; dan 15%.  Kondisi optimum merupakan 

konsentrasi SnCl2 yang memberikan intensitas emisi tertinggi.   

 

E. Validasi Metode 

 

1. Penentuan Presisi 

a. Repeatability 

Sebanyak 0,5 gram sampel dimasukkan ke dalam labu takar 100 mL 

ditambahkan 1,5 mL larutan baku merkuri 1 ppm.  Selanjutnya 

mengikuti prosedur preparasi sampel, dan dilakukan pengulangan 

sebanyak 8 replikasi.  Kemudian dilakukan pengukuran menggunakan 

MP-AES pada hari yang sama.   

 

Sebanyak 5 mL sampel limbah disaring menggunakan kertas saring dan 

dimasukkan ke dalam labu takar 10 mL.  Lalu ditambahkan 0,1 mL 
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larutan standar merkuri 1 ppm.  Lalu ditambahkan 0,3 mL HNO3 pekat 

dan 0,2 mL H2SO4 pekat.  Selanjutnya dipanaskan dengan 

menggunakan hot plate selama 20 menit pada suhu 80 
°
C.  Setelah 

proses pemanasan selesai, ditunggu hingga larutan mencapai suhu 

kamar dan ditambahkan akuades hingga tanda terra.  Dilakukan 

pengulangan sebanyak 8 replikasi.  Kemudian dilakukan pengukuran 

menggunakan MP-AES pada hari yang sama.   

 

Presisi metode analisis dihitung sebagai % RSD sesuai dengan 

Persamaan 4.  Presisi yang baik ditunjukkan dengan nilai % RSD 

Horwitz yang lebih kecil dari batas keberterimaan presisi pada Tabel 1.  

Dimana % RSD Horwitz dapat dihitung menggunakan Persamaaan 5. 

 

b. Reproducibility 

Sebanyak 0,5 gram sampel dimasukkan ke dalam labu takar 100 mL 

ditambahkan 1,5 mL larutan baku merkuri 1 ppm.  Selanjutnya 

mengikuti prosedur preparasi sampel, dan dilakukan pengulangan 

sebanyak 8 replikasi.  Kemudian dilakukan pengukuran menggunakan 

MP-AES.  Pengukuran dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan pada 

hari yang berbeda. 

 

Sebanyak 5 mL sampel limbah disaring menggunakan kertas saring dan 

dimasukkan ke dalam labu takar 10 mL.  Lalu ditambahkan 0,1 mL 

larutan standar merkuri 1 ppm.  Lalu ditambahkan 0,3 mL HNO3 pekat 

dan 0,2 mL H2SO4 pekat.  Selanjutnya dipanaskan dengan 
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menggunakan hot plate selama 20 menit pada suhu 80 
°
C.  Setelah 

proses pemanasan selesai, ditunggu hingga larutan mencapai suhu 

kamar dan ditambahkan akuades hingga tanda terra.  Dilakukan 

pengulangan sebanyak 8 replikasi.  Kemudian dilakukan pengukuran 

dengan MP-AES.  Pengukuran dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan 

pada hari yang berbeda. 

 

2. Penentuan Akurasi 

Sebanyak 0,5 gram sedimen dimasukkan ke dalam labu takar 100 mL 

ditambahkan 1,5 mL larutan baku merkuri 1 ppm.  Selanjutnya mengikuti 

prosedur preparasi sampel, dan dilakukan pengulangan sebanyak 8 

replikasi.  Kemudian ditentukan % recovery dengan menggunakan 

Persamaan 6. 

 

Sebanyak 5 mL sampel limbah disaring menggunakan kertas saring dan 

dimasukkan ke dalam labu takar 10 mL.  Lalu ditambahkan 0,1 mL larutan 

standar merkuri 1 ppm.  Lalu ditambahkan 0,3 mL HNO3 pekat dan 0,2 

mL H2SO4 pekat.  Selanjutnya dipanaskan dengan menggunakan hot plate 

selama 20 menit pada suhu 80 
°
C.  Setelah proses pemanasan selesai, 

ditunggu hingga larutan mencapai suhu kamar dan ditambahkan akuades 

hingga tanda terra.  Dilakukan pengulangan sebanyak 8 replikasi.  

Kemudian ditentukan % recovery dengan Persamaan 6. 
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3. Penentuan Linearitas 

Penentuan linearitas ini dilakukan dengan cara membuat kurva kalibrasi 

larutan standar merkuri dengan variasi konsentrasi 1; 5; 10; 50; 100; 150; 

dan 200 ppb.  Kemudian linearitas dihitung dengan melihat nilai koefisien 

korelasi (r) menggunakan Persamaan 12.  Selain itu, linearitas ditentukan 

melalui pengukuran residual plot menggunakan larutan standar merkuri. 

 

4. Selektivitas 

Penentuan selektivitas dilakukan dengan membuat larutan standar merkuri 

murni dan larutan standar merkuri campuran dengan konsentrasi 100 ppb 

sebanyak 5 replikasi.  Kemudian membandingkan hasil pengukuran 

larutan standar merkuri murni dengan larutan standar merkuri campuran.  

Penentuan selektivitas dilakukan dengan menggunakan uji t sesuai 

Persamaan 8. dan uji F sesuai Persamaan 13. 

 

5. Penentuan Batas Deteksi (LoD) dan Batas Kuantifikasi (LoQ) 

Penentuan LoD dan LoQ untuk sampel sedimen dilakukan dengan 

menggunakan kurva kalibrasi.  Selanjutnya dicari nilai LoD dan LoQ 

metode analisis dengan Persamaan 16 dan Persamaan 17.  Sedangkan 

penentuan LoD dan LoQ untuk sampel limbah dilakukan dengan 

menggunakan blanko sampel limbah yang dibuat 8 replikasi dengan 

konsentrasi kecil.  Selanjutnya dicari nilai LoD dan LoQ menggunakan 

Persamaan 14 dan Persamaan 15. 
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F. Penentuan Kadar Merkuri pada Sedimen 

Menggunakan sampel sedimen dilakukan preparasi dan pengukuran secara 

MP-AES sesuai metode yang telah divalidasi.  Kadar merkuri kemudian 

dapat dihitung menggunakan Persamaan 19.  Dimana Is adalah intensitas 

emisi larutan sampel, a adalah intercept, b adalah slope, Fu adalah faktor 

pengenceran uji, dan W adalah bobot sampel (gram). 

 

Kadar Merkuri (ppm) =  
(Is−a)

b
 X 

Fu

W
 X 0,001         (19) 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik simpulan 

sebagai berikut : 

1. Hasil optimasi pengukuran logam merkuri secara MP-AES dengan 

reaction chamber MSIS  menunjukkan kondisi nebulizer pressure sebesar 

160 kPa, viewing position pada posisi 0, pump speed pada kecepatan 40 

rpm, dan konsentrasi reduktan SnCl2 sebesar 5%. 

2. Parameter linearitas, selektifitas, presisi, dan akurasi pada metode analisis 

logam merkuri dalam sampel sedimen dan limbah menggunakan MP-AES 

menunjukkan hasil yang baik, sehingga metode tersebut dapat digunakan 

untuk pengujian rutin di laboratorium. 

3. Batas deteksi (LoD) untuk analisis logam merkuri pada sampel sedimen 

dan limbah adalah 9,38 ppb dan 9,72 ppb serta batas kuantifikasi (LoQ) 

adalah 31,28 ppb dan 14,13 ppb. 
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4. Hasil pengukuran pada sampel sedimen menunjukkan kadar logam 

merkuri sebanyak 0,040 ppm atau 40 ppb, sedangkan untuk sampel 

limbah tidak mengandung logam merkuri. 

 

B. Saran 

 

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan reduktan NaBH4 untuk 

mereduksi kation-kation merkuri agar dapat dibandingkan reduktan mana 

yang paling baik sehingga dapat meningkatkan nilai sensitifitas pengukuran.  

Selain itu perlu dilakukan pengujian ulang untuk batas deteksi dan batas 

kuantifikasi dengan konsentrasi yang sangat kecil.   
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