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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Kandungan zat pencemar udara pada udara ambien perlu diketahui untuk 

menentukan kualitas udara karena sangat berpengaruh terhadap kesehatan 

manusia. Parameter gas pencemaran udara yang diuji pada Praktik Kerja 

Lapangan ini adalah gas sulfur dioksida (SO2), nitrogen dioksida (NO2), oksidan 

(Ox), dan amonia (NH3). Pemantauan kualitas udara ambien dilakukan di sebuah 

klinik yang berada di daerah Bantul dengan mengambil dua lokasi yang berbeda 

untuk masing-masing parameter. Lokasi pertama yaitu pada tapak klinik tersebut, 

sedangkan lokasi kedua yaitu pada ± 25 m barat tapak di daerah pemukiman 

warga. 

Sampel udara ambien diambil menggunakan air sampler impinger yang 

ditempatkan setinggi 1,5 meter agar udara yang terserap maksimal tanpa adanya 

penghalang. Metode yang digunakan untuk pengujian parameter udara ambien 

adalah pararosanilin untuk sulfur dioksida (SO2), metode griess saltzman untuk 

nitrogen dioksida (NO2), metode neutral buffer kalium iodide (NBKI), dan metode 

indofenol untuk uji amonia (NH3). 

4.1 Parameter Gas Sulfur Dioksida (SO2) 

4.1.1 Penentuan Konsentrasi Sulfur Dioksida (SO2) di Udara 

Penentuan konsentrasi sulfur dioksida (SO2) di udara dilakukan 

berdasarkan SNI 19-7119.7-2005a. Prinsip penentuan SO2 yaitu gas SO2 diserap 

larutan penjerap tetrakloromerkurat(II) (TCM) sehingga membentuk senyawa 

kompleks diklorosulfonatomerkurat. Menurut Anil (2003) reaksi yang terjadi : 

2HgCl4
2-

(aq) + 2SO2(g) + 2H2O(l)  2HgCl4SO3
2-

(aq) + 4H+
(aq) 

HCHO(aq) + SO2(aq) + H2O(l)  HOCH2SO3H(aq) 

Sampel uji yang diperoleh direaksikan dengan larutan sulfamat yang 

berfungsi untuk mengusir ion-ion pengganggu. Larutan SO2 mudah hilang apabila 

terkena cahaya, oleh karena itu direaksikan dengan formaldehid sebagai pengawet. 
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Larutan direaksikan dengan pararosanilin untuk membentuk senyawa kompleks, 

reaksi yang terjadi pada penentuan SO2 dengan metode pararosanilin ditunjukkan 

pada Gambar 4.1. 

N

CNH2 NH2

CH2 SO3H

+ H2O + HCl

Pararosanilin klorida Pararosanilin metil sulfonat

NH2
+
Cl
-

CNH2 NH2 + H2COH SO3H

Gambar 4.1. Reaksi Pembentukan Senyawa Pararosanilin Metil Sulfonat 

(Anil, 2003) 

Senyawa pararosanilin metil sulfonat yang terbentuk berwarna ungu. Warna 

larutan sampel terlihat jelas, oleh karena itu larutan sampel ditentukan dengan 

menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada daerah visible pada panjang 

gelombang 550 nm (SNI 19-7119.7-2005a). Senyawa kompleks berwarna ungu 

yang terbentuk dikarenakan terdapat adanya transisi elektromagnetik oleh senyawa 

sulfur dioksida akibat perlakuan tertentu. Transisi elektromagnetik yang terjadi 

memancarkan spektra pada panjang gelombang daerah yang berwarna sehingga 

intensitas warna ungu dapat terukur oleh spektrofotometer.  

Penentuan konsentrasi SO2 pada larutan induk Na2S2O5 dilakukan dengan 

menggunakan larutan Na2S2O3 yang telah distandarisasi sebagai titran sampai 

membentuk warna biru tepat hilang pada titik akhir titrasi. Hasil standarisasi dapat 

dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Hasil Standarisasi Larutan Natrium Tiosulfat 

No V KIO3 (mL) V titrasi (mL) N Na2S2O3 (N) 

1 25 2,5 0,103 
2 25 2,4 

Hasil standarisasi digunakan untuk mengetahui konsentrasi SO2 pada larutan 

induk Na2S2O5 yang akan digunakan untuk larutan kurva kalibrasi SO2 dengan 

melakukan pengenceran sebanyak 10 kali dan diperoleh normalitas larutan Na2S2O3 

sebesar 0,0103 N. Persamaan reaksi yang terjadi yaitu sebagai berikut: 
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KIO3(aq) + 5KI(aq) + 6HCl(aq)  3I2(aq) +6KCl(aq) + 3H2O(l) 

I2(aq) + 2Na2S2O3(aq)  2NaI(aq) + Na2S4O6(aq) 

Terjadi perubahan warna larutan dari tidak berwarna menjadi kuning muda 

setelah ditambahkan indikator kanji berwarna biru kemudian dititrasi kembali 

larutan menjadi tidak berwarna. Konsentrasi SO2 pada larutan induk Na2S2O5 

didapatkan sebesar 8,145 µg. Hasil pengukuran larutan standar SO2 dapat dilihat 

pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Hasil Pengujian Larutan Standar  SO2 

Standar Konsentrasi (µg) Absorbansi 

1 0,000 0,000 

2 8,145 0,290 
3 16,290 0,589 
4 24,435 0,884 

5 32,580 1,180 

Hasil pengukuran larutan standar SO2 digunakan untuk menentukan kurva kalibrasi 

dengan membuat grafik hubungan antara konsentrasi dengan absorbansi yang dapat 

dilihat pada Gambar 4.2. 

 

Gambar 4.2 Kurva Kalibrasi Larutan Standar SO2 

Persamaan garis yang diperoleh yaitu y = 0,0363x – 0,0022 dengan nilai koefisien 

determinasi yang diperoleh adalah 1. Nilai ini menunjukkan bahwa linieritas dapat 

dikatakan baik karena nilainya lebih dari 0,997 (Chan dkk, 2004). 

Pengambilan sampel udara ambien dilakukan pada dua lokasi berbeda. 
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Tujuan pengambilan sampel dibeberapa lokasi yang berbeda yaitu agar data yang 

diperoleh menggambarkan keadaan yang sebenarnya, sehingga jika pencemar 

udara tersebut melebihi nilai ambang batas (NAB) dapat dilakukan pencegahan 

untuk meminimalkan adanya cemaran udara untuk parameter gas sulfur dioksida 

(SO2).  

Sampel gas sulfur dioksida (SO2)  di udara dijerap oleh larutan penjerap 

tetrakloromerkurat (TCM) yang telah dibuat terlebih dahulu di laboratorium. 

Larutan penjerap berfungsi sebagai agen penjerap agar sampel yang hendak diuji 

bisa tertampung dalam suatu media sehingga memudahkan proses pengujian. 

Larutan penjerap yang digunakan bersifat selektif yang akan menjerap senyawa 

SO2. Proses sampling menggunakan alat air sampler impinger sebagai wadah 

larutan penjerap.  Alat ini dihubungkan dengan pompa penghisap dengan laju alir 

1 L/menit. Sebanyak 10 mL larutan penjerap akan menjerap SO2 di udara ambien 

selama kurang lebih 60 menit. Selama pompa penghisap dihidupkan, dilakukan 

pengukuran temperatur, kecepatan angin, tekanan udara dan kelembaban udara di 

lokasi pengambilan sampel SO2. Sampel yang telah dijerap dimasukkan pada botol 

gelap untuk mengawetkan sampel uji dan dibawa ke laboratorium untuk dilakukan 

pengujian. Data pengambilan sampel gas sulfur dioksida (SO2) ditunjukkan pada 

Lampiran 1. 

Sampel gas sulfur dioksida (SO2) yang didapatkan setelah pengambilan 

sampel di dua titik tersebut langsung dianalisis menggunakan spektrofotometer 

UV-Vis pada panjang gelombang 550 nm. Data hasil pengujian gas SO2 

menggunakan spektrofotometer UV-Vis dilihat pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Hasil Pengujian Gas SO2 dengan UV-Vis 

Sampel 
Jumlah SO2 dari 

contoh uji (µg) 

Konsentrasi SO2 

pada Sampel 

(µg/m3) 

Konsentrasi 

(ppm) 

1 11,13499 178,5483 0,0682 

2 4,991736 80,0419 0,0305 

 

Hasil Tabel 4.2 nilai konsentrasi gas sulfur dioksida (SO2) sampel 1 dan 2 

berada di bawah nilai ambang batas (NAB) yaitu sebesar 900 µg/Nm3 atau setara 
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dengan 0,34 ppm sesuai Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1999 dan KEPGUB 

DIY NO. 153 tahun 2002. Oleh karena itu, kadar SO2 di kedua sampel 

menunjukkan kadar yang aman untuk kesehatan karena tidak melebihi Nilai 

Ambang Batas (NAB). 

4.1.2 Penentuan Batas Deteksi (LOD) dan Batas Kuantitatif (LOQ)  

Limit deteksi merupakan nilai konsentrasi zat yang diukur pada saat metode 

atau instrumen mulai mendeteksi keberadaan zat tersebut tetapi belum bisa 

dikuntifikasi secara tepat dan limit kuantitasi adalah nilai konsentrasi terendah dari 

zat yang diukur pada saat metode atau instrumen dapat mendeteksi zat tersebut 

dengan akurasi dan presisi yang baik (Harmita, 2004). Penentuan nilai batas deteksi 

maupun batas kuantitatif menggunakan data adsorbansi larutan standar sulfur 

dioksida dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Data Absorbansi Larutan Standar SO2 

Konsentrasi Y Yi Y-Yi (Y-Yi)2 

0,000 0,000 -0,0022 0,0022 0,00000484 

8,145 0,290 0,293464 -0,0035 0,00001200 

16,290 0,589 0,589127 -0,0001 0,00000002 

24,435 0,884 0,884791 -0,0008 0,00000062 

32,580 1,180 1,180454 -0,0005 0,00000021 

Jumlah 0,00001768 

SD 0,002428 

LOD (µg) 0,2006 

LOQ (µg) 0,6688 

Keterangan: 

Y = absorbansi terukur 

Yi = absorbansi persamaan garis lurus  

Adapun nilai Limit of Detection (LOD) diperoleh sebesar 0,2006 µg, artinya 

konsentrasi 0,2006 µg merupakan jumlah terkecil sulfur dioksida dalam sampel 

yang dapat dideteksi dan masih memberikan respon signifikan pada alat 

spektrofotometri UV-Vis dibandingkan dengan blanko. Ini  berarti bahwa sulfur 

dioksida pada konsentrasi tersebut masih dapat terbaca absorbansinya tetapi tidak 

dapat digunakan dalam perhitungan, karena dapat membuat bias dalam 

perhitungan. Nilai Limit of Quantitation (LOQ) yang diperoleh sebesar 0,6688 µg, 
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artinya kuantitas terkecil sulfur dioksida dalam sampel yang masih dapat memenuhi 

kriteria cermat dan seksama adalah sebesar 0,6688 µg. Konsentrasi tersebut 

merupakan konsentrasi terkecil yang tidak menimbulkan bias dalam perhitungan. 

Nilai Limit of Detection (LOD) dan Limit of Quantitation (LOQ) yang 

diperoleh kemudian dibandingkan dengan nilai konsentrasi larutan standar yang 

terbaca. Larutan standar terkecil diperoleh nilai konsentrasi hasil pembacaan alat 

sebesar 8,0496 µg. Nilai konsentrasi yang diperoleh lebih besar daripada nilai LOD 

dan LOQ, maka dapat disimpulkan bahwa konsentrasi standar dan sampel masih 

berada dalam range LOD dan LOQ sehingga data dari hasil penelitian ini dapat 

dikatakan baik. 

4.2 Parameter Gas Nitrogen Dioksida (NO2) 

4.2.1 Penentuan Konsentrasi Nitrogen Dioksida (NO2) di Udara 

Kandungan NO2 di udara dapat ditentukan dengan menggunakan metode 

spektrofotometer UV-Vis berdasarkan SNI 19-119.2.-2005b. Prinsip pengujian 

NO2 dilakukan dengan mengambil sampel udara menggunakan absorben pereaksi 

griess saltzman. Pereaksi griess saltzman merupakan campuran asam sulfanilat 

dan NEDA (N-(1-naftil) etilen diamin dihidroklorida) dalam asam asetat glasial. 

Gas NO2 pada pH 2,0 – 2,5 akan bereaksi dengan pereaksi griess saltzman 

membentuk azo dye berwarna merah muda. Larutan ini mampu stabil setelah 15 

menit dan dapat diukur absorbansinya dengan spektrofotometer UV-Vis pada 

panjang gelombang 550 nm. Warna yang terbentuk dikarenakan adanya transisi 

elektromagnetik oleh senyawa NO2. Semakin pekat warna yang terbentuk maka 

semakin tinggi pula reaksi antara sampel NO2. Proses terbentuknya senyawa azo 

yang diawali pembentukan ion diazonium, mulanya larutan penjerap dialiri 

dengan udara atmosfer yang mengandung gas NO2. Gas NO2 di dalam larutan 

penjerap berubah menjadi HNO2 yang kemudian bereaksi dengan senyawa amina. 

Campuran reaksi juga mengandung asam asetat dan proton bebas yang cukup 

untuk memprotonasi oksigen dalam senyawa nitrosamine. Molekul air kemudian 

dihilangkan dari struktur membentuk ion diazonium, seperti yang ditunjukkan 

pada Gambar 4.3. 
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2NO2(g) + H2O(l)  HNO2(aq) + H+
(aq) + NO3

-
(aq) 

NH2

SO O

OH

+ HNO2

NH

SO O

OH

N

O

+ H
+

N

SO O

OH

N

OH

H2O

SO O

OH

N
+

N

Sulfanilic acid Nitrosamine Diazonium ion 

Gambar 4.3 Reaksi Pembentukan Ion Diazonium (Riswiyanto, 2007) 

Ion diazonium (N N ) adalah elektrofilik dan akan bereaksi dengan N-(1-naftil 

etilen diamin dihidroklorida) Etilen diamin (N-NED) membentuk senyawa azo (-

N=N) yang berwarna merah muda. Reaksi yang terjadi ditunjukkan pada Gambar 

4.4. 

N
+

N

SO

OH

O

+
NH

CH2

CH2

NH2

NH
CH2

CH2

NH2

N
N

SO

OH

O

N - (1napthyl)ethilenediamine

diazo coupling

 

Gambar 4.4 Reaksi Pembentukan Senyawa Diazo (Silverstein dkk, 1991) 

Hasil pengukuran larutan standar NO2 pada Tabel 4.5 digunakan untuk 

menentukan kurva kalibrasi dengan membuat grafik hubungan antara konsentrasi 

dengan absorbansi yang dapat dilihat pada Gambar 4.5. 
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Tabel 4.5 Hasil Pengujian Larutan Standar  NO2 

Standar Konsentrasi (µg) Absorbansi 

1 0,000 0,000 

2 1,000 0,047 

3 4,000 0,156 

4 8,000 0,302 

5 12,000 0,437 

6 16,000 0,577 

7 20,000 0,722 

 

 

Gambar 4.5 Kurva Kalibrasi Larutan Standar NO2 

Persamaan garis yang diperoleh yaitu y = 0,0357x – 0,0091 dengan nilai koefisien 

determinasi yang diperoleh adalah 0,9996. Nilai ini menunjukkan bahwa linieritas 

dapat dikatakan baik karena nilainya lebih dari 0,997 (Chan dkk, 2004). 

Sampel udara ambien gas nitrogen dioksida (NO2) diambil dari dua lokasi 

berbeda. Data hasil pengambilan sampel gas nitrogen dioksida dapat dilihat pada 

lampiran 1.2. Sampel gas nitrogen dioksida yang didapatkan setelah pengambilan 

sampel pada kedua lokasi tersebut langsung dianalisis menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 550 nm. Warna larutan yang 

terbentuk secara visual berwarna merah muda. Data hasil pengujian gas NO2 

menggunakan spektrofotometer UV-Vis dilihat pada Tabel 4.6. 
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Tabel 4.6 Hasil Pengujian Gas NO2 dengan UV-Vis 

Sampel 
Jumlah NO2 dari 

contoh uji (µg) 

Konsentrasi NO2 

pada Sampel 

(µg/m3) 

Konsentrasi 

(ppm) 

1 5,067227 203,1278 0,1079 

2 5,095238 204,2507 0,1086 

Berdasarkan Tabel 4.6 konsentrasi gas nitrogen dioksida (NO2) pada sampel 

1 maupun sampel 2 berada jauh di bawah nilai ambang batas (NAB) yaitu sebesar 

400 µg/Nm3 atau setara dengan 0,212 ppm sesuai Peraturan Pemerintah No.41 

tahun 1999 dan KEPGUB DIY NO. 153 tahun 2002. Sehingga, konsentrasi nitrogen 

dioksida (NO2) diudara pada kedua lokasi pengambilan sampel 1 dan sampel 2 

tersebut dibawah baku mutu yang ditentukan. 

4.2.2 Penentuan Batas Deteksi (LOD) dan Batas Kuantitatif (LOQ) 

Menurut Harmita (2004), definisi batas deteksi adalah jumlah terkecil analit 

dalam sampel yang dapat dideteksi dan masih memberikan respon signifikan 

dibandingkan dengan blanko. Batas kuantitasi merupakan parameter pada analisis 

renik dan diartikan sebagai kuantitas terkecil analit dalam sampel yang masih dapat 

memenuhi kriteria cermat dan seksama. Penentuan nilai batas deteksi maupun batas 

kuantitatif menggunakan data adsorbansi larutan standar nitrogen dioksida dapat 

dilihat pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Absorbansi Larutan Standar NO2  

Konsentrasi Y Yi Y-Yi (Y-Yi)2 

0,000 0,000 0,0091 -0,0091 0,00008281 

1,000 0,047 0,0448 0,0022 0,00000484 

4,000 0,156 0,1519 0,0041 0,00001681 

8,000 0,302 0,2947 0,0073 0,00005329 

12,000 0,437 0,4375 -0,0005 0,00000025 

16,000 0,577 0,5803 -0,0033 0,00001089 

20,000 0,722 0,7231 -0,0011 0,00000121 

Jumlah 0,00017010 

SD 0,00583 

LOD (µg) 0,4901 

LOQ (µg) 1,6338 
Keterangan: 

Y = absorbansi terukur 

Yi = absorbansi persamaan garis lurus  
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Nilai Limit of Detection (LOD) yang diperoleh sebesar 0,4901 µg, artinya 

konsentrasi 0,4901 µg merupakan jumlah terkecil nitrogen dioksida dalam sampel 

yang dapat dideteksi dan masih memberikan respon signifikan pada alat 

spektrofotometri UV-Vis dibandingkan dengan blanko. Hal ini menunjukkan 

bahwa nitrogen dioksida pada konsentrasi tersebut masih dapat terbaca 

absorbansinya tetapi tidak dapat digunakan dalam perhitungan, karena dapat 

membuat bias dalam perhitungan. Nilai Limit of Quantitation (LOQ) yang 

diperoleh sebesar 1,6338 µg, artinya kuantitas terkecil nitrogen dioksida dalam 

sampel yang masih dapat memenuhi kriteria cermat dan seksama adalah sebesar 

1,6338 µg. Konsentrasi tersebut merupakan konsentrasi terkecil yang tidak 

menimbulkan bias dalam perhitungan. 

Nilai Limit of Detection (LOD) dan Limit of Quantitation (LOQ) yang 

diperoleh kemudian dibandingkan dengan nilai konsentrasi larutan standar yang 

terbaca. Larutan standar terkecil diperoleh nilai konsentrasi hasil pembacaan alat 

sebesar 1,0616 µg. Nilai konsentrasi yang diperoleh lebih besar daripada nilai LOD 

dan LOQ, maka dapat disimpulkan bahwa konsentrasi standar dan sampel masih 

berada dalam range LOD dan LOQ sehingga data dari hasil penelitian ini dapat 

dikatakan baik. 

4.3 Parameter Gas Oksidan (Ox) 

4.3.1 Penentuan Konsentrasi Oksidan (Ox) di Udara 

Oksidan merupakan senyawa oksidator yang tidak dioksidasi oksigen 

sehingga menghasilkan pencemar sekunder. Adanya oksidan di udara ambien 

berasal dari reaksi fotokimia senyawa hidrokarbon yang menghasilkan ozon, NO2, 

peroksiasetilnitrat (PAN). Kadar ozon alamiah berada dalam kisaran 10–100 mg/m3 

(0,005 – 0,05 ppm). 

Penentuan kadar gas oksidan (Ox) di udara berdasarkan SNI 19-7119.8- 

2005c, diawali dengan pengambilan sampel udara menggunakan alat impinger. 

Prinsip dasar pengambilan sampel gas oksidan (Ox) di udara ambien yaitu 

menggunakan air sampler impinger dengan pompa vakum, lalu impinger diisi 

dengan larutan penjerap neutral buffer kalium iodide (NBKI) untuk mengikat atau 
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menyerap parameter gas oksidan yang akan ditentukan kadarnya dalam udara 

ambien. 

Pengambilan sampel gas di udara ambien dilakukan pada dua lokasi yang 

berbeda. Tujuannya untuk membandingkan satu lokasi dengan lokasi lain saat 

pengambilan sampel. Data hasil pengambilan sampel gas oksidan (Ox) dapat dilihat 

pada lampiran 1.3. Setelah pengambilan sampel gas oksidan (Ox), dilakukan 

analisis gas oksidan yang kemudian diukur kadarnya menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis. 

Larutan standar yang digunakan dalam pengujian oksidan (Ox) adalah 

larutan standar iod 0,05 N yang telah distandarisasi dengan natrium tiosulfat 0,1 N. 

Larutan natrium tiosulfat sendiri telah distandarisasi dengan kalium iodat (KIO3). 

Menurut Rohmatika (2015), reaksi yang terjadi pada saat standarisasi larutan 

natrium tiosulfat 0,1 N dan larutan standar iod 0,05 N yaitu : 

KIO3(aq) + 5KI(aq) + 6HCl(aq)  3I2(g) +6KCl(aq) + 3H2O(l) 

I2(g) + 2Na2S2O3(aq)  2NaI(aq) + Na2S4O6(aq) 

Prinsip analisis gas oksidan menggunakan spetrofotometer UV-Vis adalah 

oksidan dari udara ambien yang telah dijerap oleh larutan NBKI dan bereaksi 

dengan ion iodida membebaskan iod (I2) yang berwarna kuning muda. Konsentrasi 

larutan ditentukan secara spektrofotometri pada panjang gelombang 350,1 nm. 

Reaksi yang terjadi yaitu : 

O3(g)  + 2KI(aq) → K2O(aq) + I2(g)  + O2(g) 

Hasil pengukuran larutan standar O3 dapat dilihat pada Tabel 4.8. 

Tabel 4.8 Hasil Pengujian Larutan Standar  O3 

Standar 
Konsentrasi 

(µg/mL) 
Absorbansi 

1 0,000 0,000 

2 0,405 0,158 

3 0,809 0,319 

4 1,214 0,488 

5 1,618 0,647 

6 2,427 0,973 
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Hasil pengukuran larutan standar O3 digunakan untuk menentukan kurva kalibrasi 

dengan membuat grafik hubungan antara konsentrasi dengan absorbansi yang dapat 

dilihat pada Gambar 4.6. 

 

Gambar 4.6 Kurva Kalibrasi Larutan Standar O3 

Persamaan garis yang diperoleh yaitu y = 0,4019x – 0,0027 dengan nilai koefisien 

determinasi yang diperoleh adalah 0,9999. Nilai ini menunjukkan bahwa linieritas 

dapat di katakan baik karena nilainya lebih dari 0,997 (Chan dkk, 2004). 

Sampel gas oksidan yang didapatkan setelah pengambilan sampel di kedua 

lokasi tersebut langsung dianalisis menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada 

panjang gelombang 350,1 nm. Warna larutan yang terbentuk secara visual berwarna 

merah muda (memudar). Data hasil pengujian gas O3 menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis dilihat pada Tabel 4.9. 

Tabel 4.9 Hasil Pengujian Gas O3 dengan UV-Vis 

Sampel 
Jumlah O3 dari 

contoh uji (µg) 

Konsentrasi O3 

pada Sampel 

(µg/m3) 

Konsentrasi 

(ppm) 

1 0,08634 1,3845 0,00071 

2 0,05399 0,8658 0,00044 

Hasil pengukuran dan penentuan konsentrasi sampel gas oksidan 

berdasarkan Tabel 4.9,  menunjukkan bahwa konsentrasi oksidan di sampel 1 dan 

sampel 2 berada jauh di bawah ambang batas yaitu 235 µg/Nm3 atau setara dengan 

0,1 ppm sesuai Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1999 dan KEPGUB DIY No. 
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153 tahun 2002. Sehingga, kondisi udara di lokasi 1 dan 2 dikategorikan masih 

aman dilihat dari kadar senyawa oksidan. Hal ini dapat terjadi karena daerah 

pengambilan sampel tidak berada di sekitar daerah industri serta daerah kegiatan 

pembakaran sampah, sehingga hanya menghasilkan gas oksidan dengan 

konsentrasi yang sedikit. 

4.3.2 Penentuan Batas Deteksi (LOD) dan Batas Kuantitatif (LOQ) 

Definisi batas deteksi adalah jumlah terkecil analit dalam sampel yang dapat 

dideteksi dan masih memberikan respon signifikan dibandingkan dengan blanko. 

Batas kuantitasi merupakan parameter pada analisis renik dan diartikan sebagai 

kuantitas terkecil analit dalam sampel yang masih dapat memenuhi kriteria cermat 

dan seksama (Harmita, 2004). Penentuan nilai batas deteksi maupun batas 

kuantitatif menggunakan data adsorbansi larutan standar oksidan dapat dilihat pada 

Tabel 4.10. 

Tabel 4.10 Absorbansi Larutan Standar Oksidan  

Konsentrasi Y Yi Y-Yi (Y-Yi)2 

0,000 0,000 -0,0027 0,0027 0,00000729 

0,405 0,158 0,16007 -0,0021 0,00000428 

0,809 0,319 0,322437 -0,0034 0,00001181 

1,214 0,488 0,485207 0,0028 0,00000780 

1,618 0,647 0,647574 -0,0006 0,00000033 

2,427 0,973 0,972711 0,0003 0,00000008 

Jumlah  0,00003160 

SD 0,00281 

LOD (µg) 0,0209 

LOQ (µg) 0,0699 

Keterangan: 
Y = absorbansi terukur 

Yi = absorbansi persamaan garis lurus  

Adapun nilai Limit of Detection (LOD) diperoleh sebesar 0,0209 µg, artinya 

konsentrasi 0,0209 µg merupakan jumlah terkecil oksidan dalam sampel yang dapat 

dideteksi dan masih memberikan respon signifikan pada alat spektrofotometri UV-

Vis dibandingkan dengan blanko. Hal ini berarti oksidan pada konsentrasi tersebut 

masih dapat terbaca absorbansinya tetapi tidak dapat digunakan dalam perhitungan, 
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karena dapat membuat bias dalam perhitungan. Nilai Limit of Quantitation (LOQ) 

yang diperoleh sebesar 0,0699 µg, artinya kuantitas terkecil oksidan dalam sampel 

yang masih dapat memenuhi kriteria cermat dan seksama adalah sebesar 0,0699 µg. 

Konsentrasi tersebut merupakan konsentrasi terkecil yang tidak menimbulkan bias 

dalam perhitungan. 

 Nilai Limit of Detection (LOD) dan Limit of Quantitation (LOQ) yang 

diperoleh kemudian dibandingkan dengan nilai konsentrasi larutan standar yang 

terbaca. Larutan standar terkecil diperoleh nilai konsentrasi hasil pembacaan alat 

sebesar 0,399851 µg. Nilai konsentrasi yang diperoleh lebih besar daripada nilai 

LOD dan LOQ, maka dapat disimpulkan bahwa konsentrasi standar dan sampel 

masih berada dalam range LOD dan LOQ sehingga data dari hasil penelitian ini 

dapat dikatakan baik. 

4.4 Parameter Gas Amonia (NH3) 

4.4.1 Penentuan Konsentrasi Amonia (NH3) di Udara 

Penentuan konsentrasi gas amonia (NH3) di udara dilakukan berdasarkan 

SNI 19-7119.1-2005d. Prinsip dasar pengambilan sampel amonia (NH3) di udara 

ambien yaitu menggunakan air sampler impinger dengan pompa vakum, lalu 

impinger diisi dengan larutan penjerap asam sulfat (H2SO4) untuk mengikat atau 

menyerap amonia (NH3) yang akan ditentukan kadarnya dalam udara ambien. 

Penentuan amonia dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis 

dilakukan dengan metode indofenol. Sampel udara diambil dengan menggunakan 

larutan penjerap asam sulfat (H2SO4) dan akan membentuk amonium sulfat, reaksi 

yang terjadi : 

2NH3(g) + H2SO4(aq)  (NH4)2SO4(aq) 

Nilai pH sangat berperan penting dalam penentuan amoniak dengan metode 

indofenol. Saat pengujian nilai pH antara 8 – 11,5 untuk memastikan terbentuknya 

indofenol. Apabila pH di atas 11,5 dapat mengakibatkan oksidasi amonia menjadi 

nitrit tidak sempurna dan konsentrasi blanko tidak terlihat. Jika pH larutan di bawah 

8 tidak akan bereaksi sama sekali, karena larutan penjerap yang digunakan bersifat 

asam (Lewandowska dkk, 2004). Reaksi pembentukan indofenol seperti 
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ditunjukkan pada Gambar 4.7. 

OH2 + (NH4)2SO4+NaOCl
Na2C5Fe6NaO

O N O
-
Na

+

+ NH4Cl+ H
+

4 + SO4
2-

+H2O

Indofenol

Amonium

Sulfat

Natrium

Hipoklorit
Fenol

 

Gambar 4.7 Senyawa Komplek Indofenol (Suswanti, 2012) 

Larutan sampel direaksikan dengan fenol dan natrium hipoklorit dalam 

suasana basa sehingga akan membentuk senyawa kompleks indofenol yang 

berwarna biru. Pengujian dilakukan dengan katalis natrium nitropusida untuk 

mempercepat reaksi. Intensitas warna biru yang terbentuk diukur dengan 

menggunakan spektrofotometer pada daerah visible yaitu pada panjang gelombang 

630 nm (SNI 19-7119.1-2005d) 

Pengambilan sampel gas amonia di udara ambien dilakukan pada dua lokasi 

yang berbeda. Tujuan pengambilan sampel dua lokasi yang berbeda yaitu agar data 

yang diperoleh dapat dikatakan mewakili keadaan udara yang dipengaruhi oleh 

aktivitas masyarakat di daerah tersebut, sehingga jika pencemar udara tersebut 

melebihi nilai ambang batas (NAB) dapat dilakukan pencegahan untuk 

meminimalkan adanya cemaran udara untuk parameter gas NH3. Data hasil 

pengambilan sampel gas amonia (NH3) dapat dilihat pada Tabel 1.4. Hasil 

pengukuran larutan standar NH3 dapat dilihat pada Tabel 4.11. 

Tabel 4.11 Hasil Pengujian Larutan Standar  NH3  

Standar Konsentrasi (µg) Absorbansi 

1 0,000 0,000 

2 2,000 0,058 

3 4,000 0,113 

4 6,000 0,177 

5 10,000 0,295 

6 15,000 0,446 

Hasil pengukuran larutan standar NH3 digunakan untuk menentukan kurva 
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kalibrasi dengan membuat grafik hubungan antara konsentrasi dengan absorbansi 

yang dapat dilihat pada Gambar 4.8. 

 

Gambar 4.8 Kurva Kalibrasi Larutan Standar NH3 

Persamaan garis yang diperoleh yaitu y = 0,0298x – 0,0023 dengan nilai 

koefisien determinasi yang diperoleh adalah 0,9998. Nilai ini menunjukkan bahwa 

linieritas dapat di katakan baik karena nilainya lebih dari 0,997 (Chan dkk, 2004). 

Sampel gas amonia yang didapatkan setelah pengambilan sampel di dua 

lokasi tersebut langsung dianalisis menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada 

panjang gelombang 630 nm. Warna larutan yang terbentuk secara visual hijau 

kebiruan. Data hasil pengujian gas NH3 menggunakan spektrofotometer UV-Vis 

dilihat pada Tabel 4.12. 

Tabel 4.12  Hasil Pengujian Gas NH3 dengan UV-Vis 

Sampel 
Jumlah NH3 dari 

contoh uji (µg) 

Konsentrasi O3 

pada Sampel 

(µg/m3) 

Konsentrasi 

(ppm) 

1 2,47315 19,8139 0,0285 

2 2,40604 19,2905 0,0277 

Berdasarkan data-data yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa konsentrasi 

gas amonia (NH3) di udara pada sampel 1 maupun 2 berada jauh dibawah nilai 

ambang batas (NAB) yaitu 2,00 ppm berdasarkan KEP-2/MENKLH/I/1988 dan 

Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : Kep-50/11/1996. Jadi dapat dikatakan 

kualitas udara masih tergolong bersih. 
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4.4.2 Penentuan Batas Deteksi (LOD) dan Batas Kuantitatif (LOQ) 

Limit deteksi merupakan nilai konsentrasi zat yang diukur pada saat metode 

atau instrumen mulai mendeteksi keberadaan zat tersebut tetapi belum bisa 

dikuntifikasi secara tepat dan limit kuantitasi adalah nilai konsentrasi terendah dari 

zat yang diukur pada saat metode atau instrumen dapat mendeteksi zat tersebut 

dengan akurasi dan presisi yang baik (Harmita, 2004). Penentuan nilai batas deteksi 

maupun batas kuantitatif menggunakan data adsorbansi larutan standar amonia 

dapat dilihat pada Tabel 4.13. 

Tabel 4.13 Absorbansi Larutan Standar Amonia 

Konsentrasi Y Yi Y-Yi (Y-Yi)2 

0,000 0,000 0,0023 -0,0023 0,00000529 

2,000 0,058 0,0619 -0,0039 0,00001521 

4,000 0,113 0,1215 -0,0085 0,00007225 

6,000 0,177 0,1811 -0,0041 0,00001681 

10,000 0,295 0,3003 -0,0053 0,00002809 

15,000 0,446 0,4493 -0,0033 0,00001089 

Jumlah 0,00014854 

SD 0,006094 

LOD (µg) 0,6135 

LOQ (µg) 2,0449 
Keterangan: 

Y = absorbansi terukur 

Yi = absorbansi persamaan garis lurus  

Adapun nilai Limit of Detection (LOD) diperoleh sebesar 0,6135 µg, artinya 

konsentrasi 0,6135 µg merupakan jumlah terkecil amonia dalam sampel yang dapat 

dideteksi dan masih memberikan respon signifikan pada alat spektrofotometri UV-

Vis dibandingkan dengan blanko. Hal ini menunjukkan amonia pada konsentrasi 

tersebut masih dapat terbaca absorbansinya tetapi tidak dapat digunakan dalam 

perhitungan, karena dapat membuat bias dalam perhitungan. Nilai Limit of 

Quantitation (LOQ) yang diperoleh sebesar 2,0449 µg, artinya kuantitas terkecil 

amonia dalam sampel yang masih dapat memenuhi kriteria cermat dan seksama 

adalah sebesar 2,0449 µg. Konsentrasi tersebut merupakan konsentrasi terkecil 

yang tidak menimbulkan bias dalam perhitungan. 
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Nilai Limit of Detection (LOD) dan Limit of Quantitation (LOQ) yang 

diperoleh kemudian dibandingkan dengan nilai konsentrasi larutan standar yang 

terbaca. Larutan standar terkecil diperoleh nilai konsentrasi hasil pembacaan alat 

sebesar 1,869128 µg. Nilai konsentrasi yang diperoleh lebih besar daripada nilai 

LOD dan LOQ, maka dapat disimpulkan bahwa konsentrasi standar dan sampel 

masih berada dalam range LOD dan LOQ sehingga data dari hasil penelitian ini 

dapat dikatakan baik. 

 


