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Limbah tambak udang diantaranya mengandung amonium (NH4
+
) yang dalam 

konsentrasi tinggi akan membahayakan lingkungan perairan. Salah satu upaya 

menurunkan kadar amonium dalam sampel air limbah tambak udang adalah 

menggunakan metode adsorpsi dengan memanfaatkan daya serap zeolit. Kadar 

amonium dalam sampel air limbah tambak udang dapat ditentukan menggunakan 

metode Nessler. Tujuan penelitian ini adalah melakukan verifikasi metode Nessler 

dalam penentuan kadar amonium pada air limbah tambak udang dengan parameter 

linieritas, presisi, akurasi, batas deteksi dan batas kuantitasi. Konsentrasi 

amonium ditentukan pada rentang konsentrasi linear 1–5 mg/L dengan nilai 

koefisien korelasi (r) yang diperoleh sebesar 0,9962 dengan batas deteksi dan 

batas kuantitasi masing-masing sebesar 0,3883 mg/L dan 1,2943 mg/L, nilai 

presisi berdasarkan repeatability sebesar 1,92%, dan nilai akurasi dengan cara 

penambahan larutan standar ke dalam sampel diperoleh sebesar 99,25% dengan 

syarat keberterimaannya berada pada rentang 80-110%. Berdasarkan hasil 

pengujian diperoleh konsentrasi amonium dalam sampel air limbah tambak udang 

sebesar 1,52 mg/L. Hasil uji zeolit yang diberi perlakuan mampu menurunkan 

kadar amonium pada air limbah tambak udang sebesar 45,3%, sedangkan zeolit 

alam hanya mampu menurunkan kadar amonium sebesar 20,3%. Verifikasi 

metode analisis kandungan amonium pada air limbah tambak udang 

menggunakan metode Nessler pada penelitian ini telah memenuhi syarat 

keberterimaan berdasarkan acuan SNI (Standar Nasional Indonesia) dan AOAC 

(Association of Analytical Communities). 

 

Kata kunci: Air limbah tambak udang, metode Nessler, verifikasi, zeolit 

  



 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

VERIFICATION OF THE NESSLER METHOD IN DETERMINING 

AMMONIUM CONTENT IN SHRIMP TANK WASTEWATER AS A 

NATURAL ZEOLITE ADSORPTION TEST 

 

 

 

By 

 

 

Lia Madyo Ratri 

 

 

 

 

Shrimp pond waste contains ammonium (NH4
+
) which in high concentrations will 

endanger the aquatic environment. One of the efforts to reduce ammonium levels 

in shrimp pond wastewater samples is to use the adsorption method by utilizing 

the absorption power of zeolite. Ammonium levels in shrimp pond wastewater 

samples can be determined using the Nessler method. The purpose of this study 

was to verify the Nessler method in determining ammonium levels in shrimp pond 

wastewater with parameters of linearity, precision, accuracy, limit of detection 

and limit of quantitation. The concentration of ammonium was determined in the 

linear concentration range of 1–5 mg/L with a correlation coefficient (r) obtained 

of 0,9962 with detection limits and quantitation limits of 0,3883 mg/L and 1,2943 

mg/L, respectively. the precision value based on repeatability is 1,92%, and the 

accuracy value by adding a standard solution to the sample is obtained at 99,25% 

provided that the acceptability is in the range of 80-110%. Based on the test 

results, the concentration of ammonium in the shrimp pond wastewater samples 

was 1,52 mg/L. The test results of the treated zeolite were able to reduce 

ammonium levels in shrimp pond wastewater by 45,3%, while natural zeolites 

were only able to reduce ammonium levels by 20,3%. Verification of the analysis 

method for ammonium content in shrimp pond wastewater using the Nessler 

method in this study has met the acceptance requirements based on SNI 

(Indonesian National Standard) and AOAC (Association of Analytical 

Communities) references. 
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I. PENDAHULUAN 
 
 
 
 

1.1. Latar Belakang 

 

Indonesia dikenal sebagai negara maritim dengan potensi perikanan laut yang 

besar, salah satunya adalah udang. Udang merupakan komoditas ekspor utama 

produk perikanan Indonesia (Yusuf dkk., 2021). Upaya meningkatkan produksi 

udang sebagai komoditas ekspor terus digalakkan, baik melalui intesifikasi 

budidaya maupun dengan melakukan pembukaan kawasan potensiasl di luar 

Pulau Jawa, seperti di Sumatera, Kalimantan dan Kawasan Timur Indonesia 

(Komarawidjaja, 2006). Pesatnya perkembangan industri tambak diiringi dengan  

timbulnya dampak negatif, diantaranya pencemaran dan kerusakan lingkungan 

(Romadhona dkk., 2016). Limbah organik merupakan pencemar terbesar bagi 

lingkungan perairan (Boyd dan Tucker, 2012).  

 

Limbah organik yang dihasilkan berupa feses, sisa pakan dan organisme mati 

yang terakumulasi dibuang langsung ke air tanpa diolah. Sisa pakan yang 

mengendap ke dasar perairan akan mengalami proses penguraian (dekomposisi) 

menghasilkan nitrat, nitrit, amonia, karbondioksida dan hidrogen sulfida (Suwoyo 

dkk., 2015). Molekul amonia (NH3) akan membentuk ion amonium (NH4
+
) dalam 

air. Kehadiran amonium yang berlebih di dalam air dapat menyebabkan 

eutrofikasi (González dkk., 2008). Efek negatif dari eutrofikasi adalah jumlah 

oksigen terlarut di dalam air menjadi berkurang dan makhluk hidup di dalamnya 

akan mengalami kematian (Widiastuti dkk., 2011). Bila lingkungan perairan 

tambak udang mengandung amonium dengan konsentrasi tinggi dan berlangsung 

lama, hal ini akan sangat mengganggu kehidupan dan pertumbuhan udang, bahkan 

dapat mematikan udang (Komarawidjaja, 2006). 

 



2 
 

Salah satu tindakan untuk menurunkan kadar amonium dalam air limbah yaitu 

menggunakan metode adsorpsi. Adsorpsi amonia dapat dilakukan dengan 

memanfaatkan daya serap zeolit. Zeolit merupakan senyawa alam yang memiliki 

berbagai macam kegunaan diantaranya mampu menyerap zat-zat seperti logam 

berat, amonium, fosfor, bahan organik terlarut, kation, dan unsur radioaktif 

(Kotoulas dkk., 2019). Hasil kajian terkait reduksi amonia menggunakan adsorben 

zeolit telah dilakukan oleh Nuryoto dkk (2020) dengan presentase amonia yang 

terjerap sebesar 68%.  

 

Umumnya amonium dapat dideteksi menggunakan beberapa uji, diantaranya: 

metode fenat (Azizah dan Humairoh, 2015), analisis salicylate test kit (Apriyanti 

dkk., 2013) dan pereaksi Nessler. Reagen Nessler terdiri dari merkuri (II) iodida 

dan kalium iodida (Lin dkk., 2019). Analisis menggunakan pereaksi Nessler 

didasarkan pada reaksi (K2HgI4) dengan ammonium dalam larutan basa yang akan 

membentuk dispersi koloid yang berwarna kuning coklat. Penentuan amonia 

menggunakan metode Nessler merupakan cara yang paling sederhana, cepat dan 

paling umum digunakan. Analisis amonium menggunakan pereaksi Nessler telah 

dilakukan oleh Ngibad (2019), yang mendeteksi kandungan amonium pada air 

sungai Pelayaran Ngelom di beberapa titik, kadar amonium yang terdeteksi 

sebesar 1,61-14,68 mg/L. Pada penelitian ini dilakukan analisis kandungan 

amonium pada air limbah tambak udang yang berasal dari Desa Sriminosari, 

Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur menggunakan 

metode Nessler. Pengukuran nilai absorbansi dilakukan dengan Spektrofotometri 

UV-Vis (Yasser dkk., 2016), (Azis dan Kurnia, 2015), (Azizah dan Humairoh, 

2015).  

 

Untuk memastikan bahwa metode uji yang digunakan memenuhi persyaratan, 

maka pada penelitian ini dilakukan verifikasi metode Nessler. Verifikasi metode 

merupakan seperangkat standar eksperimental tes yang menghasilkan data dengan 

tujuan untuk memastikan 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 (Riyanto, 2014). 
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Parameter verifikasi metode Nessler pada penelitian ini meliputi linieritas, presisi, 

akurasi, limit of detection (LoD), dan limit of quantitation (LoQ).  

 

1.2. Tujuan Penelitian  
 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut : 

 

1. Melakukan verifikasi metode penentuan kadar amonium pada air limbah 

tambak udang menggunakan metode Nessler dengan parameter linearitas, 

presisi, akurasi, limit of detection (LoD), dan limit of quantitation (LoQ). 

2. Menggunakan metode yang telah diverifikasi untuk menganalisis kadar 

amonium sebelum dan sesudah dilakukan penyerapan oleh zeolit alam dan 

zeolit yang telah diberi perlakuan. 

 

1.3. Manfaat Penelitian  
 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah, sebagai berikut : 

1. Mengontrol kualitas air tambak udang tetap terjaga. 

2. Mendukung program dan kegiatan dalam menjaga lingkungan ekosistem laut. 

 

  



 
 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1. Air Limbah Tambak Udang 

 

Air limbah merupakan buangan dari sisa berbagai aktivitas yang sudah tidak 

dimanfaatkan lagi. Limbah yang tidak terkelola dengan baik akan menyebabkan 

permasalahan lingkungan dan kehidupan makhluk hidup sekitar (Tsani, 2020). 

Budidaya udang merupakan salah satu penyebab menurunnya kualitas perairan di 

daerah pesisir. Penurunan ini terjadi karena adanya limbah berupa tinja, sisa 

pakan, dan organisme mati yang dibuang ke perairan tanpa diolah. Sisa pakan dan 

hasil metabolisme udang mengandung bahan organik berupa N, P2O5, K2O dan C-

Organik (Suwoyo dkk., 2016). Penumpukan limbah sedimen yang mengendap di 

dasar kolam akan mengalami proses penguraian (dekomposisi) yang 

menghasilkan nitrat, nitrit, amonia, karbondioksida dan hidrogen sulfida. Salah 

satu limbah yang berbahaya adalah amonia. 

 

Amonia (NH3) akan membentuk ion amonium (NH4
+
) di dalam air pada kondisi 

pH yang rendah. Amonium dapat menjadi penyebab keadaan beracun bagi 

kehidupan di lingkungan perairan. Secara umum, amonium yang berada di 

lingkungan perairan merupakan hasil penyaluran dari air kencing dan kotoran 

berupa tinja. Selain itu, dapat juga berasal dari zat-zat organik atau limbah 

industri/domestik yang diuraikan oleh agen pengurai. Peningkatan konsentrasi 

amonium dalam lingkungan perairan dapat disebabkan oleh peningkatan 

keasaman dan suhu. Kadar amonium sebesar 1 mg/L dapat menyebabkan 

kematian pada organisme air, hal ini disebabkan karena berkurangnya jumlah O2 

dalam kehidupan perairan (Marsidi, 2011). Bila lingkungan perairan tambak 

udang mengandung amonium dengan konsentrasi tinggi dan berlangsung lama, 

hal ini akan sangat mengganggu kehidupan dan pertumbuhan udang, bahkan dapat 

mematikan udang (Komarawidjaja, 2006).  
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2.2. Metode Nessler  
 

Metode umum yang digunakan dalam analisis amonia yang terdapat dalam 

perairan yaitu metode Nessler. Analisa kadar amonia dalam air limbah dapat 

dilakukan dengan mereaksikan sampel dengan reagen Nessler. Reaksi tersebut 

akan menghasilkan larutan berwarna kuning cokelat. Hal ini terjadi karena reaksi 

antara gugus merkuri pada reagen Nessler akan bereaksi dengan NH2 pada 

Amonia (Rahman, 2019). Persamaan reaksi Nessler dapat dilihat pada Gambar 1 : 

 

2K2HgI4 + NH3 + 3KOH   + 7KI + 2H2O

I

Hg

O

Hg

NH2  

Gambar 1. Reaksi reagen Nessler dengan amonia (Fransiska, 2019) 

 

Metode Nessler ditemukan oleh J.Nessler pada tahun 1856. Prinsip dari metode 

Nessler berdasarkan pada pereaksi Nessler (K2HgI4) yang bereaksi dengan amonia 

dalam larutan basa akan membentuk dispersi koloid yang berwarna kuning coklat. 

Intensitas warna yang ada dalam sampel, kemudian ditentukan secara 

Spektrofotometri. Semakin tinggi intensitas warna yang dihasilkan, maka 

konsentrasi amonia dalam larutan juga semakin tinggi (Vogel, 1951).  

 

2.3. Verifikasi Metode  
 

Verifikasi metode merupakan seperangkat standar eksperimental tes yang 

menghasilkan data dengan tujuan untuk memastikan 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 (Riyanto, 2014). Parameter dalam verifikasi metode 
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analisis kuantitatif antara lain akurasi (ketepatan), presisi (ketelitian), linieritas,  

batas deteksi (LoD) dan batas kuantitasi (LoQ). 

 

2.3.1. Akurasi 

 

Akurasi adalah pengukuran yang menunjukkan kedekatan hasil pengukuran 

yang diperoleh dengan hasil yang sebenarnya. Akurasi bisa dilakukan dengan 2 

cara, yaitu metode penambahan baku (adisi) dan metode menggunakan CRM 

(Certified Reference Material) (Supriyono dkk., 2015). 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). 

Dapat dilihat pada Tabel 1 menunjukan persyaratan dari presisi dan recovery.  

 

Tabel 1. 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)  

 

Akurasi dinyatakan sebagai persen perolehan kembali (recovery) analit yang 

ditambahkan. Nilai % recovery diperoleh dari membandingkan perbedaan 

konsentrasi analit dalam sampel. Perhitungan % recovery dari metode adisi dapat 

ditetapkan dengan menggunakan Persamaan 1. Metode menggunakan CRM 

dilakukan dengan membandingkan nilai rata-rata hasil pengukuran pengujian 
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dengan nilai sebenarnya dari CRM yang dinyatakan dalam persentase. 

Perhitungan % recovery menggunakan CRM dapat ditetapkan dengan 

menggunakan Persamaan 2. 

 

    𝑐      (
                              

                      
)                    

atau, 

    𝑐      
                    

                      
                                        

 

2.3.2. Presisi  

 

Presisi adalah ukuran yang menunjukkan derajat kedekatan nilai antara hasil 

pengulangan. Presisi diukur berdasarkan nilai simpangan baku (SD) atau 

simpangan baku relatif (RSD). Presisi dapat dinyatakan sebagai repeatability 

(keterulangan) atau reproducibility (ketertiruan) (Riyanto, 2014). Simpangan baku 

(SD) dan simpangan baku relatif (RSD) dapat dihitung dengan menggunakan 

Persamaan 3 dan Persamaan 4:  

 

   √
 ∑       

   
     (3) 

 

    
  

 
         (4) 

 

Keterangan: 

SD : Standar deviasi 

RSD : Simpangan baku relatif 

x : Kadar sampel yang diperoleh 

  : Kadar rata-rata 

n : Jumlah pengulangan analisis (Kumalasari dkk., 2017). 
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Berdasarkan aturan Horwitz (1995) menyatakan bahwa metode presisi yang 

baik ditunjukan dengan nilai % RSD yang diperoleh dari pengukuran harus 

lebih kecil dari nilai batas keberterimaan presisi persamaan Horwitz. % RSD 

Horwitz dapat dihitung menggunakan Persamaan 5, dimana c adalah rata-rata 

konsentrasi (fraksi konsentrasi). Tabel 2 di bawah dapat digunakan sebagai 

acuan batas keberterimaan presisi.  

 

Horwitz % CV=(2
(1-0,5 log C)

)                                                           (5)  

 

Tabel 2. Batas keberterimaan presisi berdasarkan persamaan Horwitz 
 

Unit Repeatability Repro. dalam lab Repro antar lab 

(0,5%CVHorwitz) (0,67%CVHorwitz) (%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). 

2.3.3. Limit of Detection (LoD) dan Limit of Quantitation (LoQ) 

 

Batas deteksi atau limit of detection (LoD) ditentukan untuk mengetahui 

banyaknya jumlah analit terkecil yang terdapat dalam contoh uji yang dapat 

dideteksi dan masih memberikan respon yang signifikan dibandingkan blanko. 

Batas kuantifikasi (LoQ) atau limit of quantitation (LoQ) ditentukan untuk 

mengetahui jumlah terkecil analit dalam sampel yang masih dapat diukur dan 

memenuhi kriteria (Harmita, 2012). Batas deteksi dan batas kuantifikasi dapat 

dihitung sesuai Persamaan 6 dan Persamaan 7, dimana Sy/x adalah simpangan 

baku fungsi regresi (Miller dan Miller, 1991). 
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       (6) 

                      
       

     
       (7) 

 

dengan 

Sy/x =  
∑       

   
 1/2

 x       (8) 

 

2.3.4. Linieritas 

 

Linearitas adalah kemampuan metode analisis yang memberikan respon 

proporsional terhadap konsentrasi analit yang terdapat dalam sampel. Uji linieritas 

dilakukan dengan larutan standar yang terdiri dari minimal empat konsentrasi 

berbeda. Parameter hubungan kelinieran yang digunakan yaitu koefisien korelasi 

(r) dan koefisien determinasi (r
2
) pada analisis regresi linier y = bx + a (b adalah 

slope, a adalah intersep, x adalah konsentrasi analit dan y adalah respon 

instrumen) (Riyanto, 2014). 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) 

 

   
 ∑    ∑     ∑    ∑   

  ∑    ∑  
    

    (10) 

 

  
∑     ̅        

∑       ̅ 
                            (11) 

 

r = 
   ∑        ∑    ∑   

    ∑      ∑   
 
    ∑      ∑      

  (12) 
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Linearitas dapat ditentukan dari nilai koefisien korelasi (r). Nilai (r) sama 

dengan satu atau mendekati satu menggambarkan bahwa konsentrasi larutan 

standar sebanding dengan respon/intensitas hasil pengukuran (Riyanto, 2014). 

Linieritas menggambarkan ketelitian pengerjaan analisis suatu metode yang 

ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi  0,997 (Chan, 2004). Hal ini 

menunjukkan bahwa hasil pengukuran tersebut dapat diterima sebagai 

pembanding/acuan dalam pengukuran sampel. 

 

2.4. Spektrofotometer UV-Vis 

 

Spektrofotometri UV-Vis merupakan salah satu teknik analisis spektroskopi yang 

menggunakan sumber radiasi elektromagnetik ultraviolet dekat pada panjang 

gelombang (190-380) dan sinar tampak pada panjang gelombang (380-780) 

dengan memakai instrumen Spektrofotometer (Mulja dan Suharman, 1995). 

Pengukuran panjang gelombang dan absorbansi analit menggunakan alat 

Spektrofotometer melibatkan energi elektronik yang cukup besar pada molekul 

yang dianalisis. Konsentrasi dari analit di dalam larutan bisa ditentukan dengan 

mengukur absorban pada panjang gelombang tertentu dengan menggunakan 

hukum Lambert-Beer (Day dan Underwood, 2002). Panjang gelombang dan 

warna yang diadsorpsi dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Panjang gelombang dan warna yang diadsorpsi 

 

Panjang gelombang 

(nm) 

Warna yang diadsorpsi Warna tertransmisi 

(komplemen) 

400 – 435 Violet Hijau-kuning 

435 – 480 Biru Kuning 

480 – 490 Biru-Hijau Jingga 

490 – 500 Hijau-Biru Merah 

500 – 560 Hijau Ungu 

560 – 580 Hijau-Kuning Violet 

580 – 595 Kuning Biru 

595 – 650 Jingga  Biru-Hijau 

650 – 760 Merah Hijau 

Sumber : Underwood (2002) 
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Prinsip metode Spektrofotometri didasarkan pada interaksi energi radiasi 

elektromagnetik dengan suatu zat kimia tempat cahaya putih diubah menjadi 

cahaya monokromatis yang bisa dilewatkan ke dalam larutan berwarna, sebagian 

cahaya diserap dan sebagian diteruskan (Rohman dan Sumantri, 2007). Jika suatu 

berkas cahaya melewati suatu medium homogen, sebagian dari cahaya datang (Po) 

diadsorpsi sebanyak (Pa), sebagian dapat dipantulkan (Pr), sedangkan sisanya 

ditransmisikan (Pt) dengan efek intensitas murni dapat dihitung menggunakan 

Persamaan 13. 

 

Po = Pa + Pt + Pr     (13) 

 

Keterangan: 

Po : intensitas cahaya masuk  

Pa : intensitas cahaya diadsorpsi  

Pr : intensitas cahaya dipantulkan  

Pt : intensitas cahaya ditransmisikan. 

 

Pada praktiknya, nilai Pr adalah kecil yaitu kurang dari 4%, sehingga nilai Pr 

dapat diabaikan dan diperoleh dengan Persamaan 14.  

 

Po = Pa + Pt                                           (14) 

 

Hukum Lambert-Beer menyatakan bahwa intensitas yang diteruskan oleh larutan 

zat penyerap berbanding lurus dengan konsentrasi larutan (Shita, 2016). 

Berdasarkan hukum Beer, absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi 

sehingga kurva absorbansi (A) Vs konsentrasi (C) digambarkan garis linier 

melalui titik (0,0) seperti Gambar 2. 
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Gambar 2. Kurva absorbansi (A) banding konsentrasi (C) (Shita, 2016) 

 

2.5. Zeolit 
 

Zeolit adalah mineral kristal alumina silikat berpori terhidrat yang mempunyai 

struktur kerangka tiga dimensi, terdiri dari susunan unit tetrahedral       
   dan 

      
   yang saling dihubungkan oleh atom-atom oksigen, sehingga membentuk 

kerangka tiga dimensi terbuka dan berongga, yang didalamnya terisi oleh ion-ion 

logam, biasanya adalah logam-logam alkali atau alkali tanah dan molekul air yang 

dapat bergerak bebas (Breck, 1974). Logam- logam tersebut bertindak sebagai 

kation yang akan mengisi rongga pada zeolit dan berfungsi sebagai penyeimbang 

muatan untuk menjaga kenetralan muatan zeolit (Moreno, 2001). Umumnya, 

struktur zeolit adalah suatu polimer anorganik berbentuk tetrahedral unit TO4, 

dimana T adalah ion Si
4+

 atau Al
3+

 dengan atom O berada diantara dua atom T 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.  

 

 

 

Gambar 3. Kerangka 3 dimensi zeolit (Hagg, 1984) 
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Struktur zeolit memiliki rumus umum Ma
n+

(SixAlyO2z).mH2O dimana M
n+ 

merupakan kation logam dengan muatan n yang mampu menetralkan muatan 

negatif kerangka tertrahedral zeolit, (SixAlyO2z) adalah kerangka zeolit yang 

bermuatan negatif, dan mH2O adalah molekul air yang terhidrat dalam kerangka 

zeolit (Wittayakun dkk., 2007). Muatan negatif pada kerangka tersebut tergantung 

pada rasio Si/Al. Muatan negatif tersebut dinetralkan oleh kation-kation seperti 

K
+
, Na

+
, dan Mg

2+
 yang berada pada rongga zeolit (Manadee dkk., 2012). Kation-

kation tersebut terletak di luar kerangka tetrahedral, dan dapat bergerak bebas 

dalam rongga-rongga zeolit sehingga dapat dipertukarkan dengan kation-kation 

lain (Tsitsishivili dan Andronikashvili, 1992).  Struktur umum zeolit dapat dilihat 

pada Gambar 4.  

 

  

 

Gambar 4. Struktur umum zeolit (Tsitsishivili dan Andronikashvili, 1992). 

 

Berdasarkan proses pembentukannya zeolit dapat digolongkan menjadi dua 

kelompok yaitu:  

 

1. Zeolit Alam  

 

Zeolit alam terbentuk karena adanya proses kimia dan fisika yang kompleks dari 

batuan yang mengalami berbagai macam perubahan di alam. Para ahli geokimia 

dan mineralogi memperkirakan bahwa zeolit alam merupakan produk gunung 

berapi yang membeku menjadi batuan vulkanik, batuan sedimen dan batuan 

metamorfosa yang selanjutnya akan mengalami proses pelapukan karena 

pengaruh panas dan dingin yang akhirnya membentuk mineral-mineral zeolit 

(Setyawan, 2002). Komposisi kimia zeolit bergantung pada suhu, tekanan uap air, 
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dan komposisi air tanah lokasi yang menyebabkan warna bahan galian zeolit 

beraneka ragam antara lain hijau, putih kehijauan, coklat, abu-abu kebiruan, dan 

lain sebagainya. Zeolit alam juga memiliki stabilitas termal yang tinggi, harganya 

murah serta keberadaannya cukup melimpah. Namun, zeolit alam memiliki 

beberapa kelemahan, diantaranya mengandung banyak pengotor, sehingga untuk 

mengaplikasikan zeolit alam harus diaktivasi terlebih dahulu. Adapun zeolit alam 

yang umum ditemukan dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Contoh zeolit alam yang umum ditemukan 
 

Zeolit Alam Rumus Kimia 

Klipnotilolit (Na4K4)(Al8Si40O96)•24H2O 

Kabasit (Na2,Ca)6(Al12Si24O72)•40H2O 

Heulandit Ca4(Al8Si28O72)•24H2O 

Analsim Na16(Al16Si32O96)•16H2O 

Natrolit Na4(Al4Si6O20)•4H2O 

Ferrierit (Na2Mg2)(Al6Si30O72)•18H2O 

Erionit (Na,Ca5K)(Al9Si27O72)•27H2O 

Laumonit Ca(Al8Si16O48)• 16H2O 

Filipsit (Na,K)10(Al10Si22O64)•20H2O 

Wairakit Ca(Al2Si4O12)•12H2O 

Mordenit Na8(Al8Si40O96)•24H2O 

Sumber : Subagyo (1993) 

 

Zeolit alam yang telah ditambang secara intensif di Indonesia di antaranya adalah 

sebagai berikut:  

1. Lampung: Campang Tiga, Sidomulyo, Talang Padang, dan Cukuh Balak.  

2. Jawa Barat: Bayah (Banten), Cikalong, dan Tasikmalaya.  

3. Jawa Tengah: Wangon, dan Cilacap.  

4. Jawa Timur: Arjosari (Pacitan), Trenggalek, Blitar, dan Malang. Dari 

penambangan zeolit tersebut, sebagian besar dikenal sebagai jenis zeolit 

klinoptilolit dan mordernit (Las dan Zamroni, 2002).   

 

Provinsi Lampung memiliki sumber zeolit alam yang melimpah. Data yang 

bersumber dari Direktorat Pengembangan Potensi Daerah saat tahun 2012 



15 
 

menyatakan bahwa potensi sumber daya alam zeolit yang ada di Lampung 

berkisar 31.173.505 ton. Zeolit Alam Lampung (ZAL) memiliki kandungan silika 

(SiO2) sebesar 79,106% berat dan alumina (Al2O3) sebesar 15,824% (Ginting 

dkk., 2017). Di provinsi Lampung, endapan zeolit terdapat di beberapa lokasi, 

diantaranya di desa Ponorogo, Campang Tiga, Bandar Dalam dan Talang Baru 

(Kusdarto, 2008).  

 

2. Zeolit sintesis 

 

Zeolit sintetik merupakan zeolit yang dibuat oleh industri untuk mendapatkan sifat 

tertentu. Proses pembuatan zeolit secara komersial terbagi menjadi tiga kelompok 

yaitu pembuatan zeolit dari gel reaktif atau hidrogel, konversi dari mineral kaolin 

menjadi zeolit, dan penggunaan material mentah zeolit yang sudah ada di alam. 

Prinsip dasar produksi zeolit sintetik adalah komponennya yang terdiri dari silika 

dan alumina, sehingga dapat disintesis dari berbagai bahan baku yang 

mengandung kedua komponen diatas. Komponen minor dalam zeolit juga dapat 

ditambahkan dengan mudah menggunakan senyawa murni, sehingga zeolit 

sintetis memiliki komposisi yang tetap dengan tingkat kemurnian yang tinggi 

(Georgiev dkk., 2009).  

 

2.6. Scanning Electron Microscopy Enegy Dispersive X-Ray (SEM-EDX) 
 

Scanning Electron Microscope (SEM) adalah sebuah mikroskop elektron yang 

digunakan untuk mengamati morfologi permukaan objek padat secara langsung. 

Prinsip dasar analisis SEM adalah terpancarnya berkas elektron dari sumber 

elektron berupa filament yang terbuat dari tungsten. Apabila elektron tersebut 

berinteraksi dengan bahan (specimen) maka akan menghasilkan elektron sekunder 

dan sinar-X karakteristik (Smallman, 2000). Gambar yang dihasilkan terdiri dari 

ribuan titik dengan berbagai intensitas di permukaan cathode ray tube sebagai 

topografi gambar (Kroschwitz, 1990). Cara kerja SEM yaitu gelombang elektron 

dari elektron gun terkondensasi pada lensa kondensor dan terfokus menjadi titik 

yang jelas pada lensa objektif.  
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Enegy Dispersive X-Ray (EDX) adalah instrumen yang digunakan untuk 

menentukan komposisi kimia suatu bahan. Sistem analisis EDX bekerja sebagai 

fitur yang terintegrasi dengan SEM dan tidak dapat bekerja tanpa SEM (Pratiwi, 

2016). SEM-EDX adalah teknik yang sangat berguna dalam waktu yang relatif 

singkat mengenai ukuran, bentuk, tekstur permukaan dan analisis unsur yang 

dapat diperoleh. Ketika sebuah sampel difoto oleh SEM, selain sinar elektron juga 

diemisikan oleh sinar-X yang dibawa oleh EDX. Emisi sinar-X tiap unsur khas 

dalam energi dan panjang gelombangnya. EDX mampu menentukan tiap unsur 

yang merespon emisi tersebut. Data tersebut dapat ditambahkan pada gambar 

SEM untuk menghasilkan sebuah peta unsur yang sebenarnya dari permukaan 

sampel (Ahkam, 2011).  

 

Sebagai contoh, Mahardiani (2010) melakukan modifikasi terhadap zeolit alam 

Wonosari dengan perendaman HF 1%, refluks dengan HCl 6M dan perlakuan 

dengan NH4Cl 1M. Zeolit yang dimodifikasi mempunyai banyak pori dan kristal 

zeolitnya tertata lebih rapi dibandingkan dengan zeolit alam. Hasil karakterisasi 

SEM melalui perbesaran 40.000x dapat dilihat pada Gambar 5.  

 

 
 

Gambar 5. Karakterisasi SEM (a) zeolit alam sebelum modifikasi; (b) zeolit alam 

setelah modifikasi (Mahardiani, 2010) 
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2.7. Analisis Luas Permukaan Metode Adsorpsi Methylen Blue 

 

Penentuan luas permukaan dengan metode adsorpsi larutan methylen blue pada 

sampel dilakukan menggunakan shaker pada waktu tertentu dan kecepatan 

tertentu. Berdasarkan (Alberty,1983) adsorpsi akan bertambah besar sesuai 

dengan bertambahnya ukuran molekul serapan dari struktur yang sama. Makin 

besar pori-pori adsorben maka adsorpsi molekul dari larutan akan terjadi dengan 

baik, artinya semakin luas permukaan adsorben maka semakin banyak molekul 

yang terserap. Hasil adsorpsi zeolit terhadap larutan methylen blue dianalisis 

dengan mengukur berat methylen blue teradsorpsi oleh zeolit (mg/g) dengan 

mencari selisih konsentrasi larutan methylen blue sebelum diadsorpsi oleh 

adsorbat dan konsentrasi methylen blue setelah diadsorpsi oleh adsorbat.  

 

Proses adsorpsi terjadi ketika zeolit dicampurkan pada larutan methylen blue. 

Interaksi yang terjadi antara zeolit dan methylen blue dipengaruhi karena adanya 

ion exchange antara ion H
+
 pada zeolit dengan kation methylen blue yang 

menyebabkan terjadinya interaksi elektrostatik antara muatan positif methylene 

blue dengan muatan negatif pada kerangka tetrahedral alumina (Simoncic dan 

Armbruster, 2005). 

 

Pengukuran luas permukaan zeolit menggunakan pendekatan luas dari setiap 1 

methylen blue yang mengisi volume pori - pori zeolit. Luas penutupan oleh 1 

molekul methylen blue sebesar 197,2 x 10
-20

 m², sedangkan dalam setiap satu mol 

terdiri atas 6,02 x 10
23

 molekul sesuai dengan bilangan Avogadro, sehingga 

dengan pendekatan ini dapat diketahui luas permukaan zeolit dengan banyaknya 

methylen blue yang teradsorpsi dalam pori, dimana luas permukaan itu sendiri 

dibentuk dari banyaknya volume pori yang ada pada zeolit. Banyaknya methylen 

blue yang terjerap oleh setiap gram sampel dapat dihitung menggunakan 

Persamaan 15. 

 

Xm  = 
                            

                         
                                               

(15) 
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Berat teradsorpsi maksimum dimasukan ke dalam Persamaan (16) sehingga 

didapatkan luas permukaan : 

 

S = 
      

  
                                                                            (16) 

 

2.8. Metode Adsorpsi 

 

Adsorpsi merupakan peristiwa penyerapan pada permukaan suatu adsorben, 

misalnya adsorpsi zat padat terhadap gas atau zat cair. Zat yang teradsorpsi 

disebut sebagai adsorbat dan zat pengadsorpsi disebut adsorben (Kasmadi, 2002).  

Tujuan dari proses adsorpsi adalah menghilangkan rasa, warna dan bau yang tidak 

diinginkan serta material-material organik baik yang beracun maupun tidak dari 

suatu senyawa. Adsorpsi terjadi pada permukaan zat padat karena adanya gaya 

tarik antar atom atau molekul zat padat. Energi potensial permukaan akan turun 

dengan mendekatnya molekul ke permukaan (Daniels,1983). Banyaknya zat yang 

teradsorpsi tergantung pada sifat adsorben, tekanan atau konsentrasi gas dan suhu 

adsorpsi. Sifat adsorben ditentukan oleh bagaimana adsorben tersebut diaktifkan. 

 

Zeolit alam banyak digunakan sebagai adsorben, hal ini terjadi karena zeolit 

memiliki struktur mikro yang berpori dengan luas permukaan yang tinggi 

sehingga memiliki sifat adsorpsi serta sifat katalitik yang relatif baik (Nibou dkk., 

2010). Beberapa kelebihan proses adsorpsi zeolit antara lain proses adsorpsi yang 

terjadi secara sempurna dapat menyerap zat yang ingin dipisahkan dari suatu 

larutan, serta harga zeolit yang relatif murah (Velmurugan dkk., 2011).  

 

  



 
 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan pada bulan April – Juli 2022. Rangkaian penelitian dan 

karakterisasi adsorben menggunakan Scanning Electron Microscopy- Enegy 

Dispersive X-Ray (SEM-EDX), dan analisis kandungan amonium dengan 

Spektrofotometer UV-Vis dilakukan di Laboratoriun Terpadu dan Sentra Inovasi 

Teknologi (UPT-LTSIT), Universitas Lampung. 

 

3.2 Alat dan Bahan 

 

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah alat-alat gelas, pipet tetes, 

erlenmeyer, spatula, kertas saring, oven MARMERT UN 55, neraca analitik 

WIGGEN HAUSER JD 300-3, Scanning Electron Microscopy Enegy Dispersive 

X-Ray (SEM-EDX) ZEISS EVO MA 10, dan Spektrofotometer UV-Vis CARY 

100 Conc . 

 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah air limbah tambak udang 

diperoleh dari Desa Sriminosari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten 

Lampung Timur. Zeolit alam diperoleh dari daerah Katibung, Kecamatan 

Campang Tiga, Kabupaten Lampung Selatan. Bahan-bahan lain yang digunakan 

yaitu akuades, asam klorida (HCl 3 M), alumunium klorida heksahidrat 

(AlCl3.6H2O 0,2 M), amonium klorida (NH4Cl), methylen blue dan reagen 

Nessler. 
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3.3 Prosedur Penelitian 

 

2.3.1. Verifikasi Metode 

 

Lima parameter verifikasi metode yang diuji yaitu linieritas, akurasi, presisi, batas 

deteksi dan batas kuantitasi.  

 

A. Penentuan Panjang Gelombang Maksimum 

 

Penentuan panjang gelombang yang memberikan absorbansi maksimum 

dilakukan dengan memasukkan larutan standar NH4Cl 5 ppm ke dalam tabung 

reaksi yang ditambahkan reagen Nessler, kemudian larutan diaduk dan dibiarkan 

bereaksi. Nilai absorbansi diukur menggunakan Spektrofotometer UV-Vis pada 

panjang gelombang 300 sampai 600 nm. 

 

B. Linieritas  

 

Penentuan linearitas dilakukan dengan cara membuat kurva kalibrasi larutan 

standar NH4Cl dengan variasi konsentrasi 1; 2; 3; 4; dan 5 ppm. Parameter 

linearitas dapat dihitung dengan melihat nilai koefisien korelasi (r) menggunakan 

Persamaan 9.  

 

C. Akurasi 

 

Sebanyak 0,1 mL larutan standar 100 ppm dimasukkan ke dalam labu takar 10 mL 

dan ditambahkan dengan larutan sampel sampai tanda batas. Selanjutnya 

dilakukan pengulangan sebanyak 8 replikasi dan ditentukan % recovery dengan 

menggunakan Persamaan 1. Parameter ini dikatakan akurat bila % recovery yang 

didapatkan yaitu 80-110% (AOAC, 2012). 
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D. Presisi 

 

Pengukuran presisi secara Repeatability dilakukan menggunakan 

Spektrofotometri UV-Vis dengan 8 kali replikasi pada hari yang sama. Nilai 

absorbansi yang telah diperoleh ditentukan nilai konsentrasi, simpangan baku 

(SD), nilai relatif standar deviasi (RSD), serta nilai % RSD Horwitz.  

 

E. Penentuan Batas Deteksi LoD dan LoQ 

 

Penentuan LoD dan LoQ untuk amonium diperoleh dari pengukuran larutan 

standar NH4Cl yang diambil dari konsentrasi 1, 2, 3, 4 , dan 5 ppm. Larutan 

tersebut diukur nilai absorbansinya dengan menggunakan Spektrofotometer Uv- 

Vis.  

 

2.3.2. Analisis Kadar Amonium pada Air Limbah Tambak Udang 

 

Analisis kadar amonium dilakukan dengan cara, sebanyak 5 mL sampel air limbah 

tambak udang dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang ditambahkan dengan 

reagen Nessler, kemudian larutan diaduk dan dibiarkan bereaksi selama 10 menit. 

Selanjutnya, absorbansi larutan diukur pada panjang gelombang 425 nm.  

 

2.3.3. Perlakuan Zeolit 

 

Zeolit alam yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari daerah Katibung, 

Kecamatan Campang Tiga, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. 

Zeolit alam diperoleh dalam bentuk serbuk dengan ukuran 100 mesh. Zeolit alam 

kemudian dicuci menggunakan akuades dan dikeringkan. Perlakuan zeolit pada 

penelitian ini mengikuti metode Yafeng dan Liu (2018). Zeolit alam direndam 

dalam larutan HCl (3 M) selama 10 jam, kemudian zeolit dicuci dan dikeringkan 

pada suhu 110 ºC. Zeolit yang diperoleh selanjutnya direndam dalam larutan 

AlCl3.6H2O selama 7 jam kemudian dicuci dan dikeringkan pada suhu 110 ºC. 
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Zeolit yang dihasilkan kemudian dikarakterisasi menggunakan SEM-EDX, hal ini 

dimaksudkan untuk melihat perbandingan zeolit alam dan zeolit yang telah diberi 

perlakuan. 

 

2.3.4. Analisis Luas Permukaan Metode Adsorpsi Methylen Blue 

 

Metode ini diawali dengan pembuatan kurva baku methylen blue dengan 

konsentrasi 1-5 ppm, kemudian diukur absorbansinya dengan menggunakan 

Spektofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 664 nm, kurva kalibrasi dibuat 

dari hubung antara konsentrasi dengan absorbansi, dimana y adalah absorbansi 

dan x adalah konsentrasi. Persamaan ini digunakan untuk menentukan methylen 

blue yang tidak terserap (sisa), selanjutnya ditentukan kapasitas adsorpsi 

menggunakan Persamaan 15. 

 

Penentuan luas permukaan zeolit dilakukan dengan pembuatan larutan methylen 

blue 16 ppm, kemudian diambil sebanyak 10 ml dan ditambahkan 0,050 g zeolit 

alam dan zeolit yang sudah diberi perlakuan. Larutan tersebut di shaker selama 60 

menit, campuran disaring dan filtrat di ukur dengan Spektrofotometri UV-Vis 

pada panjang gelombang 664 nm, kemudian dicari luas permukaannya dengan 

menggunakan Persamaan 16. 

 

2.3.5. Uji Adsorpsi Amonium pada Air Limbah Tambak Udang 

 

Uji ini dilakukan dengan menggunakan sampel air limbah tambak udang yang 

berasal dari desa Sriminosari kecamatan Labuhan Maringgai kabupaten Lampung 

Timur. Uji adsorpsi diawali dengan menimbang sampel zeolit alam dan zeolit 

termodifikasi sebanyak 0,5 ; 1 ; 1,5 ; 2 ; dan 2,5 gram kemudian ditambahkan ke 

dalam air limbah dan dishaker selama 24 jam. Endapan dan filtrat yang terbentuk 

dipisahkan menggunakan kertas saring. Filtrat yang diperoleh diukur serapannya 

dengan Spektofotometer UV-Vis. Rumus perhitungan untuk menentukan besarnya 
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persentase penghilangan amonia selama proses penjerapan berlangsung dilakukan 

menggunakan Persamaan 17. 

 

XA = 
     

  
   100%                                                                                  (17) 

 

keterangan,  

𝑋𝐴 : Kadar amonium yang terjerap, %  

𝐴  : Kadar amonium awal, (mg/L) 

𝐴𝑡 : Kadar amonium akhir, (mg/L) 

  



 
 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1.  Simpulan  

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa : 

 

1. Verifikasi metode Nessler dalam penentuan kadar amonium pada air limbah 

tambak udang telah memenuhi syarat keberterimaan berdasarkan acuan SNI 

(Standar Nasional Indonesia) dan AOAC (Association of Analytical 

Communities). 

2. Hasil verifikasi metode Nessler dalam penentuan kadar amonium pada air 

limbah tambak udang diperoleh nilai regresi linier sebesar 0,9962, nilai akurasi 

sebesar 99,25 %, nilai presisi sebesar 1,92 %, limit of detection (LoD) sebesar 

0,3883 mg/L dan limit of quantitation (LoQ) sebesar 1,2943 mg/L.  

3. Zeolit alam yang diberi perlakuan mampu menurunkan kadar amonium sebesar 

45,3% dan zeolit alam tanpa perlakuan sebesar 20,3 %.  

 

5.2.  Saran  

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, untuk memudahkan dalam 

mengontrol kualitas air tambak, pada penelitian selanjutnya dapat melakukan 

pengembangan analisis yang dirancang menggunakan layanan IoT (Internet of 

Thing) seperti adanya pemberian notifikasi email atau status bahaya yang 

ditampilkan di android. 
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