
 

 

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

PENENTUAN KADAR SULFUR DIOKSIDA (SO2), NITROGEN 

DIOKSIDA (NO2), OKSIDAN (O3) DAN AMONIA (NH3) 

UDARA AMBIEN DI BALAI HIPERKES DAN 

KESELAMATAN KERJA YOGYAKARTA 

 

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh derajat Ahli 

Madya Sains (A.Md.Si.) Analisis kimia Program Studi DIII Analisis Kimia 

 

 

Disusun oleh: 

 

Surya Agung Pratomo 

NIM: 13231020 

 

 

PROGRAM STUDI DIPLOMA III ANALISIS KIMIA 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 

YOGYAKARTA 

2019



i 

 

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

PENENTUAN KADAR SULFUR DIOKSIDA (SO2), NITROGEN 

DIOKSIDA (NO2), OKSIDAN (O3) DAN AMONIA (NH3) PADA 

UDARA AMBIEN DI BALAI HIPERKES DAN 

KESELAMATAN KERJA YOGYAKARTA 

DETERMINATION OF SULPHUR DIOXIDE (SO2), 

NITROGEN DIOXIDE (NO2), OXIDANT (O3), AND AMMONIA 

(NH3) IN AMBIENT AIR SAMPLES AT BALAI HIPERKES 

DAN KESELAMATAN KERJA YOGYAKARTA 

 

 

Disusun oleh: 

 

Surya Agung Pratomo 

NIM: 13231020 

 

 

PROGRAM STUDI DIPLOMA III ANALISIS KIMIA 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 

YOGYAKARTA 

2019 



ii 

 

HALAMAN PENGESAHAN 

 

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

PENENTUAN KADAR SULFUR DIOKSIDA (SO2), NITROGEN 

DIOKSIDA (NO2), OKSIDAN (O3) DAN AMONIA (NH3) PADA UDARA 

AMBIEN DI BALAI HIPERKES DAN KESELAMATAN KERJA 

YOGYAKARTA 

Dipersiapkan dan disusun oleh : 

Surya Agung Pratomo 

NIM : 13231020 

 

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Praktik Kerja Lapangan 

Program Studi D III Analisis Kimia 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia 

pada Seminar Terbuka tanggal 7 Agustus 2019 

 

 

Menyetujui, 

 

Ketua Program Studi   Pembimbing 

 

      

Tri Esti Purbaningtias, S.Si., M.Si.  Puji Kurniawati, S.Pd.Si., M.Sc. 

NIK. 132311102    NIK. 132311103 

       

  



iii 

 

HALAMAN PENGESAHAN 

 

P ENENTUAN KADAR SULFUR DIOKSIDA (SO2), NITROGEN 

DIOKSIDA (NO2), OKSIDAN (O3) DAN AMONIA (NH3) PADA UDARA 

AMBIEN DI BALAI HIPERKES DAN KESELAMATAN KERJA 

YOGYAKARTA 

Dipersiapkan dan disusun oleh : 

Surya Agung Pratomo 

NIM : 13231020 

 

Telah dipertahankan di depan tim penguji pada tanggal 8 Agustus 2019 

 

Susunan Tim Penguji 

 

Pembimbing/Penguji      

  Puji Kurniawati, S.Pd.Si., M.Sc. 

NIK. 132311103 

       

Penguji I      

  Reni Banowati Istiningrum, S.Si., M.Sc. 

NIK. 052316002 

 

Penguji II 

 

      

Tri Esti Purbaningtias, S.Si., M.Si. 

     NIK. 132311102 

 

Mengetahui, 

Dekan Fakultas MIPA UII 

 

 

 

Prof. Riyanto, S.Pd., M.Si., Ph.D. 

NIK. 006120101 



iv 

 

PERNYATAAN 

 Saya menyatakan bahwa Laporan Praktik Kerja Lapangan ini tidak terdapat 

bagian yang pernah digunakan untuk memperoleh gelar ahli madya atau gelar 

lainnya di suatu Perguruan Tinggi dan sepengetahuan saya tidak terdapat bagian 

yang pernah ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam 

naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 

 

 

 

       Yogyakarta, 5 Agustus 2019 

   

 

 

       Surya Agung Pratomo 

 

  



v 

 

KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Puji dan syukur praktikan haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas  

rahmat  dan  karunia-Nya  praktikan  dapat  menyelesaikan Laporan  Praktik Kerja 

Lapangan yang berjudul Penentuan Kadar Sulfur Dioksida (SO2), Nitrogen 

Dioksida (NO2), Oksidan (O3) Dan Amonia (NH3) Udara Ambien di Balai Hiperkes 

Dan Keselamatan Kerja Yogyakarta ini dengan baik. 

Laporan ini disusun untuk membahas tentang data-data analisis yang 

berhubungan dengan penentuan kualitas udara. Penulis mengucapkan terimakasih 

kepada: 

1. Bapak Prof. Riyanto., S.Pd., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia. 

2. Ibu Tri Esti Purbaningtias, S.Si., M.Si selaku Ketua Program Studi D III 

Analisis Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Islam Indonesia. 

3. Ibu Puji Kurniawati, S.Pd.Si., M.Sc  Selaku Dosen Pembimbing Praktik 

Kerja Lapangan. 

4. Semua pihak yang terlibat dan membantu baik secara langsung maupun 

tidak langsung dalam pelaksanaan praktikum dan penulisannya. 

Penulis menyadari bahwa selama pelaksaan praktikum dan penyusunan 

laporan ini masih banyak kekurangan. Oleh  karena itu,  praktikan mengharapkan 

kritik dan saran yang membangun berkaitan dengan perbaikan baik isi maupun 

teknis pada  laporan praktikum mandiri ini. Semoga laporan ini dapat memberikan 

manfaat bagi kita semua. 

Wassalamu’alaikum, wr.wb. 

Yogyakarta, 5 Agustus 2019 

Penyusun, 

  



vi 

 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL ................................................................................................ i 

LEMBAR PENGESAHAN .................................................................................... ii 

HALAMAN PENGESAHAN ................................................................................ iii 

HALAMAN PERNYATAAN ............................................................................... iv 

KATA PENGANTAR ............................................................................................. v 

DAFTAR ISI .......................................................................................................... vi 

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................. ix 

DAFTAR TABEL .................................................................................................... x 

DAFTAR LAMPIRAN .......................................................................................... xi 

INTISARI .............................................................................................................. xii 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang ............................................................................................ 1 

1.2 Rumusan Masalah ....................................................................................... 3 

1.3 Tujuan ......................................................................................................... 3 

1.4 Manfaat ....................................................................................................... 3 

BAB II DASAR TEORI 

2.1 Profil Balai HIPERKES .............................................................................. 4 

2.2 Pengertian Udara dan Udara Ambien ......................................................... 6 

2.2.1 Udara  ........................................................................................... 6 

2.2.2 Komposisi Udara .......................................................................... 7 

2.2.3 Udara Ambien  ............................................................................. 8 

2.2.4 Pencemaran Udara...................................................................... 10 

2.2.5 Sifat-sifat Pencemaran Udara ..................................................... 12 

2.2.6 Penyebab Pencemaran Udara ..................................................... 13 

2.3 Sulfur Dioksida (SO2)  .............................................................................. 13 

    2.3.1 Sifat-sifat Sulfur Dioksida .......................................................... 14 

    2.3.2 Sumber-Sumber sulfur Dioksida................................................. 14 

    2.3.3 Dampak Pencemaran Sulfur Dioksida ........................................ 15 

    2.3.4 Baku Mutu .................................................................................. 17 



vii 

 

2.4 Nitrogen Dioksida (NO2)  ......................................................................... 17 

    2.4.1 Sumber-Sumber Nitrogen Dioksida ............................................ 18 

    2.4.2 Dampak Pencemaran Nitrogen Dioksida .................................... 20 

    2.4.3 Mekanisme Pajanan ke Manusia ................................................. 21 

    2.4.4 Baku Mutu .................................................................................. 22 

2.5 Oksidan (Ox)  ............................................................................................ 22 

    2.5.1 Sumber-Sumber Oksidan ............................................................ 23 

    2.5.2 Dampak Pencemaran Oksidan .................................................... 24 

2.6 Amonia (NH3)  .......................................................................................... 25 

2.7 Spektrofotometer Uv-Vis .......................................................................... 26 

2.8 Batas Deteksi (LOD) dan Batas Kuantitatif (LOQ)  ................................. 31 

BAB III METODOLOGI 

3.1 Bahan  ....................................................................................................... 33 

3.2 Alat  ........................................................................................................... 33 

3.3 Cara Kerja ................................................................................................. 33 

3.3.1 Sampling Udara Ambien Gas SO2, NO2, Ox, dan NH3 .............. 33 

3.3.2 Analisis Sulfur Dioksida (SO2)  ................................................. 33 

      3.3.2.1 Standarisasi Larutan (Na2S2O3) 0,01N .............................. 33 

      3.3.2.2 Penentuan Konsentrasi SO2 dalam Larutan Na2S2O3 ........ 34 

      3.3.2.3 Pembuatan Seri Larutan Standar ....................................... 34 

      3.3.2.4 Pengujian Sampel .............................................................. 34 

3.3.3 Analisis Nitrogen Dioksida(NO2)  ............................................. 35 

 3.3.3.1 Pembuatan Larutan Induk.................................................. 35 

 3.3.3.2 Pembuatan Larutan Standar ............................................... 35 

      3.3.3.3 Pembuatan Seri Larutan Standar ....................................... 35 

      3.3.3.4 Pengujian Sampel .............................................................. 35 

3.3.3 Analisis Gas Oksidan(Ox) .......................................................... 35 

      3.3.4.1 Pembuatan Larutan Induk I2  ............................................. 36 

      3.3.3.1 Pembuatan Larutan Standar Iod  ....................................... 36 

      3.3.3.1 Standarisasi Larutan (Na2S2O3) 0,1 N ............................... 36 

      3.3.4.2 Standarisasi Larutan I2 0,05N............................................36 



viii 

 

      3.3.4.3 Pembuatan Seri Larutan Standar.......................................36 

      3.3.4.4 Pengujian Sampel..............................................................37 

3.3.5 Analisis Gas Amonia (NH3).......................................................37 

      3.3.5.1 Pembuatan Seri Larutan Standar.......................................37 

      3.3.5.2 Pengujian Sampel..............................................................37 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

4.1 Parameter Gas Sulfur Dioksida (SO2) ............................................... 38 

     4.1.1 Penentuan Konsentrasi SO2 di Udara ........................................ 38 

     4.1.2 Penentuan LOD dan LOQ .......................................................... 42 

4.2 Parameter Gas Nitrogen Dioksida (NO2)  .......................................... 43 

    4.2.1 Penentuan Konsentrasi NO2 di Udara  ........................................ 43 

    4.2.2 Penentuan LOD dan LOQ  .......................................................... 46 

4.3 Parameter Gas Oksidan (Ox)  ............................................................. 47 

   4.3.1 Penentuan Konsentrasi Ox di Udara  ............................................ 47 

   4.3.2 Penentuan LOD dan LOQ  ........................................................... 50 

4.4 Parameter Gas Amonia (NH3)  .......................................................... 51 

   4.4.1 Penentuan Konsentrasi NH3 di Udara  ......................................... 51 

   4.4.2 Penentuan LOD dan LOQ  ........................................................... 54 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  ....................................................................................... 56 

5.2 Saran  ................................................................................................. 56 

DAFTAR PUSTAKA  ........................................................................................... 57 



ix 

 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 2.1 Instrumentasi Spektrofotometer UV-Vis ........................................... 29 

Gambar 4.1 Reaksi Pembentukan Senyawa Pararosanilin Metil Sulfonat ............ 39 

Gambar 4.2 Kurva Kalibrasi Larutan Standar SO2 ................................................ 40 

Gambar 4.3 Reaksi Pembentukan Ion Diazonium ................................................. 44 

Gambar 4.4 Reaksi Pembentukan Senyawa Diazio ............................................... 44 

Gambar 4.5 Kurva Kalibrasi Larutan Standar NO2 ............................................... 45 

Gambar 4.6 Kurva Kalibrasi Larutan Standar Ox .................................................. 49 

Gambar 4.7 Senyawa Komplek Indofenol ............................................................. 52 

Gambar 4.8 Kurva Kalibrasi Larutan Standar NH3 ............................................... 53 



x 

 

DAFTAR TABEL 

Tabel 2.1   Alat Uji Lingkungan .............................................................................. 5 

Tabel 2.2   Alat Pemeriksa Kesehatan Lingkungan ................................................. 5 

Tabel 2.3   Komposisi Udara Atmosfer ................................................................... 7 

Tabel 2.4   Baku Mutu Udara Ambien Nasional ...................................................... 9 

Tabel 2.5   Pengaruh SO2 Terhadap Manusia ........................................................ 16 

Tabel 2.6   Emisi Nitrogen Oksida di Seluruh Dunia ............................................ 19 

Tabel 4.1   Hasil Standarisasi Larutan Natrium Tiosulfat ...................................... 39 

Tabel 4.2   Hasil Pengujian larutan Standar SO2 ................................................... 40 

Tabel 4.3   Hasil pengujian Gas SO2 dengan UV-Vis ........................................... 41 

Tabel 4.4   Data Absorbansi Larutan Standar SO2 ................................................. 42 

Tabel 4.5   Hasil Pengujian Larutan Standar NO2 ................................................. 45 

Tabel 4.6   Hasil Pengujian Gas NO2 dengan UV-Vis ........................................... 46 

Tabel 4.7   Data Absorbansi Larutan Standar NO2 ................................................ 46 

Tabel 4.8   Hasil Pengujian Larutan Standar O3 .................................................... 48 

Tabel 4.9   Hasil Pengujian Gas O3 dengan UV-Vis.............................................. 49 

Tabel 4.10   Absorbansi Larutan Standar O3.......................................................... 50 

Tabel 4.11 Hasil Pengujian Larutan Standar NH3 ................................................. 52 

Tabel 4.12 Hasil Pengujian Gas NH3 dengan UV-Vis ........................................... 53 

Tabel 4.13 Absorbansi Larutan Standar NH3 ......................................................... 54  



xi 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1. Data Pengambilan Sampel Gas.......................................................... 63 

Lampiran 2. Cara Pembuatan Reagen Pengujian ................................................... 64 

Lampiran 3. Interpretasi Data ................................................................................ 69 

Lampiran 4. Keputusan Gubernur DIY No. 153 Tahun 2002 ................................ 83 

 



xii 

 

PENENTUAN KADAR SULFUR DIOKSIDA (SO2), NITROGEN 

DIOKSIDA (NO2), OKSIDAN (O3) DAN AMONIA (NH3) 

UDARA AMBIEN DI BALAI HIPERKES DAN 

KESELAMATAN KERJA YOGYAKARTA 

 

Surya Agung Pratomo 

13231020 

 

Program DIII Analisis Kimia 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Islam Indonesia 

Jl. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta 

Email :phratama.surya@gmail.com 

 

 

INTI SARI 

Telah dilakukan pengujian kandungan sulfur dioksida, nitrogen dioksida, 

oksidan dan amonia di laboratorium balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja 

Yogyakarta. Pengujian parameter sulfur dioksida, nitrogen dioksida, oksidan dan 

amonia masing-masing mengacu pada SNI 19-7119.7-2005, SNI 19-7119.2-2005, 

SNI-7119.8-2005 dan SNI 19-7119.1-2005. Prinsip pengujian ini adalah 

penjerapan gas udara ambien oleh impinger lalu diukur absorbansinya 

menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Hasil kadar gas sulfur dioksida, nitrogen 

dioksida, oksidan dan amonia pada sampel 1 berturut-turut adalah 0,0682 ppm, 

0,1079 ppm, 0,00071 ppm, dan 0,0285 ppm. Hasil kadar gas sulfur dioksida, 

nitrogen dioksida, oksidan dan amonia pada sampel 2 berturut-turut adalah 0,0305 

ppm, 0,1086 ppm, 0,00044 ppm, dan 0,0277 ppm. Hasil yang diperoleh 

menunjukkan kualitas udara masih baik karena semua nilai berada di bawah nilai 

ambang batas baku mutu berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa 

Yogyakarta nomer 153 tahun 2002 tentang baku mutu udara ambien Daerah 

Istimewa Yogyakarta yaitu gas SO2 sebesar 0,340 ppm, gas NO2 sebesar 0,212 ppm, 

gas Ox sebesar 0,120 ppm, dan gas NH3 sebesar 0,200 ppm. Pengukuran nilai LOD 

dan LOQ untuk parameter gas sulfur dioksida sebesar 0,2006 µg dan 0,6688 µg, 

parameter gas nitrogen dioksida sebesar 0,4901 µg dan 1,6338 µg, parameter gas 

oksidan sebesar 0,0209 µg dan 0,0699 µg, dan parameter gas amonia sebesar 0,6135 

µg dan 2,0449 µg. 

 

Kata kunci : sulfur dioksida, nitrogen dioksida, oksidan, amonia, udara ambien
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Udara adalah campuran beberapa macam gas yang perbandingannya tidak 

tetap, tergantung pada keadaan suhu udara, tekanan udara dan lingkungan 

sekitarnya (Wardhana, 2004). Udara sangat dibutuhkan oleh manusia dan hewan. 

Udara digunakan untuk pernapasan, menghirup gas oksigen ke paru-paru yang 

kemudian diserap oleh darah, lalu diangkut ke seluruh tubuh sebagai pemasok 

oksigen bagi sel-sel tubuh (Sunu, 2001). Menurut Wardhana (2004), dalam udara 

terdapat unsur oksigen (O2) untuk bernafas, karbon dioksida (CO2) untuk proses 

fotosintesis oleh klorofil pada daun dan ozon (O3) untuk menahan sinar ultra violet. 

Udara bersih dan kering tersusun oleh nitrogen (N2) 78,09%, oksigen (O2) 21,94%, 

argon (Ar) 0,93%, karbon dioksida 0,032% dan gas-gas lain dalam udara antara lain 

gas-gas mulia, nitrogen oksida, hidrogen, metana, belerang dioksida, ammonia, dan 

lain-lain (Wardhana, 2004). 

Pencemaran udara mengakibatkan kerugian bagi keseimbangan lingkungan 

hidup, salah satunya yaitu sulitnya untuk memperoleh udara berkualitas baik dan 

bersih. Sumber pencemaran udara dapat berasal dari berbagai kegiatan antara lain 

industri, transportasi, perkantoran, dan perumahan. Kegiatan tersebut merupakan 

kontribusi terbesar dari pencemar udara yang dibuang ke udara bebas (Sastrawijaya, 

2000). Akibat pencemaran udara dapat membahayakan kesehatan manusia, 

kelestarian tanaman dan hewan, dapat merusak bahan-bahan, menurunkan daya 

penglihatan, serta menghasilkan bau yang tidak menyenangkan (BAPEDAL, 

1999). 

Pengujian kualitas udara penting untuk dilakukan, karena akan berpengaruh 

terhadap makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Efek yang ditimbulkan oleh 

pencemar udara jika melebihi Nilai Ambang Batas (NAB) dari baku mutu 

berdasarkan Peraturan Pemerintah atau Keputusan Gubernur DIY yaitu efek 

terhadap kesehatan manusia dan lingkungannya. Gas SO2 memberikan efek negatif 

pada sistem pernapasan dan fungsi paru-paru. Peradangan yang disebabkan oleh 
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gas SO2 akan mengakibatkan batuk, sekresi lendir yang berlebihan, peningkatan 

gejala asma dan bronkitis kronis serta membuat manusia lebih mudah mendapatkan 

infeksi pada saluran pernapasan (WHO, 2005). Efek lokal gas nitrogen dioksida 

adalah iritasi pada mata, dan iritasi pada membran mukosa saluran pernapasan atas. 

Efek sistemik terjadi pada paru. Iritasi pada paru yang hebat menyebabkan 

pulmonary edema. Kerusakan pada bronchioles yang terjadi secara perlahan 

menyebabkan obstrusi pada saluran napas atas (Sarudji, 2010). Efek gas oksidan 

ketika melebihi nilai ambang batas yaitu mengakibatkan iritasi pada hidung dan 

tenggorokan, serangan asma dan iritasi mata, serta menyebabkan penipisan ozon 

jika bereaksi dengan bahan lain seperti chloro flouro carbon (CFC) dan 

mengakibatkan pemanasan global (Lakitan, 1997). Efek gas amonia jika melebihi 

nilai ambang batas dapat menyebabkan iritasi mata serta saluran pernapasan, selain 

itu efek gas amonia dapat mengganggu estetika lingkungan karena bau yang sangat 

menyengat (Kastiyowati, 2001). 

Balai Higiene Perusahaan, Ergonomi, Kesehatan (HIPERKES) dan 

Keselamatan Kerja provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan instansi yang 

bergerak dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan keselamatan kerja 

untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, nyaman dan selamat. 

Instansi ini melakukan pelayanan dengan berbagai jenis pelayanan, yakni pengujian 

faktor fisik (iklim kerja, pencahayaan, kebisingan dan getaran), pengujian faktor 

kimia (gas-gas dan uap, partikulat dan logam berat), sanitasi industri, gizi kerja, faal 

kerja dan ergonomi, kesehatan kerja, pengujian keselamatan kerja, pengujian emisi, 

pelatihan dan penyuluhan. Parameter-parameter yang rutin dianalisis di 

Laboratorium Balai HIPERKES dan Keselamatan Kerja yaitu gas sulfur dioksida 

(SO2), nitrogen dioksida (NO2), hidrogen sulfida (H2S), amonia (NH3), oksidan 

(Ox), karbon monoksida (CO), dan lainnya. 

Pengujian ini akan menentukan kadar gas sulfur dioksida, nitrogen dioksida, 

oksidan, dan amonia menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Metode 

spektrofotometer yang digunakan mengacu pada SNI 19-7119.7-2005 untuk uji gas 

sulfur dioksida, SNI 19-7119.2-2005 untuk uji gas nitrogen dioksida,  SNI 19-

7119.8-2005 untuk uji gas oksidan, dan SNI 19-7119.1-2005 untuk uji gas amonia. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah dari pengujian yang dilakukan yaitu: 

1. Berapa kadar gas sulfur dioksida (SO2), nitrogen dioksida (NO2), oksidan (Ox), 

dan amonia (NH3) pada sampel udara ambien menggunakan Spektrofotometer 

UV-Vis serta kesesuainnya jika dibandingkan dengan Nilai Ambang Batas 

(NAB) menurut Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 maupun Keputusan 

Gubernur DIY No. 153 Tahun 2002? 

2. Berapa nilai batas deteksi (LOD) dan batas kuantitatif (LOQ) hasil pengukuran 

sulfur dioksida (SO2), nitrogen dioksida (NO2), oksidan (Ox), dan amonia 

(NH3)? 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari pengujian yang dilakukan yaitu: 

1. Menentukan kadar gas sulfur dioksida (SO2), nitrogen dioksida (NO2), oksidan 

(Ox), dan amonia (NH3) di udara ambien dengan Spektrofotometer UV-Vis serta 

memantau kualitas udara ambien di daerah pengambilan sampel berdasarkan 

baku mutu dari Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 maupun Keputusan 

Gubernur DIY No. 153 Tahun 2002. 

2. Mengetahui nilai batas deteksi (LOD) dan batas kuantitatif (LOQ) hasil 

pengukuran sulfur dioksida (SO2), nitrogen dioksida (NO2), oksidan (Ox), dan 

amonia (NH3). 

1.4 Manfaat 

Manfaat dari pengujian yang dilakukan yaitu: 

1. Memberikan informasi mengenai kualitas udara ambien di daerah pengambilan 

sampel berdasarkan baku mutu udara ambien dari Peraturan Pemerintah No. 41 

Tahun 1999 maupun Keputusan Gubernur DIY No. 153 Tahun 2002. 

2. Sebagai bahan evaluasi dan pencegahan bagi masyarakat, instansi, serta 

pemerintah mengenai pencemaran udara jika kadar gas pencemar udara berada 

di atas Nilai Ambang Batas (NAB) yang telah ditentukan oleh pemerintah. 
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BAB II 

DASAR TEORI 

2.1 Profil Balai HIPERKES dan Keselamatan Kerja Yogyakarta 

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi DIY No. 7 Tahun 2008 Balai 

Hiperkes dan Keselamatan Kerja Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 

merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. HIPERKES pada mulanya 

merupakan singkatan dari Higiene Perusahaan, Ergonomi dan Kesehatan Kerja, 

namun sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi maka HIPERKES dan 

Keselamatan Kerja merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta baku. 

HIPERKES dan Keselamatan Kerja di dunia internasional disebut Occupational 

Health dan Safety (OHS). 

Higiene Perusahaan mempelajari ilmu higiene lingkungan kerja beserta 

praktiknya dengan mengadakan penilaian terhadap faktor-faktor penyebab penyakit 

akibat kerja baik kualitatif maupun kuantitatif melalui pengukuran faktor bahaya 

lingkungan kerja dan hasilnya digunakan sebagai dasar tindakan korektif untuk 

pencegahan, agar pekerja dan masyarakat sekitar peusahaan dapat terhindar dari 

bahaya akibat kerja (Soeripto, 2008). Kesehatan Kerja merupakan spesialisasi ilmu 

kesehatan serta praktiknya, yang bertujuan agar pekerja atau masyarakat pekerja 

memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya baik fisik, mental maupun 

sosial, dengan usaha-usaha preventif, kuratif dan rehabilitatif terhadap penyakit 

atau gangguan kesehatan akibat pekerjaan, lingkungan kerja dan penyakit umum 

(Soeripto, 2008). Keselamatan Kerja mempelajari faktor-faktor keselamatan yang 

berkaitan dengan mesin-mesin, peralatan kerja, bahan dan proses pengolahannya, 

landasan tempat kerja, lingkungan kerja serta cara-cara melakukan pekerjaan. 

Balai HIPERKES dan Keselamatan Kerja Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta saat ini sudah Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) tersendiri, terpisah 

dengan Dinas Induk. Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja mempunya visi dan 

misi untuk mencapai tugas dan tujuannya. Visi Balai Hiperkes dan Keselamatan 

Kerja adalah menjadi lembaga rujukan bagi dunia industri dalam menciptakan 
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kondisi lingkungan kerja yang higienis, sehat, aman, dan nyaman, sehingga tercipta 

derajad kesehatan dan keselamatan tenaga kerja yang optimal dan produktif dalam 

suasana hubungan industrial yang harmonis serta mendorong lingkungan kerja dan 

lingkungan umum yang bebas dari pencemaran. Sedangkan misi Balai Hiperkes 

dan Keselamatan Kerja yaitu melakukan pelayanan, pengembangan dan 

penyebarluasan hasil-hasil penelitian dan pelatihan serta melakukan pelayanan 

teknis lainnya kepada perusahaan atau masyarakat industri dan institusi lain yang 

membutuhkan daam upaya pengendalian pencemaran baik lingkungan kerja 

maupun lingkungan secara umum. Laboratorium di Balai Hiperkes dan 

Keselamatan Kerja Yogyakarta dilengkapi dengan berbagai macam alat dan 

fasilitas yang dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan 2.2. 

Tabel 2.1 Alat Uji Lingkungan  

No. Nama Alat Fungsi 

1. Sound Level Meter, Sound Analyzer  Penguji Kebisingan lingkungan 

2. Temperatur Meter Set Penguji Climate Factor 

3. Vibrasimeter  Penguji Getaran Lingkungan 

4. UV-Meter Penguji Radiasi Sinar UV 

5. LuxMeter Penguji Pencahayaan 

6. High Volume Sampler, Personal Dust 

Sampler dan kelengkapannya. 

Penguji Debu 

7. Hight Volume Sampler PM – 10 Penguji Debu Ambien 

8. Atomic Absorbtion Spectrophotometer, 

Gas Chromatography, UV-Vis dan 

kelengkapannya 

Penguji Gas / Uap / Air 

9. Stack Analyzer Penguji udara sumber tidak bergerak 

Tabel 2.2 Alat Pemeriksa Kesehatan Kerja 

No. Nama Alat Fungsi 

1. Stetoskop, Tensimeter, Medical set Pemeriksa Faal 
2. Analytical set Lab. Klinis Analisa Darah 

  Analisa Urine 

3. Spirometer Set Pemeriksa Fungsi Paru 
4. Audiometer Set Pemeriksa Fungsi Pendengaran 
5. Ergometer, Step test set. Pemeriksa Daya Kerja Fisik 
6. Huruf Snelen, Ishiara’s teste Pemeriksa Visus, Buta Warna 
7. Loviboud Kit Analisa Kolinesterase Darah 
8. Reaction Timer Pemeriksa Kelelahan 
9. Antropometer Pengukur Antropometri 

10. EKG Rekam jantung 
11. Lampu Pembaca Foto Rontgen  
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Laboratorium Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja Provinsi DIY merupakan 

laboratorium lingkungan yang telah terakreditasi sesuai ISO/IEC 17025:2005 oleh 

Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan nomor sertifikat Akreditasi LP-274-

IDN. Laboratorium Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja Provinsi DIY juga telah 

mendapat penunjukkan sebagai laboratorium lingkungan oleh Kantor Sarana 

Pengendalian Dampak Lingkungan (SARPEDAL) dengan Nomor rekomendasi 

No.B.48/PS-VI/LH/03/2006. Karena itu, Laboratorium Balai Hiperkes dan 

Keselamatan Kerja Provinsi DIT telah berkompeten untuk melakukan pengujian 

lingkungan guna keperluan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), 

upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan ingkungan (UKL/UPL) dan 

lain-lain di seluruh wilayah Republik Indonesia. 

2.2 Pengertian Udara dan Udara Ambien 

2.2.1 Udara 

Udara adalah zat yang paling penting setelah air dalam memberikan 

kehidupan di permukaan bumi ini. Selain memberikan oksigen, udara juga 

berfungsi sebagai alat penghantar suara dan bunyi-bunyian, pendingin benda-benda 

yang panas, dan dapat menjadi media penyebaran penyakit pada makhluk hidup 

(Chandra, 2006). Udara sangat dibutuhkan oleh manusia dan hewan. Udara 

digunakan untuk pernapasan, menghirup gas oksigen ke paru-paru yang kemudian 

diserap oleh darah, lalu diangkut ke seluruh tubuh sebagai pemasok oksigen bagi 

sel-sel tubuh (Sunu, 2001). Unsur terpenting dari udara untuk kehidupan adalah 

oksigen. Jumlah oksigen di dalam maupun di luar ruangan tidak banyak berbeda. 

Kesulitan bernafas akan dialami makhluk hidup yang membutuhkan oksigen jika 

konsentrasi oksigen di dalam maupun di luar ruangan berkurang karena 

meningkatnya konsentrasi CO2 (Kristanto, 2002). 

Udara adalah campuran dari berbagai gas secara mekanis dan bukan 

merupakan senyawa kimia. Udara merupakan komponen yang membentuk 

atmosfer bumi, yang membentuk zona kehidupan pada permukaan bumi. Udara 

terdiri dari berbagai gas dalam kadar yang tetap pada permukaan bumi, kecuali gas 

metana, ammonia,  hidrogen sulfida, karbon monoksida dan nitrooksida 
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mempunyai kadar yang berbeda-beda tergantung daerah/lokasi. Umumnya 

konsentrasi metana, ammonia, hidrogen sulfida, karbon monoksida dan nitrooksida 

sangat tinggi di areal rawa-rawa atau industri kimia (Gabriel, 2001). 

Udara merupakan campuran mekanis dari bermacam-macam gas. 

Komposisi normal udara terdiri atas gas nitrogen 78,1%, oksigen 20,93% dan 

karbon dioksida 0,03%, sementara selebihnya merupakan gas argon, neon, kripton, 

xenon dan helium. Udara juga mengandung uap air, debu, bakteri, spora, dan sisa-

sisa tumbuhan (Chandra, 2006). 

2.2.2 Komposisi Udara 

Udara merupakan campuran beberapa macam gas yang perbandingannya 

tidak tetap, tergantung pada keadaan suhu udara, tekanan udara dan lingkungan 

sekitarnya. Udara adalah juga atmosfer yang berada disekeliling bumi yang 

fungsinya sangat penting bagi kehidupan di dunia ini. Komposisi normal udara 

terdiri atas gas nitrogen 78,1%, oksigen 20,93%, dan karbondioksida 0,03%, 

sementara selebihnya berupa gas argon, neon, kripton, xenon, dan helium. Udara 

juga mengandung uap air, debu, bakteri, spora, dan sisa tumbuh-tumbuhan 

(Chandra, 2006). 

Tabel 2.3 Komposisi Udara Atmosfer (Gabriel, 2001) 

Unsur Simbol 
Konsentrasi 

(% volume) 

Nitrogen N2 78 

Oksigen O2 21 

Argon Ar 0,94 
Karbondioksida CO2 0,03 

Helium He 0,01 

Neon Ne 0,01 

Xenon Xe 0,01 
Kripton Kr 0,01 

Metana CH4 Sangat sedikit 

Ammonia NH3 Sangat sedikit 

Hidrogen sulfide H2S Sangat sedikit 

Nitrous oksida N2O Sangat sedikit 
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Selain gas-gas yang terdapat pada Tabel 2.3, di dalam udara atau atmosfer terdapat 

uap air sebanyak sekitar 0,001% sampai 4% volume udara (Gabriel, 2001). Menurut 

Gabriel (2001), udara sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari antara lain: 

1. Bahan kebutuhan pokok dalam pernapasan. 

2. Sebagai sarana pesawat terbang. 

3. Sebagai alat pendingin trafo tekanan tinggi. 

4. Sebagai sarana olahraga terbang layang. 

5. Membantu transfer panas melalui metode konveksi.  

2.2.3 Udara Ambien 

Definisi udara ambien menurut Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 

tentang Pengendalian Pencemaran Udara adalah udara bebas di permukaan bumi 

pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik  Indonesia 

yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk  hidup,  dan  

unsur  lingkungan  hidup  lainnya. Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas 

atau kadar zat, energi, dan komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan atau 

unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien. Menurut 

Soemirat (1971), baku mutu udara ambien adalah batas yang diperbolehkan bagi 

zat atau bahan pencemar yang terdapat di udara namun tidak menimbulkan 

gangguan terhadap makhluk hidup, tumbuh–tumbuhan, dan harta benda. 

Pengolahan sumber daya udara sama dengan sumber daya pada umumnya, 

perlu dinaungi oleh iklim yang mengizinkan dilakukan tindakan-tindakan untuk 

pengolahan tersebut. Iklim ini dapat tercipta setelah dibuat peraturan atau 

perundangan yang mengatur pengolahannya. Undang-undang tersebut di Indonesia 

dikenal dengan undang-undang udara bersih yang saat ini dikenal sebagai Undang-

Undang No. 4 Tahun 1982 yang mengatur lingkungan secara umum (Soemirat, 

1971). Perundangan tersebut memerlukan peraturan pelaksanaan yang berisikan 

angka-angka yang konkret tentang kadar berbagai zat yang boleh ada di dalam 

udara, sehingga dapat diantisipasi terjadinya pencemaran udara, baik udara dalam 

ruangan maupun udara bebas yang ditunjukkan dalam suatu Baku Mutu Udara 

Ambien Nasional seperti pada Tabel 2.4. 
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Tabel 2.4 Baku Mutu Udara Ambien Nasional 

No Parameter 

Waktu 

Pengukura

n 

Baku Mutu Metode Analisa Peralatan 

1 SO2 (Sulfur 

Dioksida) 

1 Jam 

24 Jam 

1 Tahun 

900 µg/Nm3 

365 µg/Nm3 

60 µg/Nm3 

Pararosanilin Spektrofotometer 

2 CO (Karbon 

Monoksida) 

1 Jam 

24 Jam 

1 Tahun 

30.000 µg/Nm3 

- 

10.000 µg/Nm3 

NDIR NDIR Analyzer 

3 NO2 (Nitrogen 

Dioksida) 

1 Jam 

24 Jam 

1 Tahun 

400 µg/Nm3 

150 µg/Nm3 

100 µg/Nm3 

Saltzman Spektrofotometer 

4 O3 (Oksidan) 1 Jam 

24 Jam 

235Tahun 

235 µg/Nm3
 

- 

50 µg/Nm3 

Chemiluminescent Spektrofotometer 

5 NH3 (Amonia)* 24 Jam 2,00 ppm Nessler Spektrofotometer 

6 H2S (Sulfur 

Dioksida)* 

 0,03 ppm Hghicyanat Spektrofotometer 

7 HC (Hidrokarbon) 3 Jam 160 µg/Nm3 Flame Ionization Gas 

Chromatography 

8 PM10 (Partikel < 10 

μm) 

24 Jam 150 µg/Nm3 Gravimetric Hi-Vol 

9 PM2,5 (Partikel < 

2,5 μm) 

24 Jam 

1 Tahun 

65 µg/Nm3 

15 µg/Nm3 
Gravimetric Hi-Vol 

10 TSP (Debu) 24 Jam 

1 Tahun 

230 µg/Nm3 

90 µg/Nm3 
Gravimetric Hi-Vol 

11 Pb (Timbal Hitam) 24 Jam 

1 Tahun 

2 µg/Nm3 

1 µg/Nm3 
Gravimetric Ekstraktif 

Pengabuan 

Hi-Vol, AAS 

12 Dustfall (Debu Jatuh) 30 Hari 10 ton/Km2/Bulan 

(Pemukiman)  

20 ton/Km2/Bulan 

(Industri) 

Gravimetric Cannister 

13 Total Fluorides (as F) 24 Jam 

90 Hari 

3 µg/Nm3 

0,5 µg/Nm3 

Spesific Ion 

Electrode 

Impinger atau 

Continous Analyzer 

14 Flour Indeks 30 Hari 40 µg/100 cm2 dari 

kertas limed filter 

Colourimetric Limed Filter Paper 

15 Khlorine & Klorine 

Dioksida 
24 Jam 150 µg/Nm3 Spesific Ion 

Elektrode 

Impinger atau 

Countinous 

Analyzer 

16 Sulphat Indeks 30 Hari 1 mg SO2/100 cm3 

dari Lead 

Peroksida 

Colourimetric Lead Peroxida 

Candle 

Sumber : PP No. 41 Tahun 1999 dan *) KEP-2/MENKLH/I/1988 
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Menurut Giddings (1973), kualitas udara ambien merupakan tahap awal untuk 

memahami dampak negatif cemaran udara terhadap lingkungan. Kualitas udara 

ambien ditentukan oleh (Giddings, 1973): 

1. Kuantitas emisi cemaran dari sumber cemaran. 

2. Proses transportasi, konversi dan penghilangan cemaran di atmosfer. Kualitas 

udara ambien akan menentukan dampak negatif cemaran udara terhadap 

kesehatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat (tumbuhan, hewan, 

material dan lain-lainnya). 

2.2.4 Pencemaran Udara 

Pencemaran udara adalah masuknya unsur lain ke dalam udara, baik oleh 

kegiatan manusia atau akibat proses alam baik secara langsung maupun tidak 

langsung sehingga kualitas udara turun sampai ke tingkat tertentu yang 

menyebabkan lingkungan menjadi kurang kondusif sehingga memberikan efek 

terhadap interaksi udara dan keadaan sekitarnya (Soemirat, 2000). Pencemaran 

udara diartikan sebagai adanya bahan-bahan atau zat-zat asing di dalam udara yang 

menyebabkan perubahan susunan (komposisi) udara dari keadaan normalnya. 

Kehadiran bahan atau zat asing di dalam udara dalam jumlah tertentu serta berada 

di udara dalam waktu yang cukup lama, akan dapat mengganggu kehidupan 

manusia, hewan dan binatang (Wardhana, 2004). 

Menurut Mukono (1997), pencemaran udara adalah bertambahnya bahan 

fisik atau kimia kedalam lingkungan udara normal yang mencapai jumlah tertentu, 

sehingga dapat dideteksi oleh manusia (atau yang dapat dihitung dan diukur) serta 

dapat memberikan efek kepada manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Selain 

itu pencemaran udara dapat pula dikatakan sebagai perubahan atmosfer oleh karena 

masuknya kontaminan alami atau buatan ke dalam atmosfer tersebut. 

Menurut Holdgate dalam Koning (1987), pencemaran udara didefinisikan 

sebagai energi atau bahan limbah yang dibuang ke lingkungan udara dimana dapat 

menyebabkan gangguan pada kesehatan manusia. Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1999 tentang pengendalian 

pencemaran udara dikatakan bahwa pencemaran udara adalah masuknya atau 
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dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh 

kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien tidak sesuai dengan fungsinya. 

Dalam pengertian pencemaran udara di atas dapat diketahui bahwa sumber 

pencemar tidak hanya dibatasi pada sumber-sumber pencemar yang berasal dari 

aktivitas manusia, tetapi juga oleh sumber-sumber pencemar yang datangnya akibat 

peristiwa alamiah, seperti gunung meletus, bencana alam dan lain-lain (Kristanto, 

2002). 

Pencemaran udara terus menunjukkan intensitas yang makin meningkat 

akhir-akhir ini. Beberapa polutan udara telah dituduh sebagai sumber utama 

pemanasan global yang berdampak pada perubahan iklim global. Karena udara 

digunakan sebagai media untuk kehidupan manusia maka terdapatnya makhluk 

hidup seperti mikroorganisme, zat atau bahan pencemar udara yang melampaui 

baku mutu berarti terjadi pencemaran. Dengan demikian pencemaran udara 

mengandung pengertian adanya penyimpangan mengenai kualitas udara (Sarudji, 

2010). Darmono (2006), mengatakan ada 9 jenis bahan pencemar udara yang 

dianggap penting, yaitu: 

a. Oksida karbon: karbon monoksida (CO) dan karbon dioksida (CO2). 

b. Oksida belerang: sulfur dioksida (SO2) dan sulfur trioksida (SO3). 

c. Oksida nitrogen: nitrit oksida (NO), nitrogen dioksida (NO2) dan dinitrogen 

oksida (N2O). 

d. Komponen organik volatil: metana (CH4), benzena (C6H6), klorofluorokarbon 

(CFC) dan kelompok bromin. 

e. Suspensi partikel: debu tanah, karbon, asbes, logam berat, nitrat, sulfat, titik 

cairan, seperti asam sulfat (H2SO4), minyak, bifenil poliklorin (PCB),  dioksin, 

dan pestisida. 

f. Oksida fotokimiawi: ozon, peroksiasil nitrat, hidrogen peroksida, formaldehid 

yang terbentuk di atmosfer oleh reaksi oksigen, nitrogen oksida, dan uap 

hidrokarbon di bawah pengaruh sinar matahari. 

g. Substansi radio aktif: radon-222, iodin-131, strontium-90, plutonim-239 dan 

radioisotop lainnya yang masuk ke atmosfer bumi dalam bentuk gas atau 

suspensi partikel. 
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h. Panas: energi panas yang dikeluarkan pada waktu terjadi proses perubahan 

bentuk, terutama terjadi saat pembakaran minyak menjadi gas pada kendaraan, 

pabrik, perumahan, dan pembangkit tenaga listrik. 

i. Suara: dihasilkan oleh kendaraan bermotor, pesawat terbang, kereta api, mesin 

industri, konstruksi, mesin pemotong rumput, sirine, dan sebagainya. 

Mukono (2006), mengatakan bahan pencemar udara atau polutan dapat 

dibagi menjadi dua bagian: 

1. Polutan Primer 

Polutan primer adalah polutan yang dikeluarkan langsung dari sumber 

tertentu, dan dapat berupa: 

a. Polutan gas terdiri dari: 

- Senyawa karbon, yaitu hidrokarbon, hidrokarbon teroksigenasi,  dan 

senyawa oksida (CO atau CO2). 

- Senyawa sulfur, yaitu sulfur oksida. 

- Senyawa nitrogen, yaitu nitrogen oksida dan amoniak. 

- Senyawa halogen, yaitu  flour, klorin, hydrogen klorida, hidrokarbon 

terklorinasi, dan bromin. 

b. Partikel 

Partikel yang di atmosfer mempunyai karakteristik yang spesifik, dapat 

berupa zat padat maupun suspensi aerosol cair di atmosfer. Bahan partikel tersebut 

dapat berasal dari proses kondensasi, proses dispersi (misalnya proses 

menyemprot/spraying) maupun proses erosi bahan tertentu. 

2. Polutan sekunder 

Polutan sekunder biasanya terjadi karena reaksi dari dua atau lebih bahan 

kimia di udara, misalnya reaksi fotokimia. Polutan sekunder ini mempunyai sifat 

fisik dan kimia yang tidak stabil. 

2.2.5 Sifat-sifat Pencemaran udara 

1. Bersifat kualitatif 

Yaitu terdiri dari unsur-unsur yang secara alamiah telah terdapat dalam alam 

tetapi jumlahnya bertambah sedemikian banyaknya sehingga mengadakan 
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pencemaran lingkungan. Hal ini bisa terjadi akibat bencana alam, perbuatan 

manusia dan lain-lain. Contoh polutan misalnya unsur karbon, nitrogen, fosfor  dan 

lain-lain (Supardi, 2003). 

2. Bersifat kuantitatif 

Terdiri dari unsur-unsur yang terjadi akibat berlangsungnya persenyawaan 

yang dibuat secara sintetis seperti: peptisda, detergen, dan lain-lain. Umumnya 

polusi lingkungan du tujukan kepada faktor-faktor fisik seperti polusi suara, radiasi, 

suhu, penerangan dan faktor-faktor kimia melalui debu, uap, gas, larutan, awan, 

kabut (Supardi, 2003). 

2.2.6 Penyebab Pencemaran Udara 

Pencemaran udara pada suatu tingkat tertentu dapat merupakan campuran 

dari satu atau lebih bahan pencemar yang terdispersi ke udara dan menyebar ke 

lingkungan sekitarnya. Kecepatan penyebaran ini tergantung dari  keadaan geografi 

dan meteorologi setempat. 

Menurut Nugroho (2005), secara umum penyebab pencemaran udara ada 2 

macam, yaitu: 

a. Faktor internal yang terjadi secara ilmiah, contohnya: 

1. Debu yang berterbangan akibat tiupan angin. 

2. Abu/debu yang dikeluarkan akibat letusan gunung berapi, termasuk gas- gas 

vulkanik. 

3. Proses pembusukan sampah organik. 

4. Kebakaran hutan. 

b. Faktor eksternal karena ulah manusia 

1. Hasil pembakaran bahan bakar fosil. 

2. Debu dan gas-gas akibat aktivitas industri. 

3. Pemakaian zat-zat kimia seperti pestisida yang disemprotkan ke udara.  

2.3 Sulfur Dioksida (SO2) 

Sulfur dioksida (SO2) termasuk dalam kelompok sulfur oksida atau sering 

ditulis SOx bersama dengan sulfur trioksida (SO3). Gas SO2 mempunyai 

karakteristik bau yang tajam dan tidak terbakar di udara. Konsentrasi SO2 di udara 
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akan mulai terdeteksi oleh indera penciuman manusia ketika konsentrasi berkisar 

antara 0,3 – 1 ppm (Wardhana, 2004). Sulfur didapat baik dari sumber alamiah 

maupun sumber buatan. Sumber-sumber SO2 alamiah adalah gunung-gunung 

berapi, pembusukan bahan organik oleh mikroba, dan reduksi sulfat secara biologis 

(Slamet, 2009).  

Gas SO2 berpotensi besar untuk berpindah ke tempat yang lebih jauh (lebih  

dari  500-1000  km)  karena  waktu  tinggalnya  di  atmosfer  hanya beberapa hari. 

Hal ini dapat menimbulkan hujan asam regional bahkan dapat menyeberang ke 

negara lain. Hujan asam dapat mengakibatkan pengasaman pada badan air sehingga 

berdampak buruk pada ekosistem di dalamnya. Selain itu, hujan asam juga dapat 

menimbulkan kerusakan pada tanaman, bangunan, warisan budaya, dan material 

lainnya (CAI-Asia Factsheet No 4, 2010). 

2.3.1 Sifat-Sifat Sulfur Dioksida 

Gas belerang oksida atau sering ditulis dengan SOx terdiri atas gas SO2 dan 

gas SO3  yang keduanya mempunyai sifat berbeda. Gas SO2 berbau tajam dan  tidak 

mudah terbakar, sedangkan gas SO3 bersifat sangat reaktif. Konsentrasi gas SO2 di 

udara akan mulai terdeteksi oleh indera manusia (tercium baunya) manakala 

konsentrasinya berkisar antara 0,3 – 1 ppm. Gas buangan hasil pembakaran pada 

umumnya mengandung gas SO2 lebih banyak dari pada gas SO3. Menurut 

Wardhana (2004), gas SO2 dapat membentuk garam sulfat apabila bertemu dengan 

oksida logam. Udara yang mengandung uap air akan bereaksi dengan gas SO2 

sehingga membentuk asam sulfit. Udara yang mengandung uap air juga akan 

bereaksi dengan gas SO3 membentuk asam sulfat. 

2.3.2 Sumber-Sumber Sulfur dioksida 

Menurut Slamet (2009), sulfur dioksida didapat baik dari sumber alamiah 

maupun sumber buatan. Sumber-sumber SO2 alamiah adalah gunung-gunung 

berapi, pembusukan bahan organik oleh mikroba, dan reduksi sulfat secara biologis. 

Proses pembusukan akan menghasilkan H2S yang akan cepat berubah menjadi SO2 

sebagai berikut: 

H2S(aq) + 3/2 O2(g) → SO2(g) + H2O(l) 
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Sumber-sumber SO2 buatan adalah pembakaran bahan bakar minyak, gas, 

dan batu bara yang mengandung sulfur tinggi. Sumber-sumber buatan ini 

diperkirakan memberi kontribusi sebanyak sepertiganya saja dari seluruh SO2 

atmosfer per tahun. Apabila bahan bakar fosil ini bertambah di kemudian hari, maka 

dalam waktu singkat sumber-sumber ini akan dapat memproduksi lebih banyak SO2 

dari pada sumber alamiah (Slamet, 2009). 

Industri peleburan baja merupakan industri terbesar yang menghasilkan 

SOx.  Hal  ini  disebabkan  karena  berbagai  elemen  yang  penting  secara   alami 

terdapat dalam bentuk logam sulfida, misalnya tembaga (Cu2S), seng (ZnS), 

merkuri (HgS), dan timbal (PbS). Di samping itu sulfur merupakan kontaminan 

yang tidak dikehendaki di dalam logam. Beberapa reaksi yang terjadi jika logam 

dipanaskan adalah sebagai berikut: 

2ZnS(aq) + 3O2(g) → 2ZnO(aq) + 2SO2(g) 

2PbS(aq) + 3O2(g) → 2PbO(aq) + 2SO2(g) 

Oleh karena itu SO2 secara rutin diproduksi sebagai produk sampingan dalam 

industri metal dan sebagian akan terdapat di atmosfer (Kristanto, 2002). 

2.3.3 Dampak Pencemaran Sulfur Dioksida 

Gas SO2 memberikan efek negatif pada sistem pernapasan dan fungsi paru-

paru. Peradangan yang disebabkan SO2 akan mengakibatkan batuk, sekresi lendir 

yang berlebihan, peningkatan gejala asma dan bronkitis kronis serta membuat 

manusia lebih mudah mendapatkan infeksi pada saluran pernapasan (WHO, 2005). 

Menurut Fardiaz (1992), konsentrasi SO2 sebesar 8 – 12 ppm dapat menyebabkan  

iritasi tenggorokan. Pada konsentrasi 20 ppm  dapat mengakibatkan iritasi mata dan 

batuk. Gas SO2 berbahaya bagi orang tua dan penderita yang mengalami penyakit 

kronis pada sistem pernapasan dan kardiovaskular. Individu dengan gejala tersebut 

akan sangat sensitif terhadap pajanan SO2 meskipun dengan konsentrasi yang 

rendah misalnya 0,2 ppm atau lebih. 

Otot saluran pernapasan akan mengalami kejang jika teriritasi oleh SO2 dan 

kejang akan lebih berat jika konsentrasi SO2 lebih tinggi sementara suhu udara 
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rendah. Jika waktu pajanan SO2 cukup lama dan dalam konsentrasi yang tinggi 

maka akan terjadi peradangan pada selaput lendir yang diikuti oleh kelumpuhan 

sistem pernapasan, kerusakan jaringan epitel, dan akhirnya kematian. Jika 

konsentrasi SO2 masih relatif rendah tetapi waktu pajanan pendek dan berulang-

ulang, maka gas tersebut dapat memicu terjadinya kanker (Wardhana, 2004). 

Tabel 2.5 Pengaruh SO2 Terhadap Manusia (Kristanto, 2002) 

Konsentrasi 

(ppm) 
Pengaruh 

3-5 Jumlah minimum yang dapat dideteksi dari baunya. 

8-12 Jumlah minimum yang segera mengakibatkan iritasi pada 

tenggorokan 

20 Jumlah minimum yang mengakibatkan iritasi pada mata. Jumlah 

minimum yang segera mengakibatkan batuk. 

Jumlah maksimum yang diperkenankan untuk kontak dalam waktu 

lama. 

50-100 Jumlah maksimum yang diperkenankan untuk kontak dalam waktu 

singkat (30 menit). 

400-500 Berbahaya walaupun kontak secara singkat. 

 

Selain pengaruhnya terhadap kesehatan manusia, sulfur dioksida juga 

berpengaruh terhadap tanaman dan hewan. Pengaruh SO2 terhadap hewan sangat 

menyerupai efek SO2 pada manusia. Efek SO2 terhadap tumbuhan tampak terutama 

pada daun yang menjadi putih atau terjadi nekrosis, daun yang hijau dapat berubah 

menjadi kuning, atau tejadi bercak-bercak putih. Pengaruh pada daun ini terjadi 

terutama di siang hari sewaktu stomata daun sedang terbuka. Apabila yang terpapar 

SO2 itu adalah sayuran, maka perubahan pada warna daun tentunya sangat 

mempengaruhi harga jual sayuran (Slamet, 2002). 

Gas ini dapat bereaksi dengan air, maka air hujan yang mengandung asam 

sulfat atau sulfit menyebabkan peristiwa yang disebut dengan hujan asam. Hal ini 

akan menyebabkan turunnya pH tanah, air, rawa dan sebagainya yang lebih jauh 

akan menyebabkan rusaknya beberapa jenis tanaman dan matinya beberapa jenis 

biota air. Terbentuknya asam sulfat juga menyebabkan korosi pada logam, 

bangunan, seperti bangunan dari semen, batu-batuan candi, menara dan sebagainya 

dan tekstil (Sarudji, 2010). 
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2.3.4 Baku Mutu 

Nilai baku mutu SO2 dalam udara ambien berdasarkan WHO adalah rata-

rata per 24 jam 20 µg/m3 atau 0,008 ppm dan rata-rata per 10 menit 500 µg/m3 atau 

0,2 ppm. Batasan baku mutu SO2 dalam udara ambien di Australia adalah 0,20 ppm 

per jam, 0,08 ppm per hari, dan 0,02 ppm per tahun (Department of the Environment 

and Heritage of Australia, 2004). Baku mutu SO2 dalam udara ambien di Indonesia 

mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian 

Pencemaran Udara yaitu 900 µg/m3. 

Konsentrasi gas sulfur dioksida dapat dianalisis menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis. Prinsipnya adalah gas sulfur dioksida (SO2) diserap 

dalam larutan penjerap tetrakloromerkurat membentuk senyawa kompleks 

diklorosulfonatomerkurat, dengan menambahkan larutan pararosanilin dan 

formaldehida kedalam senyawa diklorosulfonatomerkurat maka terbentuk senyawa 

pararosanilin metil sulfonat yang berwarna ungu. Konsentrasi larutan di ukur pada 

panjang gelombang 550 nm (Badan Standarisasi Nasional, 2005a). 

2.4 Nitrogen Dioksida (NO2) 

Nitrogen dioksida (NO2) yaitu gas yang beracun, berwarna coklat 

kemerahan, berbau tajam menyengat seperti asam nitrat. Gas ini dihasilkan di alam 

dengan proses biologis dan proses pembakaran. Gas ini merupakan gas yang toksik 

bagi manusia dan pada umumnya mengganggu sistem pernafasan. Gas nitrogen 

dioksida (NO2) merupakan gas yang paling banyak diketahui sebagai bahan 

pencemar udara selain nitrogen monoksida (NO) dan empat kali lebih toksik dari 

nitrogen monoksida (NO) (Sunu, 2001).  

Nitrogen dioksida (NO2) adalah salah satu dari kelompok polutan NOx 

bersama dengan NO, HNO2, dan HNO3 (CAI-Asia Factsheet, 2010). Nitrogen 

dioksida adalah gas toksik, kelarutannya dalam air rendah, tetapi mudah larut dalam 

larutan alkali, karbon disulfida dan kloroform. Gas ini berwarna coklat kemerahan 

dan pada suhu di bawah 21,2°C akan berubah menjadi cairan berwarna kuning. 

Baunya khas dan mengganggu bahkan dapat mengiritasi saluran napas pada 

konsentrasi 1-3 ppm (Handayani dkk, 2003). 
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Waktu tinggal rata-rata NO2 di atmosfer adalah 3 hari (Fardiaz, 1992). Di 

atmosfer, gas ini akan mengalami siklus fotolitik NO2 bersama dengan gas NO dan 

oksigen dengan bantuan sinar matahari. Siklus fotolitik ini dapat terganggu jika 

dalam siklus tersebut terdapat hidrokarbon (HC). Senyawa hidrokarbon akan 

berinteraksi dengan atom oksigen membentuk radikal bebas hidrokarbon yang 

sangat reaktif. Radikal bebas hidrokarbon akan cepat bereaksi dengan NO sehingga 

konsentrasi NO2 semakin meningkat. Selain itu, radikal bebas hidrokarbon dapat 

bereaksi dengan O2 dan NO2 membentuk Peroxyl Acetyl Nitrates (PAN). Campuran 

antara PAN dengan ozon (O3) dan karbonmonoksida (CO) akan membentuk kabut 

fotokimia (Wardhana, 2004). 

2.4.1 Sumber-Sumber Nitrogen Dioksida  

a. Dari Nitrogen Di Atmosfer (Alami)  

Udara terdiri dari sekitar 80% volume nitrogen dan 20% oksigen. 

Pembentukan nitrogen oksida dan nitrogen dioksida mencakup reaksi antara 

nitrogen dan oksigen di udara sehingga membentuk nitrogen oksida (NO). dan 

selanjutnya reaksi antara NO dengan lebih banyak oksigen membentuk nitrogen 

dioksida (NO2). Reaksi pembentukan nitrogen dioksida dapat dituliskan sebagai 

berikut (Godish, 1997) : 

N2(g) + O2(g)  2NO(g) 

2NO(g) + O2(g)  2NO2(g) 

Kecepatan reaksi pembentukan NO2 dapat dipengaruhi oleh konsentrasi 

oksigen dan kuadrat dari konsentrasi NO. Apabila konsentrasi NO bertambah 

menjadi dua kalinya maka kecepatan reaksi akan naik menjadi empat kalinya dan 

bila konsentrasi NO menurun menjadi setengahnya maka kecepatan reaksi akan 

berkurang menjadi seperempatnya. Kenaikan jumlah oksigen dan penurunan suhu 

menyebabkan sedikit kenaikan dalam kecepatan reaksi, dan hanya sedikit dari NO 

yang diproduksi selama pembakaran akan diubah menjadi NO2 selama proses 

pendinginan dan pengenceran. Sebagian NO yang terdapat di atmosfer akan diubah 

menjadi NO2 melalui proses yang disebut siklus fotolisis NO2 yang bukan 
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merupakan reaksi langsung dengan oksigen (Sunu, 2001). Menurut Stern (1976), 

emisi NOx secara alami di seluruh dunia diperkirakan menjadi 430x106 ton per 

tahun. Konsentrasi ini tidak tetap dan sulit untuk diukur. Waktu tinggal NOx di 

udara adalah sekitar 5 hari. Menurut Duffus (1980) hampir semua emisi NOx 

berasal dari sumber alami, yang menyumbang 80% dari isi atmosfer. 

b. Hasil Kegiatan Manusia  

Pencemaran nitrogen dioksida yang bersumber dari alam belum menjadi 

masalah yang serius, karena menyebar lebih merata dalam area yang luas. 

Pencemaran nitrogen dioksida yang diproduksi oleh kegiatan manusia dengan 

berbagai kepentingannya lebih mendatangkan masalah karena terlokalisir di 

tempat-tempat tertentu saja.  

Pencemaran udara di perkotaan cenderung meningkat termasuk konsentrasi 

NO2 yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pegunungan. Emisi NOx 

dipengaruhi oleh kepadatan penduduk karena sumber utama NOx yang diproduksi 

manusia adalah dari pembakaran terutama kendaraan bermotor, produksi energi dan 

pembuangan sampah. Sebagian besar emisi NOx sebagai akibat dari kegiatan 

manusia dengan berbagai kepentingannya berasal dari pembakaran arang, minyak, 

gas alam dan bensin (Sunu, 2001). 

Tabel 2.6 Emisi Nitrogen Oksida di Seluruh Dunia Oleh Proses Pembakaran 

dan Sumber Alami (Connel dan Miller, 1995) 

Sumber Emisi NOx Sebagai N (106 t.tahun-1) 

Pembakaran Batu Bara  

Pembangkit Tenaga 3,7 

Industri 4,2 

Rumah tangga/Komersial 0,3 

Pembakaran Minyak Bumi  

Sisa Minyak 2,7 

Bensin 2,3 

Minyak Bahan Bakar 1,1 

Lainnya 0,5 

Pembakaran Gas Alam 0,6 

Kebakaran Hutan <0,2 

Sumber Alamiah 150 
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2.4.2 Dampak Pencemaran Nitrogen Dioksida 

Pajanan nitrogen dioksida sangat berpengaruh pada saluran pernapasan. 

Bukti ilmiah menunjukkan bahwa pajanan NO2 selama 30 menit hingga 24 jam 

akan membawa efek yang merugikan bagi pernapasan yaitu inflamasi atau 

peradangan saluran napas pada orang sehat dan peningkatan gejala pada penderita 

asma. Beberapa studi juga menunjukkan  bahwa  terdapat  hubungan  antara  

peningkatan konsentrasi NO2 dengan peningkatan kunjungan rumah sakit dan UGD 

yang berkaitan dengan penyakit pernapasan terutama asma (U.S. Environmental 

Protection Agency, 2010). 

Pengaruh pajanan NO2 ditentukan oleh konsentrasi saat pajanan, proses akut 

atau kronik serta lama pajanan. Gejala yang dapat  terjadi akibat pajanan NO2 

meliputi asfiksi, edema paru, batuk, sesak, sianosis  dan bronkiolitis obliterans. 

Selain itu, pajanan NO2 juga mempunyai efek toksik langsung terhadap makrofag 

alveolar sehingga mengurangi daya fagosit dan aktivitas bakterisidal. Hal ini 

meningkatkan kemungkinan terjadinya infeksi bakteri pada saluran pernapasan. 

Pajanan NO2 juga menimbulkan gangguan sekresi mukus, kerusakan silia dan 

gangguan imunitas humoral (Handayani dkk, 2003). 

Di kota-kota Eropa dan Amerika Utara, pengukuran konsentrasi NO2 yang 

dilakukan berhubungan dengan penurunan fungsi paru-paru (WHO, 2005). Selain 

itu, inhalasi NO2 dapat memicu eksaserbasi asma  dan meningkatkan frekuensi 

infeksi tergantung konsentrasi dan cara pajanan. Pada konsentrasi tinggi NO2 dapat 

menyebabkan edema atau pembengkakan paru dan dapat menimbulkan kematian.  

Paru-paru merupakan organ yang paling peka terhadap pencemaran gas ini. 

Dalam konsentrasi tinggi NO2 dapat membahayakan, umumnya dalam jangka 

waktu berada di tempat yang tidak terlindung hanya menyebabkan batuk-batuk, 

kelelahan, dan mual-mual ringan. NO2 merupakan uap yang iritan yang menyerang 

selaput lendir pernafasan bagian atas. Iritasi selaput lendir menimbulkan sakit pada 

kelopak mata (cunjunctiva). Efek lokal gas ini adalah iritasi pada mata, dan iritasi 

pada membran mukosa saluran pernapasan atas. Efek sistemik terjadi pada paru. 

Iritasi pada paru yang hebat menyebabkan pulmonary edema. Kerusakan pada 

bronchioles yang terjadi secara perlahan menyebabkan obstrusi pada saluran napas 
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atas (Sarudji, 2010). Konsentrasi uap NO2 yang tinggi dapat membahayakan, rasa 

sakit dan mencekik (choking), sewaktu-waktu terjadi refleks pernafasan dan 

kekejangan katup pangkal tenggorok (glottis), pengerutan cabang paru-paru yang 

mendorong terjadinya pingsan karena tidak bernafas.  

Kekejangan yang hebat atau edema pangkal tenggorok dapat 

mengakibatkan kematian. Bila keracunan tidak fatal, masa kesembuhannya 

biasanya lambat dan sering mendapat komplikasi seperti kelemahan umum 

(asthenia), serangan asma, bronchitis kronis yang kadang-kadang menjalar febrosis 

paru-paru dan emphysema (sel-sel jaringan terisi udara) dan kerja jantung tidak 

teratur (Adiwisastra, 1992). Apabila udara tercemar oleh gas NO2 dan bereaksi 

dengan uap air maka akan menjadi korosif dan memberikan efek terhadap mata, 

paru dan kulit (Mukono, 2005).  

a. Terhadap alat pernafasan  

Iritasi terhadap paru akan menyebabkan edema paru setelah terpapar oleh gas 

NO2 selama 48-72 jam, apabila terpapar dengan dosis yang meningkat akan 

menjadi fatal.  

b. Terhadap mata  

Iritasi mata dapat terjadi apabila NO2 berupa uap yang pekat.  

c. Terhadap kulit  

Iritasi terhadap kulit terjadi apabila kulit kontak dengan uap air nitrogen akan 

menyebabkan luka bakar.  

d. Efek lain (terhadap darah)  

Kadar nitrogen pada konsentrasi tertentu dapat bereaksi dengan darah. 

2.4.3 Mekanisme Pajanan ke Manusia 

Inhalasi NO2 dapat menyebabkan gangguan paru dan saluran pernapasan, 

kemudian dapat masuk ke dalam peredaran darah dan menimbulkan akibat di 

organ tubuh lain. Kelarutan NO2 dalam air rendah sehingga dapat mudah melewati 

trakea, bronkus, dan mencapai alveoli. Di dalam saluran pernapasan NO2  akan 

terhidrolisis membentuk asam nitrit (HNO2) dan asam nitrat (HNO3) yang bersifat 

korosif terhadap mukosa permukaan saluran napas. (Handayani dkk, 2003). 
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2.4.4 Baku Mutu 

Nilai baku mutu NO2 dalam udara ambien berdasarkan WHO adalah 40 

µg/m3 atau 0,016 ppm rata-rata tahunan dan rata-rata per jam 200  µg/m3 atau  0,08  

ppm  (WHO,2005).  Di Australia  baku  mutu NO2 alam udara ambien yang 

ditetapkan adalah 0,12 ppm per jam dan 0,03 ppm untuk rata-rata per tahun 

(www.environment.gov.au). Di Indonesia, baku mutu NO2 dalam udara ambien 

mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian 

Pencemaran Udara yaitu   400 µg/m3. 

Konsentrasi gas nitrogen dioksida dapat dianalisis menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis. Prinsipnya adalah gas nitrogen dioksida dijerap dalam 

larutan Griess Saltzman sehingga membentuk suatu senyawa azo dye berwarna 

merah muda yang stabil setelah 15 menit. Konsentrasi larutan ditentukan secara 

spektrofotometri pada panjang gelombang 550 nm (Badan Standarisasi Nasional, 

2005b). 

2.5 Oksidan (Ox) 

Oksidan merupakan senyawa oksidator yang tidak dioksidasi oksigen 

sehingga menghasilkan pencemar sekunder (Manahan, 1972). Adanya oksidan di 

udara ambien berasal dari reaksi fotokimia senyawa hidrokarbon yang 

menghasilkan ozon, NO2, dan peroksiasetilnitrat (PAN). Oksidan di udara ambien 

biasanya berupa ozon (O3) yang bersal dari reaksi fotokimia. Ozon dikenal 

memiliki sifat radikal dan memiliki sifat potensial oksidasi sebesar 2,07 volt. Waktu 

paruh ozon adalah 15 menit dalam sistem larutan dan lebih dari 15 menit jika berada 

di udara. Ozon tidak berwarna, sehingga pada suhu kamar akan mengembun, pada 

suhu -111oC membentuk cairan berwarna biru dan akan membeku menjadi zat biru-

hitam pada -192oC (Keenan dkk, 1980). 

Ozon mempunyai beberapa kemampuan terutama pada  pengolahan limbah. 

Kemampuan ozon sebagai oksidator menyebabkan ozon dapat menguraikan 

berbagai macam senyawa organik yang terkandung dalam limbah, seperti benzena, 

atrazin, dan dioksin (Gottschalk dkk, 2009). Seperti halnya oksigen, ozon dapat 

juga mempercepat pembakaran dan merupakan zat oksidan yang sangat kuat, 



 
 

23 

 

khususnya untuk zat-zat organik. Ozon dikenal sebagai oksidator yang lebih kuat 

dibanding oksidator-oksidator lain seperti Cl2 dan O2. 

Ozon adalah gas yang tidak stabil, berwarna biru, mudah mengoksidasi, dan 

bersifat iritan yang kuat terhadap saluran pernapasan. Ozon dapat terdeteksi oleh 

indra penciuman sampai konsentrasi 0,001 ppm (part per million). Konsentrasi 

ozon maksimum pada ruang terbuka adalah sekitar 0,01 ppm, sedangkan 

konsentrasi 1,00 ppm masih dapat dianggap tidak berbahaya asal  tidak terhirup 

dalam saluran pernapasan hingga lebih dari 10 menit (Sukmajaya, 2006). Ozon 

didapat secara alamiah di dalam stratosfer dan sebagian kecil di troposfer. Ozon 

juga merupakan konstituen dari smog (smoke and fog). Secara artifisial ozon 

didapat dari berbagai sumber seperti peralatan listrik bervoltase tinggi, peralatan 

sinar retogen, dan spektograf (Olishifky dan Frank, 1971). Karena Ozon bersifat 

bakterisidal, maka ozon seringkali sengaja dibuat untuk membersihkan kuman atau 

sebagai desinfektan (Purdom, 1971). 

2.5.1 Sumber-Sumber Oksidan 

Ozon merupakan gas triatomik, sebuah allotropi oksigen yang dapat 

terbentuk karena adanya rekombinasi antara atom-atom oksigen (Cotton dan 

Wilkinson, 1976). Menurut Rohmatika (2015), Secara alami ozon terbentuk pada 

ketinggian sekitar 35 km di atas permukaan bumi. Ozon terbentuk secara alamiah 

yaitu melalui radiasi ultraviolet dari matahari. Hal ini dapat dijelaskan bahwa sinar 

matahari mampu menguraikan gas O2 di udara bebas. Molekul oksigen kemudian 

terurai menjadi 2 buah atom oksigen dan proses ini dikenal dengan nama fotolisis. 

Atom oksigen secara alamiah bertumbukan dengan molekul gas oksigen 

disekitarnya dan terbentuk ozon, reaksi yang terjadi adalah : 

O2(g) + radiasi UV → 2O(g)  

O(g) + O2(g) + M  → O3(g) + M 

Persamaan reaksi tersebut melibatkan M, dengan M merupakan partikel ketiga yang 

harus ada, seperti O2, N2 atau partikel lain yang ada di atmosfir. Partikel-partikel 

tersebut berfungsi untuk menyerap energi yang dibebaskan pada saat pembentukan 
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O3. Apabila partikel tersebut tidak ada, maka O3 yang terbentuk akan segera terurai 

menjadi O2 dengan cepat, karena adanya energi yang besar (Mintolo, 2002). 

Oksigen (O2) di udara akan membentuk gas ozon, terbentuknya gas ozon  di 

pengaruhi oleh radiasi UV yang memecah molekul O2 menjadi oksigen radikal (O•) 

(Brown dkk, 2012). Oksigen radikal akan bereaksi dengan oksigen (O2) akan 

membentuk gas ozon (O3). Reaksi pembentukan gas ozon ini hanya sementara dan 

akan terpecah lagi menjadi molekul-molekul oksigen. Reaksi pembentukan gas 

ozon di udara (Riswanti, 2008) : 

O2(g) → O2(g)  + O•(g) 

O2(g)  + O•(g) → O3(g) 

2.5.2 Dampak Pencemaran Oksidan 

Kadar ozon alamiah berada dalam kisaran 10 – 100 mg/m3 (0,005 – 0,05 

ppm). Adanya oksidan di udara ambien dapat menyebabkan terjadinya iritasi mata, 

gangguan pernafasan, dan pusing (Soemirat, 2000). Efek kesehatan lain yang dapat 

timbul terutama disebabkan karena ozon bereaksi dengan segala zat organik yang 

dilaluinya. Ozon dapat memasuki saluran pernapasan lebih dalam daripada SO2. 

Ozon akan mematikan sel-sel makrofag, menstimulasi penebalan dinding arteri 

paru-paru, dan apabila pemaparan terhadap ozon sudah berjalan cukup lama, maka 

dapat terjadi kerusakan paru-paru yang disebut emphysema dan sebagai akibatnya 

jantung kanan dapat melemah (Soemirat, 2000). Emphysema disebabkan karena 

dinding alveoli tidak elastis lagi sehingga tidak dapat mengembang, tidak dapat 

berfungsi dalam pertukaran gas, dan lama kelamaan akan terjadi robekan-robekan 

pada dinding alveoli. Selain itu ozon juga dianggap dapat menyebabkan depresi 

pusat pernapasan, sehingga pengaturan ventilasi paru- paru dapat terganggu 

(Soemirat, 2000). 

Konsentrasi gas oksidan dapat dianalisis menggunakan spektrofotometer 

UV-Vis. Prinsipnya adalah oksidan dari udara ambien yang telah dijerap oleh 

larutan neutral buffer kalium iodide (NBKI) dan bereaksi dengan ion iodida 

membebaskan iod (I2) yang berwarna kuning muda. Konsentrasi I2 ditentukan 

secara spektrofotometri pada panjang gelombang 352 nm (Badan Standarisasi 
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Nasional, 2005c). Di Indonesia, baku mutu O3 dalam udara ambien mengacu pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran 

Udara yaitu   235 µg/m3.  

2.6 Amonia (NH3) 

Amonia dengan rumus kimianya NH3 merupakan gas dalam partikel 

padat yang terdapat di udara, berasal dari asap rokok, sisa atau ampas dari proses 

pencernaan manusia dan lain-lain. Amonia (NH3) dalam jumlah banyak akan 

terasa sekali baunya di udara bila terhirup dalam saluran pernapasan. Jika 

jumlahnya di atas nilai ambang batas (NAB) atau baku mutu dapat mengganggu 

pernapasan bahkan dapat merusak organ dalam sistem pernapasan manusia, 

seperti bronkus, ciliar clearance dan alveoli (Rukaesih, 2003). 

Amonia merupakan senyawa kimia yang terdiri dari satu atom nitrogen 

dan tiga atom hidrogen terikat erat, dengan simbol kimia NH3. Amonia dapat 

mengambil bentuk cairan atau gas yang berbau tajam. Cairannya mempunyai 

panas penguapan yang bebas yaitu 1,37 kJ/g pada titik didihnya dan dapat 

ditangani dengan peralatan laboratorium yang biasa (Cotton dan Wilkinson, 

1989). Cairan NH3 mirip air dalam perilaku fisikanya, bergabung dengan sangat 

kuat melalui ikatan hidrogen. Tetapan dielektriknya ~22 pada -34oC kira-kira  ~81 

untuk H2O pada 250oC cukup tinggi untuk membuatnya sebagai pelarut pengion 

yang baik (Cotton dan Wilkinson, 1989). Bahan kimia NH3 berbahaya, dan  

bahkan dalam konsentrasi rendah, menghirup atau terkena larutan pada kulit dapat 

menyebabkan pingsan atau mungkin kematian. 

Amonia terdapat dalam atmosfir bahkan dalam kondisi tidak tercemar. 

Berbagai sumber amonia antara lain mikroorganisme, perombakkan limbah 

binatang, pengolahan limbah, industri amonia, dan dari sistem pendingin dengan 

bahan amoniak. Menurut Rukaesih (2003), konsentrasi yang tinggi dari amonia 

(NH3) dalam atmosfer secara umum menunjukkan adanya pelepasan secara 

eksidental dari gas tersebut. Amonia dihilangkan dari atmosfer dengan afinitasnya 

terhadap air dan aksinya sebagai basa. Hal ini merupakan sebuah kunci dalam 

pembentukan dan netralisasi dari nitrat dan aerosol sulfat dalam atmosfer yang 
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tercemar. Amonia bereaksi dengan aerosol asam ini untuk membentuk garam 

ammonium. Reaksinya dapat dituliskan sebagai berikut : 

NH3(g) + HNO3(aq) → NH4NO3(aq)  

NH3(g) + H2SO4(aq) → NH4HSO4(aq) 

Menurut Setyowati (2007), di dunia industri pada umumnya amonia 

dipakai sebagai bahan tambahan. Industri-indusri tersebut adalah : 

1. Industri baterai, NH3 berasal dari proses pemasak pasta. 

2. Industri penyamakan kulit, NH3 berasal dari proses perendaman kulit. 

3. Industri lem kayu lapis, NH3 berasal dari reaktor batch. 

4. Industri pupuk nitrogen, NH3 berasal dari proses reforming. 

5. Industri kilang minyak, NH3 berasal dari buangan fraksinasi. 

Gas amonia dapat dianalisis menggunakan spektrofotometer UV-Vis. 

Prinsipnya adalah amonia (NH3) dari udara ambien yang telah dijerap oleh larutan 

penjerap asam sulfat dan akan membentuk amonium sulfat. Larutan tersebut 

direaksikan dengan fenol dan natrium hipoklorit dalam suasana basa, akan 

membentuk senyawa kompleks indofenol yang berwarna biru. Intensitas warna biru 

yang terbentuk diukur dengan menggunakan spektrofotometer pada panjang 

gelombang 630 nm (Badan Standarisasi Nasional, 2005d). Di Indonesia, baku mutu 

NH3 dalam udara ambien mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 

1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yaitu 2 ppm. 

2.7 Spektrofotometer UV-Vis 

Spektrofotometer adalah suatu instrumen untuk mengukur transmitan atau 

absorbansi suatu sampel atau larutan sebagai fungsi panjang gelombang, 

pengukuran terhadap sederetan sampel pada suatu panjang gelombang tunggal pula 

dapat dilakukan (Day dan Underwood, 1986). Instrumen spektrofotometer UV-Vis 

dapat dikelompokkan secara manual atau merekam atau bisa juga sebagai berkas 

tunggal (single beam) dan berkas ganda (double beam). Pada instrumen berkas 

rangkap (double beam) umumnya mencirikan perekam automatik terhadap spektra 
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absorbsi, namun dimungkinkan juga untuk merekam suatu spektrum dengan 

instrumen berkas tunggal (single beam) (Day dan Underwood, 1986). 

Spektrofotometer single beam maupun double beam merupakan suatu 

metode analisis yang berdasarkan serapan energi radiasi oleh senyawa atau larutan 

berwarna (kromofor) maupun suspensi-suspensi koloid, berarti analisisnya 

berdasarkan atas pengukuran spektrum sinar melalui larutan (Khopkar, 1990). 

Spektrofotometer sesuai dengan namanya adalah alat yang terdiri dari spektrometer 

dan fotometer. Spektrometer menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang 

gelombang tertentu dan fotometer adalah alat pengukur intensitas cahaya yang 

ditransmisikan atau yang diabsorpsi, jadi spektrofotometer digunakan untuk 

mengukur energi secara relatif jika energi tersebut ditransmisikan, direfleksikan 

atau diemisikan sebagai fungsi dari panjang gelombang (Khopkar, 1990). 

Kelebihan spektrometer dibandingkan fotometer adalah panjang gelombang 

dari sinar putih dapat lebih terseleksi dan ini diperoleh dengan alat pengurai seperti 

prisma, grating ataupun celah optis. Pada fotometer filter, sinar dengan panjang 

gelombang yang diinginkan diperoleh dengan berbagai filter dari berbagai warna 

yang mempunyai spesifikasi melewatkan trayek panjang gelombang tertentu. Pada 

fotometer filter juga tidak mungkin diperoleh panjang gelombang yang benar-benar 

monokromatis, melainkan trayek  panjang gelombang 30-40 nm, sedangkan pada 

spektrofotometer panjang gelombang yang benar-benar terseleksi dapat diperoleh 

dengan bantuan alat pengurai cahaya seperti prisma (Khopkar, 1990). 

Interaksi dalam spektrofotometer UV-Vis yang terjadi adalah adanya 

eksitasi elektronik dalam molekul meliputi (Sastrohamodjojo, 2007) : 

1. Eksitasi dari orbital π ke π* atau n ke π*, terjadi pada molekul organik dengan ikatan 

rangkap atau yang disebut dengan gugus kromofor. 

2. Eksitasi elektronik dalam orbital d, terjadi dalam molekul kompleks. 

Range panjang gelombang radiasi UV-tampak berada antara 200 – 800 nm, terdiri 

dari daerah UV (200 – 400 nm) dan daerah tampak (400 – 700 nm). 

Prinsip kerja spektrofotometer berdasarkan Hukum Lambert Beer, yaitu bila 

cahaya monokromatik (Io) melalui suatu media (larutan), maka sebagian cahaya 

tersebut diserap (Ia), sebagian dipantulkan (Ir), dan sebagian lagi dipancarkan (It). 
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Suatu spektrofotometer tersusun dari sumber spektrum tampak yang kontinu, 

monokromator, sel pengabsorpsi untuk larutan sampel atau blanko dan suatu alat 

untuk mengukur perbedaan absorpsi antara sampel dan blanko ataupun pembanding 

(Khopkar, 1990). 

Analisis dengan spektrofotometri merupakan metode analisis kuantitatif 

berdasarkan pengukuran absorbansi senyawa kimia terhadap radiasi energi  tertentu 

dengan menggunakan sinar monokromatik. Metode ini didasarkan pada 

pengukuran intensitas sinar yang diserap oleh suatu larutan yang sebanding dengan 

konsentrasi senyawa tersebut. Bila berkas cahaya dikenakan pada senyawa, maka 

elektron pada tingkat dasar dipromosikan ke tingkat tereksitasi  dan sebagian 

cahaya yang sesuai dengan panjang gelombang ini diserap karena energi tingkat 

dasar dan tingkat tereksitasi spesifik untuk tiap-tiap senyawa. Oleh karena itu, 

setiap senyawa akan menyerap cahaya pada panjang gelombang  tertentu. Jika 

seberkas radiasi UV bertenaga Po dilewatkan pada suatu larutan, maka sebagian 

tenaga radiasi tersebut akan diserap oleh larutan dan sisa tenaga akan diteruskan. 

Perbandingan antara tenaga radiasi yang diteruskan (P) terhadap radiasi awal (Po) 

disebut transmitansi (T) dengan persamaan (Sastrohamidjojo, 2007) :  

T =  
P

Pₒ
=  10−abc 

log
1

T
= log

P

Pₒ
=  −abc 

Dalam persamaan tersebut, transmitansi dinyatakan dalam %T, maka persamaan 

dapat dituliskan sebagai : 

A = abc 

Persamaan terakhir merupakan persamaan sederhana yang mudah diingat dan 

sangat bermakna karena diketahui data transmitansinya yang dinyatakan dalam %, 

maka harga absorbansinya (A) langsung dapat ditentukan. Jika seberkas sinar UV 

dilewatkan suatu larutan sampel tanpa absorbansinya (%T = 100), maka 

absorbansinya adalah nol dan jika semua tenaga sinar UV terserap ke dalam larutan 

sampel (%T = 0), maka absorbansinya adalah tak terhingga (Sastrohamidjojo, 

2007). 
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Prinsip kerja spektrofotometer UV-Vis adalah interaksi yang terjadi antara 

energi yang berupa sinar monokromatis dari sumber sinar dengan materi yang 

berupa molekul. Besar energi yang diserap tertentu dan menyebabkan elektron 

tereksitasi dari ground state ke keadaan tereksitasi yang memiliki energi lebih 

tinggi. Serapan tidak terjadi seketika pada daerah ultraviolet-visibel untuk semua 

struktur elektronik tetapi hanya pada sistem terkonjugasi, struktur elektronik 

dengan adanya ikatan π (Pi) dan non bonding elektron. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Instrumentasi Spektrofotometer UV-Vis  

(Sastrohamidjojo, 2007) 

Sastrohamidjojo (2007), mengatakan bahwa komponen-komponen pokok 

dari spektrofotometer meliputi: 

1. Sumber cahaya 

Berfungsi untuk memberikan energi pada daerah panjang gelombang sesuai 

keinginan pengukur dan mempertahankan intensitas sinar yang konstan. 

2. Monokromator 

Berfungsi untuk mengubah sinar polikromatis menjadi monokromatis. 

3. Kuvet 

Berfungsi untuk mengisi larutan sampel maupun blanko yang akan diukur 

absorbansinya. 

4. Detektor 

Berfungsi untuk mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. 

5. Amplifier 

Berfungsi untuk memperbesar atau memperkuat arus yang dihasilkan untuk 

detektor agar dapat dibaca oleh recorder. 

6. Recorder dan komputer 
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Berfungsi untuk membaca sinar listrik yang dihasilkan pada detektor yang telah 

diperkuat arusnya oleh amphifier agar dikonversikan ke dalam besaran 

absorbansi atau persentase transmitan. 

Cara kerja alat spektrofotometer UV-Vis yaitu sinar dari sumber radiasi 

diteruskan menuju monokromator. Cahaya dari monokromator diarahkan melalui 

sampel dengan sebuah cermin berotasi. Detektor menerima cahaya dari sampel 

secara bergantian secara berulang-ulang, sinyal listrik dari detektor diproses, 

diubah ke digital dan dilihat hasilnya, selanjutnya perhitungan dilakukan dengan 

komputer yang sudah terprogram. Spektrofotometer memiliki enam komponen 

utama yaitu sumber cahaya, monokromator, kuvet, detektor, amplifier, dan 

recorder. 

Analisis kualitatif dengan metode spektrofotometri UV-Vis hanya dipakai 

untuk data sekunder atau data pendukung. Pada analisis kualitatif dengan metode 

spektrofotometri UV-Vis yang dapat ditentukan ada 2 yaitu (Mulja, 1995) : 

1. Pemeriksaan kemurnian spektrum UV-Vis 

2. Penentuan panjang gelombang maksimum 

Menurut Sastrohamidjojo (2007), analisis kuantitatif dengan metode 

spektrofotometri untuk penentuan kadar unsur dalam larutan dapat digunakan 

beberapa metode antara lain : 

1. Metode standar tunggal 

Satu buah larutan standar dan larutan sampel diukur absorbansinya kemudian 

konsentrasi larutan sampel dapat dihitung berdasarkan rumus : 

As

Ax 
=  

Cs

Cx
 

dengan, 

As : Absorbansi standar  

Ax : Absorbansi sampel  

Cs : Konsentrasi larutan standar 

Cx : Konsentrasi larutan sampel 

2. Metode kurva standar atau kalibrasi 

Metode kurva standar atau kalibrasi ini dilakukan dengan membuat suatu 

seri larutan standar dengan berbagai konsentrasi dan absorbansi dari larutan 
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tersebut diukur dengan spektrofotometer serapan atom (SSA) atau spektrofotometer 

UV-Vis. Langkah selanjutnya adalah membuat grafik antara konsentrasi (C) 

dengan absorbansi (A) yang merupakan garis lurus melewati titik nol dengan slope 

= Ɛ . b. Konsentrasi larutan sampel dapat dicari setelah absorbansi larutan sampel 

diukur dan diinterpolasikan ke dalam kurva kalibrasi atau dimasukkan ke dalam 

persamaan garis lurus yang diperoleh dengan menggunakan program regresi linear 

pada kurva kalibrasi. 

3. Metode adisi standar 

Metode ini dipakai secara luas karena mampu meminimalkan kesalahan 

yang disebabkan oleh perbedaan kondisi lingkungan (matriks) sampel dan standar. 

Dua atau lebih sejumlah volume tertentu dari sampel dipindahkan ke dalam labu 

takar. Satu larutan diencerkan sampai volume tertentu kemudian diukur 

absorbansinya tanpa ditambah dengan zat standar, sedangkan larutan yang lain 

sebelum diukur absorbansinya ditambah dengan zat standar dan diencerkan seperti 

pada larutan yang pertama. 

2.8 Batas Deteksi (LOD) dan Batas Kuantitatif (LOQ) 

Batas deteksi dari suatu metode analisis adalah nilai parameter uji batas, 

yaitu konsentrasi analit terendah yang dapat dideteksi, tetapi tidak dikuantitasi pada 

kondisi percobaan yang dilakukan. Batas deteksi dinyatakan dalam konsentrasi 

analit pada sampel (Satiadarma dkk, 2004). 

Batas kuantitatif dari suatu metode analisis adalah nilai parameter 

penentuan kuantitatif senyawa yang terdapat dalam konsentrasi rendah dalam 

matriks. Batas kuntitatif adalah konsentrasi analit terendah dalam sampel yang 

dapat ditentukan dengan presisi dan akurasi yang dapat diterima pada kondisi 

eksperimen yang ditentukan. Batas kuantitatif dinyatakan dalam konsentrasi analit 

(persen, bagian per milyar) dalam sampel (Satiadarma dkk, 2004). 

Penentuan batas deteksi dapat dihitung berdasarkan pada standar deviasi 

(SD) respon dan kemiringan (slope) linieritas baku dengan persamaan 2: 

𝑆𝐷 = √𝛴(𝑦−𝑦𝑖)

𝑛−2

2

…………………………………………………………....1 
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LOD =  
3 x SD

slope
  ...……………………………………………………….…...2 

Penentuan batas kuantitatif dapat digunakan persamaan 3: 

LOQ =  
10 x SD

slope
………………………………………………………..…….3 
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BAB III 

METODOLOGI 

Metode yang digunakan mengacu pada SNI 19-7119.7-2005 untuk uji gas 

sulfur dioksida, SNI 19-7119.2-2005 untuk uji gas nitrogen dioksida,  SNI 19-

7119.8-2005 untuk uji gas oksidan, dan SNI 19-7119.1-2005 untuk uji gas amonia 

di Laboratorium Pengujian Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja Yogyakarta. 

3.1 Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan pada saat pengujian gas adalah penjerap 

SO2, penjerap NO2, penjerap Ox, penjerap NH3, larutan asam sulfamat 0,6%, 

larutan formaldehid 0,2 %, larutan pararosanilin, larutan Buffer, larutan kerja 

fenol, dan larutan  natrium hipoklorit. 

3.2 Alat 

Alat-alat yang digunakan pada saat pengujian gas adalah Spektrofotometer 

UV-Vis double beam (GBC Scientific), alat-alat gelas (labu ukur, gelas piala,  

pipet tetes, pipet ukur, pipet volum dan botol sampel), dan propipet. 

3.3 Cara Kerja 

3.3.1 Sampling Udara Ambien untuk Gas SO2, NO2, Ox, dan NH3 

Larutan penjerap SO2, NO2, Ox, dan NH3 sebanyak 10 mL dimasukkan ke 

dalam botol sampling untuk sampel dan blangko lapangan, kemudian filter dan 

holder dipasang dan dihubungkan dengan flowmeter, impinger dan pompa. Waktu 

pengambilan sampel, suhu, tekanan serta kelembaban udara diukur dan dicatat. 

3.3.2 Analisis Sulfur Dioksida (SO2) 

3.3.2.1 Standardisasi Larutan Natrium Tiosulfat (Na2S2O3) 0,01 N 

Standardisasi larutan natrium tiosulfat dilakukan dengan memanaskan 

kalium iodat (KIO3) pada suhu 180oC selama 2 jam dan didinginkan dalam 

desikator. Kemudian 0,09 g kalium iodat (KIO3) d i l a r u t k a n  ke dalam labu 

ukur 250 mL dan tambahkan air suling sampai tanda tera, lalu homogenkan. 

Setelah itu dipipet 25 mL larutan kalium iodat tersebut ke dalam labu erlenmeyer 
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asah 250 mL, ditambahkan 1 g KI dan 10 mL HCl (1:10). Labu erlemeyer ditutup 

dan ditunggu 5 menit, dilakukan titrasi larutan dalam erlenmeyer dengan larutan 

natrium tiosulfat 0,01 N sampai warna larutan kuning muda. Indikator kanji 

sebanyak 5 mL ditambahkan, dan dilanjutkan titrasi sampai titik akhir (warna biru 

tepat hilang). Volum larutan penitar yang diperlukan dicatat dan dihitung 

normalitas larutan natrium tiosulfat tersebut. 

3.3.2.2 Penentuan Konsentrasi SO2 dalam Larutan Induk Natrium 

Tiosulfat (Na2S2O3) 

Penentuan konsentrasi SO2 dilakukan dengan memipet 25 mL larutan 

induk natrium tiosulfat ke dalam erlenmeyer, ditambahkan 50 mL larutan iod 0,01 

N dan disimpan dalam ruang tertutup selama 5 menit. Kemudian dilakukan titrasi 

larutan dalam erlenmeyer dengan larutan tiosulfat 0,01 N sampai warna kuning 

muda. Indikator kanji sebanyak 5 mL ditambahkan dan dilanjutkan titrasi sampai 

titik akhir (warna biru tepat hilang). Titrasi blanko dilakukan dengan memipet 

sebanyak 25 mL air suling. Setelah itu dicatat volume larutan penitar yang 

diperlukan.  

3.3.2.3 Pembuatan Seri Larutan Standar 

Pembuatan seri larutan standar dilakukan dengan mengambil masing- 

masing 0 mL; 1,0 mL; 2,0 mL; 3,0 mL dan 4,0 mL larutan standar natrium tiosulfat 

0,01 N dimasukkan ke dalam labu ukur 25 mL. Sebanyak 10 mL larutan penjerap 

ditambahkan ke dalam larutan standar natrium tiosulfat. Masing-masing labu ukur 

ditambahkan 1 mL larutan asam sulfamat 0,6 % dan ditunggu sampai 10 menit. 

Setelah itu ditambahkan 2 mL larutan formaldehida 0,2% dan 5 mL larutan 

pararosanilin. Larutan ditepatkan dengan air suling sampai volume 25 mL, 

dihomogenkan dan ditunggu 30 - 60 menit. Absorbansi masing-masing larutan 

standar diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 

550 nm, setelah itu dibuat kurva kalibrasi serapan dengan jumlah SO2 (µg). 

3.3.2.4 Pengujian Sampel 

Sampel gas SO2 dimasukkan ke dalam labu ukur 25 mL, kemudian 

sebanyak 10 mL larutan penjerap ditambahkan ke dalam larutan standar  natrium 

tiosulfat. Larutan asam sulfamat 0,6 % ditambahkan 1 mL dan ditunggu sampai 10 
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menit. Setelah itu ditambahkan 2 mL larutan formaldehida 0,2% dan 5 mL larutan 

pararosanilin. Larutan ditepatkan dengan air suling sampai volume 25 mL, 

dihomogenkan dan ditunggu 30 - 60 menit. Absorbansi masing-masing larutan 

standar diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 

550 nm. Langkah-langkah tersebut digunakan pula untuk melakukan pengujian 

blanko dengan menggunakan larutan penjerap. 

3.3.3 Analisis Nitrogen Dioksida (NO2) 

3.3.3.1 Pembuatan Larutan Induk 

Natrium nitrit (NaNO2) dikeringkan dalam oven selama 2 jam pada suhu 105 

oC, setelah itu didinginkan dalam desikator. Natrium nitrit yang sudah kering 

ditimbang 0,246 g, kemudian dilarutkan ke dalam labu ukur 100 mL dengan air 

suling hingga tanda tera, lalu dihomogenkan. Larutan tersebut dipindahkan ke 

dalam botol coklat dan simpan di lemari pendingin. 

3.3.3.2 Pembuatan Larutan Standar 

Larutan sebanyak 10 mL larutan induk natrium nitrit dimasukkan  ke dalam 

labu ukur 1000 mL, ditambahkan  air suling hingga tanda tera, lalu homogenkan. 

3.3.3.3 Pembuatan Seri Larutan Standar 

Pembuatan seri larutan standar dilakukan dengan mengambil masing- 

masing 0 mL; 0,1 mL; 0,2 mL; 0,4 mL; 0,6 ml; 0,8 mL dan 1,0 mL larutan standar 

nitrit dimasukkan ke dalam labu ukur 25 mL. Larutan penjerap ditambahkan ke  

dalam  larutan  standar nitrit hingga tanda tera. Larutan kemudian dikocok dengan 

baik dan dibiarkan selama 15 menit agar pembentukan warna sempurna. 

Absorbansi masing-masing larutan standar diukur menggunakan spektrofotometer 

UV-Vis pada panjang gelombang 550 nm, setelah itu dibuat kurva kalibrasi serapan 

dengan jumlah NO2 (µg). 

3.3.3.4 Pengujian Sampel  

Sampel gas NO2 dimasukkan ke dalam labu ukur 25 mL dan diukur 

intensitas warna merah muda yang terbentuk menggunakan spektrofotometer UV-

Vis pada panjang gelombang 550 nm. Langkah-langkah tersebut digunakan pula 

untuk melakukan pengujian blanko dengan menggunakan larutan penjerap. 

3.3.4 Analisis Gas Oksidan (Ox) 
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3.3.4.1 Pembuatan Larutan Induk I2 

Kalium iodida sebanyak 16 g dan 3,173 g kristal I2 dimasukkan ke dalam 

labu ukur 500 mL dan dilarutkan dengan air suling. Larutan ditepatkan dengan air 

suling hingga tanda tera lalu dihomogenkan. Larutan disimpan pada suhu ruang 

paling sedikit selama 1 hari. Larutan dipindahkan ke dalam botol gelap dan 

disimpan di lemari pendingin. 

3.3.4.2 Pembuatan Larutan Standar Iod 

Larutan induk iod sebanyak 5 mL dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mL, 

dan diencerkan dengan air suling sampai tanda tera dan dihomogenkan. Larutan 

tersebut dipipet sebanyak 4 mL dan dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mL, dan 

ditepatkan dengan larutan penjerap. Larutan ini digunakan untuk membuat kurva 

kalibrasi. 

3.3.4.3 Standardisasi Larutan Natrium Tiosulfat (Na2S2O3) 0,1 N 

Standardisasi larutan natrium tiosulfat 0,1 N, dilakukan dengan melarutkan 

0,35 g kalium iodat yang telah dipanaskan pada suhu 180oC selama 2 jam ke dalam 

labu ukur 100 mL dan ditambahkan air suling sampai tanda batas. Larutan KIO3 

yang telah dibuat diambil 25 mL ke dalam erlenmeyer  100 mL, lalu ditambahkan 

1 g KI dan 10 mL HCl (1:10). Larutan tersebut dititrasi dengan natrium tiosulfat 

sampai warna larutan kuning muda, kemudian ditambahkan 5 mL indikator kanji 

dan dilanjutkan kembali titrasi sampai titik akhir titrasi (warna biru hilang). 

3.3.4.4 Standardisasi Larutan I2  0,05 N 

Standardisasi larutan iod 0,05 N, dilakukan dengan mengambil 25 mL 

larutan induk iod ke dalam erlenmeyer 100 mL, kemudian ditambahkan 1 mL 

asam klorida pekat dan didiamkan di tempat gelap selama 10 menit. Larutan 

dititrasi  dengan  larutan  natrium  tiosulfat  0,1  N  sampai  warna  larutan  kuning 

muda, kemudian ditambahkan 3 tetes indikator kanji, dilanjutkan titrasi sampai 

warna biru muda. 

3.3.4.5 Pembuatan Seri Larutan Standar 

Pembuatan larutan standar untuk menentukan kurva kalibrasi dengan 

mengambil masing-masing 0 mL; 0,5 mL; 1,0 mL; 1,5 mL; 2,0 mL dan 3,0 mL 

larutan standar iod 0,05 N ke dalam labu ukur 10 mL dan ditepatkan volume 
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sampai tanda batas dengan menggunakan larutan penjerap, lalu dihomogenkan. 

Absorbansi diukur menggunakan spektrofotometer UV- Vis pada panjang 

gelombang 352 nm. Kurva kalibrasi dibuat dari hubungan antara absorbansi 

dengan jumlah oksidan (µg). 

3.3.4.6 Pengujian Sampel 

Sampel gas Ox dimasukkan ke dalam kuvet pada alat spektrofotometer 

dalam jangka waktu 30 - 60 menit setelah pengambilan sampel gas lalu diukur 

intensitas warna kuning yang terbentuk pada panjang gelombang 352 nm. 

Absorbansi diukur kemudian dihitung jumlah oksidan (µg) dengan menggunakan 

kurva kalibrasi. 

3.3.5 Analisis Gas Amonia (NH3) 

3.3.5.1 Pembuatan Seri Larutan Standar 

Pembuatan seri larutan standar dilakukan dengan mengambil masing- 

masing 0 mL; 0,2 mL; 0,4 mL; 0,6 mL; 1 mL dan 1,5 mL larutan standar amonia 

(NH3) 10 µg dimasukkan ke dalam labu ukur 25 mL. Larutan penjerap sebanyak 

10 mL ditambahkan  ke  dalam  larutan  standar  amonia. Masing - masing labu 

ukur ditambahkan 2 mL larutan buffer, 5 mL larutan kerja fenol dan 2,5 mL larutan 

natrium hipoklorit dan ditepatkan volume sampai tanda batas dengan akuades. 

Larutan digojok, dihomogenkan dan kemudian didiamkan selama 30 menit. 

Absorbansi masing-masing larutan standar diukur menggunakan spektrofotometer 

UV-Vis pada panjang gelombang 632,2 nm, sehingga diperoleh deret larutan 

standar yang mengandung 0,000 µg; 0,391 µg; 0,782 µg; 1,173 µg; 1,564 µg; 

2,345 µg. Setelah itu dibuat kurva kalibrasi serapan dengan jumlah NH3 (µg). 

3.3.5.2 Pengujian Sampel 

Sampel gas NH3 dimasukkan ke dalam labu ukur 25 mL, kemudian 

sebanyak 2 mL larutan buffer ditambahkan ke dalam sampel, ditambahkan 5 mL 

larutan kerja fenol dan 2,5 mL larutan natrium hipoklorit, setelah itu ditepatkan 

volume sampai tanda batas dengan akuades dan digojog sampai homogen, lalu 

diukur serapan menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 

632,2 nm (warna larutan hijau kebiruan). Langkah-langkah tersebut digunakan pula 

untuk melakukan pengujian blanko dengan menggunakan larutan penjerap.  
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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

+ HNO 2
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+

N
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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. 
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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 



 
 

52 

 

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. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian penentuan kadar gas sulfur dioksida (SO2), 

nitrogen dioksida (NO2), oksidan (Ox) dan amonia (NH3) di udara menggunakan 

spekrofotometer UV-Vis menunjukkan bahwa : 

1. Kadar gas sulfur dioksida (SO2) tertinggi yaitu pada sampel 1 dengan 

konsentrasi 0,0682 ppm, sedangkan pada sampel 2 dengan konsentrasi 0,0305  

ppm. Kadar gas nitrogen dioksida (NO2) tertinggi yaitu pada sampel 2 dengan 

konsentrasi 0,1086 ppm, sedangkan pada sampel 1 dengan konsenrasi 0,1079 

ppm. Kadar gas oksidan (Ox) tertinggi yaitu pada sampel 1 dengan konsentrasi 

0,00071 ppm, sedangkan pada sampel 2 dengan konsentrasi 0,00044 ppm. Kadar 

gas amonia (NH3) tertinggi yaitu pada sampel 1 dengan konsentrasi 0,0285 ppm, 

sedangkan pada sampel 2 dengan konsentrasi 0,0277 ppm. Dilihat dari parameter 

gas SO2, NO2, Ox, dan NH3 kedua sampel memiliki kualitas udara yang baik, 

karena masih di bawah nilai ambang batas (NAB) menurut Peraturan Pemerintah 

No. 41 tahun 1999 maupun Keputusan Gubernur DIY No. 153 tahun 2002. 

2. Nilai batas deteksi (LOD) hasil pengukuran gas sulfur dioksida (SO2), nitrogen 

dioksida (NO2), oksidan (Ox) dan amonia (NH3) secara bertutut-turut sebesar 

0,20065 mg/L; 0,49014 mg/L; 0,02098 mg/L; dan 0,61347 mg/L. Sedangkan 

batas kuantitatif (LOQ) berturut-turut sebesar 0,66882 mg/L; 1,63380 mg/L; 

0,06994 mg/L; dan 2,04492 mg/L.  

5.2 Saran 

Dalam suatu pengujian, menentukan metode yang akan digunakan sangat 

penting, karena akan berpengaruh pada hasil pengujiannya. Dalam hal ini, metode 

yang bisa digunakan mengacu pada metode baku seperti SNI, ASTM, dan 

sebagainya. Pengujian parameter udara ambien penting dilakukan guna memantau 

kondisi udara pada suatu wilayah, maka perlu dilakukan pengujian secara berkala. 

Sehingga jika pencemar udara tersebut melebihi nilai ambang batas (NAB) dapat 

dilakukan pencegahan untuk meminimalkan adanya cemaran udara. 
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LAMPIRAN 1 

 

1. Data Pengambilan Sampel Gas 

1.1 Data Pengambilan Sampel Gas Sulfur Dioksida (SO2) 

No. Parameter 
Sampel 1 

(Tapak) 

Sampel 2 

(Barat Tapat) 

1 Temperatur (Co) 31 31 

2 Flow Rate (L/menit) 1 1 

3 Kecepatan Angin (m/det) 0,99 0,97 

4 Tekanan Udara (inHg) 29,41 29,41 

5 Kelembaban (%) 53 53 

6 Waktu Pengambilan 

Sampel (menit) 

60 60 

 

1.2 Data Pengambilan Sampel Gas Nitrogen Dioksida (NO2)  

No. Parameter 
Sampel 1 

(Tapak) 

Sampel 2 

(Barat Tapat) 

1 Temperatur (Co) 32 32 

2 Flow Rate (L/menit) 0,4 0,4 

3 Kecepatan Angin (m/det) 1,21 1,07 

4 Tekanan Udara (inHg) 29,41 29,41 

5 Kelembaban (%) 51 50 

6 Waktu Pengambilan 

Sampel (menit) 

60 60 

 

1.3  Data Pengambilan Sampel Gas Oksidan (Ox) 

No. Parameter 
Sampel 1 

(Tapak) 

Sampel 2 

(Barat Tapat) 

1 Temperatur (Co) 32 32 

2 Flow Rate (L/menit) 2 2 

3 Kecepatan Angin (m/det) 1,81 1,30 

4 Tekanan Udara (inHg) 29,41 29,41 

5 Kelembaban (%) 45 45 

6 Waktu Pengambilan 

Sampel (menit) 

60 60 

 

1.4 Data Pengambilan Sampel Gas Amonia (NH3) 

No. Parameter 
Sampel 1 

(Tapak) 

Sampel 2 

(Barat Tapat) 

1 Temperatur (Co) 32 32 

2 Flow Rate (L/menit) 2 2 

3 Kecepatan Angin (m/det) 1,81 1,30 

4 Tekanan Udara (inHg) 29,41 29,41 

5 Kelembaban (%) 48 47 

6 Waktu Pengambilan 

Sampel (menit) 

60 60 



 
 

64 

 

LAMPIRAN 2 

2. Cara Pembuatan Reagen Pengujian  

2.1 Cara Pembuatan Reagen Pengujian Sulfur Dioksida (SO2) 

1. Larutan penjerap tetrakloromerkurat (TCM) 0,04 M 

Sebanyak 10,86 g merkuri (II) klorida (HgCl2) dilarutkan dengan 800 mL 

air suling ke dalam gelas piala 1000 mL. Kemudian ditambahkan berturut-

turut 5,96 g kalium klorida (KCl) dan 0,066 g EDTA 

[(HOCOCH2)2N(CH2)2N(CH2COONa)2. 2H2O], lalu aduk sampai 

homogen. Pindahkan ke dalam labu ukur 1000 mL, encerkan dengan air 

suling hingga tanda tera lalu homogenkan. 

2. Larutan induk iod (I2) 0,1 N 

Masukkan dalam gelas piala berturut-turut 12,7 g iod dan  40,0  g kalium 

iodida (KI). Larutkan campuran tersebut dengan 25 mL air suling. Pindahkan 

secara kuantitatif ke dalam labu ukur 1000 mL, encerkan dengan air suling 

lalu homogenkan. 

3. Larutan iod 0,01 N 

Larutkan 50 mL larutan induk iod 0,1 N ke dalam labu ukur 500 mL dengan 

air suling, encerkan sampai tanda tera lalu homogenkan. 

4. Larutan indikator kanji 

Masukkan dalam gelas piala 250 mL berturut-turut 0,4 g kanji dan 0,002 g 

merkuri (II) iodida (HgI2). Larutkan secara hati-hati dengan air mendidih 

sampai volum larutan mencapai  200  mL. Panaskan larutan tersebut sampai 

larutan jernih, lalu dinginkan dan pindahkan ke dalam botol pereaksi. 

5. Larutan asam klorida (HCl) (1+10) 

Encerkan 10 mL HCl pekat dengan 100 mL air suling di dalam gelas piala 

250 mL. 

6. Larutan induk natrium tio sulfat (Na2S2O3) 0,1 N 

Sebanyak 24,82 g Na2S2O3.5H2O dilarutkan dengan 200 mL air suling 

dingin yang telah dididihkan ke dalam gelas piala 250 mL  dan ditambahkan 

0,1 g natrium karbonat (Na2CO3). Pindahkan ke dalam labu ukur 1000 mL 

kemudian encerkan dengan air suling sampai tanda tera dan homogenkan. 
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Diamkan larutan ini selama 1 hari sebelum dilakukan standarisasi. 

7. Larutan Na2S2O3 0,01 N 

Sebanyak 50 mL larutan induk Na2S2O3 dimasukkan ke dalam labu ukur 500 

mL. Encerkan dengan air suling sampai tanda tera, lalu homogenkan. 

8. Larutan asam klorida (HCl) 1 M 

Sebanyak 83 mL HCl 37% dimasukkan ke dalam labu ukur 1000 mL yang 

berisi kurang lebih 300  mL air suling. Encerkan dengan air suling sampai 

tanda tera, lalu homogenkan. 

9. Larutan asam sulfamat (NH2SO3H) 0,6% b/v 

Sebanyak 0,6 g asam sulfamat dilarutkan ke dalam labu ukur 100 mL, 

encerkan dengan air suling sampai tanda tera, lalu homogenkan. 

10. Larutan asam fosfat (H3PO4) 3 M 

Sebanyak 205 mL H3PO4 85% dimasukkan ke dalam labu ukur 1000 mL 

yang berisi  kurang lebih 300 mL air suling, encerkan sampai tanda tera, 

lalu homogenkan. 

11. Larutan induk pararosanilin hidroklorida (C19H17N3.HCl) 0,2% 

Sebanyak 0,2 g pararosanilin hidroklorida dimasukkan ke dalam labu ukur 

100 mL, encerkan dengan larutan HCl 1 M sampai tanda tera, lalu 

homogenkan. 

12. Larutan kerja pararosanilin 

Sebanyak 40 mL larutan induk pararosanilin dimasukkan ke dalam labu ukur 

500 mL, (bila kemurnian larutan induk pararosanilin lebih kecil dari 100% 

tambahkan setiap kekurangan  1%  dengan 0,4 mL larutan induk 

pararosanilin). Tambahkan 50 mL larutan asam fosfat 3 M. Tepatkan hingga 

tanda tera dengan air suling lalu homogenkan. 

13. Larutan formaldehida (HCHO) 0,2% v/v 

Sebanyak 5 mL HCHO 36% - 38% (v/v) dimasukkan ke dalam labu ukur 

1000 mL, encerkan dengan air suling hingga tanda tera lalu homogenkan. 

14. Larutan penyangga asetat 1 M (pH = 4,74) 

Sebanyak 13,61 g natrium asetat trihidrat (NaC2H5O2.3H2O) dilarutkan ke 
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dalam labu ukur 100 mL dengan 50 mL air suling. Tambahkan 5,7 mL asam 

asetat glasial (CH3COOH), dan encerkan dengan air suling sampai tanda 

tera, lalu homogenkan. 

2.2 Cara Pembuatan Reagen Pada Pengujian Nitrogen Dioksida (NO2) 

1. Larutan induk N-(1-naftil)-etilendiamin dihidroklorida (NEDA, 

C12H16Cl2N2) 

Sebanyak 0,1 g NEDA dilarutkan dengan air suling ke dalam labu ukur 100 

mL, kemudian encerkan dengan air suling sampai tanda tera  lalu 

homogenkan. Larutan tersebut dipindahkan ke dalam botol coklat dan simpan 

di lemari pendingin. 

2. Larutan penjerap Griess Saltzman. 

Sebanyak 5 g asam sulfanilat (H2NC6H4SO3H) dilarutkan dalam gelas 

piala 1000 mL dengan 140 mL asam asetat glasial, aduk secara hati-hati 

dengan stirrer sambil ditambahkan dengan air suling hingga kurang lebih 

800 mL. Pindahkan larutan tersebut ke dalam labu ukur 1000 mL. 

Tambahkan 20 mL larutan induk NEDA, dan 10 mL aseton, tambahkan 

air suling hingga tanda tera, lalu homogenkan. 

2.3 Cara Pembuatan Reagen Pada Pengujian Oksidan (Ox) 

1. Larutan penjerap oksidan 

Sebanyak 10 g kalium iodida (KI) dilarutkan dalam 200 mL air suling. Pada 

tempat yang lain, sebanyak 35,82 g dinatrium hidrogen fosfat dodekahidrat 

(Na2HPO4.12H20) dan 13,6 g kalium dihidrogen fosfat (KH2PO4) dilarutkan 

dengan 500 mL air suling dalam gelas piala. Tambahkan larutan kalium 

iodida sebagai larutan penyangga sambil diaduk sampai homogen. Encerkan 

larutan ini sampai volum 1000 mL dalam labu ukur dan diamkan selama 

paling sedikit 1 hari. Kemudian atur pH pada 6,8 ± 0,2 menggunakan larutan 

natrium hidroksida (NaOH) 1% (b/v) atau asam fosfat (H3PO4) 1% (b/v). 

2. Larutan asam klorida (HCl) (1+10) 

Encerkan 10 mL HCl pekat dengan 100 mL air suling di dalam gelas piala. 

3. Larutan natrium tio sulfat (Na2S2O3) 0,1 N 

Sebanyak 24,82 g natrium tio sulfat pentahidrat (Na2S2O3.5H2O) dilarutkan 
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dengan 200 mL air  suling dingin yang sebelumnya telah dididihkan dalam 

gelas piala dan tambahkan 0,1 g natrium karbonat. Pindahkan ke dalam labu 

ukur 1000 mL kemudian tepatkan dengan air suling dan homogenkan. 

Diamkan larutan ini selama 1 hari sebelum dilakukan standarisasi. 

4. Larutan indikator kanji 

Masukkan dalam gelas piala berturut-turut 0,4 g kanji dan 0,002 g merkuri 

(II) iodida, larutkan secara hati-hati dengan air mendidih sampai volum 200 

mL. Panaskan larutan tersebut sampai larutan jernih, lalu dinginkan dan 

pindahkan ke dalam botol pereaksi. 

2.4 Cara Pembuatan Reagen Pada Pengujian Amonium (NH3) 

1. Larutan Penjerap atau Absorben 

Sebanyak 3 mL H2SO4 pekat dimasukkan ke dalam labu ukur 1000 mL, 

kemudian diencerkan demham 1000 mL akuades sampai tanda batas 

(reaksi eksotermis), lalu dihomogenkan dan disimpan dalam keadaan 

tertutup. 

2. Larutan Natrium Nitroprusida (Na2Fe(CN)5NO.2H2O) 2 % 

Sebanyak 2 g natrium nitroprusida dilarutkan dengan aquades  dalam 

gelas piala 100 mL. Larutan dipindah ke dalam labu ukur 100 mL dan 

tepatkan volume denga aquades sampai tanda batas dan disimpan dalam 

lemari es. 

3. Larutan Natrium Hidroksida (NaOH) 6,75 M 

Sebanyak 270 g NaOH dilarutkan dengan aquades sampai 500 mL dalam 

gelas piala 1000 mL. Larutan NaOH dididihkan sampai mendidih, 

kemudian didinginkan dan diencerkan dengan aquades hingga 1000 mL, 

lalu dihomogenkan dan disimpan dalam botol polietilen. 

4. Larutan Natrium Hipoklorit (NaOCl) 3,7 % 

Larutan natrium hipoklorit 5-6 % (tersedia di pasaran), diencerkan 

larutan dengan aquades hingga didapatkan larutan 0,1 N. 

5. Larutan Kerja Hipoklorit 



 
 

68 

 

Sebanyak 30 mL larutan NaOH 6,75 M dan 30 mL larutan natrium 

hipoklorit 3,7 % dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mL. Tepatkan 

volume larutan dengan akuades sampai tanda batas dan dihomogenkan. 

6. Larutan Fenol (C6H5OH) 45 % v/v 

50 g fenol dilebur di atas penangas air pada suhu 600C. Sebanyak 45 mL 

fenol yang telah dipanaskan, dimasukkan ke dalam gelas piala 100 ml, 

kemudian ditambahkan metanol sampai tanda batas dan dihomogenkan, 

lalu disimpan dalam lemari es. 
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LAMPIRAN 3 

 

3. Interpretasi Data 

3.1 Interpretasi Data untuk Sulfur Dioksida (SO2) 

a) Standarisasi larutan natrium tiosulfat (Na2S2O3) 0,1 N 

𝐍 =  
𝐛 𝐱 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝐱 𝐕𝟏

𝟑𝟓, 𝟔𝟕 𝐱 𝟐𝟓𝟎 𝐱 𝐕𝟐
 

keterangan : 

N : Konsentrasi larutan natrium tiosulfat dalam grek/L (N) 

b : Bobot KIO3 dalam 250 mL air suling (g) 

V1 : Volume KIO3 yang digunakan dalam titrasi (mL) 

V2 : Volume larutan natrium tio sulfat hasil titrasi (mL) 

35,67 : Bobot ekivalen KIO3 (BM KIO3/6) 

250 : Volume larutan KIO3 yang dibuat dalam labu ukur 250 mL 

1000 : Konversi liter (L) ke mL 

Diketahui : 

Volume Titrasi Ke- 1 = 2,5 mL 

   Titrasi Ke- 2 =  2,4 mL 

Volume Titrasi Rata-rata = 2,45 mL 

𝐍 =  
𝟎, 𝟎𝟗 𝐱 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝐱 𝟐𝟓

𝟑𝟓, 𝟔𝟕 𝐱 𝟐𝟓𝟎 𝐱 𝟐, 𝟒𝟓
  

      = 𝟎, 𝟏𝟎𝟑 

Kemudian dipipet 50 mL larutan Induk natrium tiosulfat (Na2S2O3) 

dimasukkan ke dalam labu takar 500 mL, diencerkan dengan aquadest sampai 

tanda batas, dihomogenkan, maka normalitasnya adalah 0,0103 N. 

b) Penentuan Konsentrasi SO2  

𝐂 =  
(𝐕𝐛 − 𝐕𝐜)𝐱 𝐍 𝐱 𝟑𝟐, 𝟎𝟑 𝐱 𝟏𝟎𝟎𝟎

𝐕𝐚
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keterangan : 

C : Konsentrasi SO2 dalam larutan induk Na2S2O5 (µg/mL) 

Vb : Volume natrium tio sulfat hasil titrasi blanko (mL) 

Vc : Volume natrium tio sulfat hasil titrasi larutan induk (mL) 

N : Normalitas larutan natrium tio sulfat 0,01 N (N) 

Va : Volume larutan induk Na2S2O5 yang dipipet (mL) 

32,03 : Berat ekivalen SO2 (BM SO2/2) 

1000 : Konversi liter (L) ke mL 

Diketahui :  

Volume Titrasi Blanko = 50,2 mL 

Volume Titrasi Sampel 1       = 19,3 mL 

                 Sampel 2      = 19,3 mL 

Volume Titrasi Rata-Rata = 19,3 mL 

 

𝐂 =  
(𝟓𝟎, 𝟐 − 𝟏𝟗, 𝟑)𝐱 𝟎, 𝟎𝟏𝟎𝟑 𝐍 𝐱 𝟑𝟐, 𝟎𝟐 𝐱 𝟏𝟎𝟎𝟎

𝟐𝟓
 

        =  𝟒𝟎𝟕, 𝟐𝟒𝟒𝟒 µg/mL   

Kemudian Dipipet 2 mL larutan standar SO2. Masukkan dalam labu ukur 100 

mL dan diencerkan dengan TCM hingga tanda batas, dihomogenkan. 

𝐒𝐎𝟐 =  
𝟐 𝐱 𝟒𝟎𝟕, 𝟐𝟒𝟒𝟒 µ𝐠/𝐦𝐋

𝟏𝟎𝟎
 

                 𝐒𝐎𝟐 =  𝟖, 𝟏𝟒𝟒𝟗 µ𝐠 

c) Volume sampel uji di udara yang diambil 

𝐕 =
𝐅𝟏 + 𝐅𝟐

𝟐
 𝐱 𝐭 𝐱 

𝐏𝐚

𝐓𝐚 
 𝐱 

𝟐𝟗𝟖

𝟕𝟔𝟎
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keterangan : 

V : Volume udara yang dihisap (L) 

F1 : Laju alir awal (L/menit)  

F2 : Laju alir akhir (L/menit) 

t : Durasi pengambilan contoh uji (menit) 

Pa : Tekanan barometer rata-rata pengambilan contoh uji (mmHg) 

Ta : Temperatur rata-rata selama pengambilan contoh uji (K) 

298 : Tempetatur pada kondisi normal 25oC (K) 

760 : Tekanan pada kondisi normal 1 atm (mmHg) 

V = Flow rate x t x 
Pa

Ta
 x 

298

760
 

    = 1
L

menit
 x 60 menit x 

750,8 mmHg

305,4 K
 x 

298 K

760 mmHg
   

  =  62,364 L 

d) Konsentrasi sulfur dioksida (SO2) di udara ambien 

 

𝐂 =  
𝐚

𝐕
 𝐱 𝟏𝟎𝟎𝟎 

keterangan : 

C : Konsentrasi SO2 di udara (µg/Nm3) 

a : Jumlah SO2 dari contoh uji dengan melihat kurva kalibrasi (µg)  

V : Volume udara pada kondisi normal (L) 

1000 : Konversi liter (L) ke m3 

24,45 L/mol : volume gas dalam keadaan standar 

Konsentrasi SO2 di Udara Ambien Sampel 1 : 

 C =  
a

V
 x 1000 

 =  
11,13499 μg 

62,364 L
 x 1000 

= 178,5483 μg/m3 
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C (μg/g) =
C (μg/m3)

Mr SO2 x 1000
 x 24,45 liter/mol 

C =
178,5483 μg/m3

64 g/mol x 1000
 x 24,45 liter/mol 

    = 0,0682 μg/g atau ppm 

Konsentrasi SO2 di Udara Ambien Sampel 2 : 

C =  
a

V
 x 1000 

   =  
4,991736 μg 

62,364 L
 x 1000 

 = 80,0419 μg/m3 

C (μg/g) =
C (μg/m3)

Mr SO2 x 1000
 x 24,45 liter/mol 

C =
80,0419  μg/m3

64 g/mol x 1000
 x 24,45 liter/mol 

 = 0,0305 μg/g atau ppm 

3.2 Interpretasi Data untuk Nitrogen Dioksida (NO2) 

3.2.1 Nitrogen Dioksida (NO2) 

a) Penentuan konsentrasi NO2 dalam larutan standar 

𝐍𝐎𝟐 =  
𝐚

𝟏𝟎𝟎
 𝐱 

𝟒𝟔

𝟔𝟗
 𝐱 

𝟏

𝐟
 𝐱 

𝟏𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎
 𝐱 𝟏𝟎𝟔  

keterangan : 

NO2 : Jumlah NO2 dalam larutan standar NaNO2 (µg/mL) 

a : Berat NaNO2 yang ditimbang (g)  

46 : Berat molekul NO2 

69 : Berat molekul NaNO2 

F : Faktor yang menunjukkan jumlah mol NaNO2 yang menghasilkan    

yang setara dengan 1 mol NO2 (nilai f = 0,82) 

10/1000 : Faktor pengenceran dari larutan induk NaNO2 

106 : Konversi dari gram ke µg 
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𝐍𝐎𝟐 =  
𝟎, 𝟐𝟒𝟔

𝟏𝟎𝟎
 𝐱 

𝟒𝟔

𝟔𝟗
 𝐱 

𝟏

𝟎, 𝟖𝟐
 𝐱 

𝟏𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎
 𝐱 𝟏𝟎𝟔  

 

𝐍𝐎𝟐 =   𝟐𝟎 µ𝐠/𝐦𝐋  

 

b) Volume sampel uji di udara yang diambil 

𝐕 =
𝐅𝟏 + 𝐅𝟐

𝟐
 𝐱 𝐭 𝐱 

𝐏𝐚

𝐓𝐚 
 𝐱 

𝟐𝟗𝟖

𝟕𝟔𝟎
 

keterangan : 

V : Volume udara yang dihisap (L) 

F1 : Laju alir awal (L/menit)  

F2 : Laju alir akhir (L/menit) 

t : Durasi pengambilan contoh uji (menit) 

Pa : Tekanan barometer rata-rata pengambilan contoh uji (mmHg) 

Ta : Temperatur rata-rata selama pengambilan contoh uji (K) 

298 : Tempetatur pada kondisi normal 25oC (K) 

760 : Tekanan pada kondisi normal 1 atm (mmHg) 

V = Flow rate x t x 
Pa

Ta
 x 

298

760
 

    = 0,4
L

menit
 x 60 menit x 

750,8 mmHg

305,4 K
 x 

298 K

760 mmHg
   

 =  24,946 L 

c) Konsentrasi Nitrogen Dioksida (NO2) di udara ambien 
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𝐂 =  
𝐚

𝐕
 𝐱 𝟏𝟎𝟎𝟎 

keterangan : 

C : Konsentrasi NO2 di udara (µg/Nm3) 

a : Jumlah NO2 dari contoh uji dengan melihat kurva kalibrasi (µg)  

V : Volume udara pada kondisi normal (L) 

1000 : Konversi liter (L) ke m3 

24,45 L/mol : volume gas dalam keadaan standar 

Konsentrasi NO2 di Udara Ambien Sampel 1 

C =  
a

V
 x 1000 

    =  
 5,067227 μg 

24,946 L
 x 1000 

  = 203,1278 μg/m3 

C (μg/g) =
C (μg/m3)

Mr NO2 x 1000
 x 24,45 liter/mol 

C =
203,1278  μg/m3

46 g/mol x 1000
 x 24,45 liter/mol 

    = 0,1079 μg/g atau ppm 

Konsentrasi NO2 di Udara Ambien Sampel 2  

C =  
a

V
 x 1000 

=  
 5,095238 μg 

24,946 L
 x 1000 

=  204,2507 μg/m3 

C (μg/g) =
C (μg/m3)

Mr NO2 x 1000
 x 24,45 liter/mol 

 C =  
204,2507  μg/m3

46 g/mol x 1000
 x 24,45 liter/mol 

=  0,1086 μg/g atau ppm 
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3.3 Interpretasi untuk Data Oksidan (Ox) 

a) Standarisasi larutan natrium tiosulfat 0,1 N 

𝐍 =  
𝐛 𝐱 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝐱 𝐕𝟏

𝟑𝟓, 𝟔𝟕 𝐱 𝟏𝟎𝟎 𝐱 𝐕𝟐
 

keterangan : 

N : Konsentrasi larutan natrium tiosulfat dalam grek/L (N) 

b : Bobot KIO3 dalam 250 mL air suling (g) 

V1 : Volume KIO3 yang digunakan dalam titrasi (mL) 

V2 : Volume larutan natrium tio sulfat hasil titrasi (mL) 

35,67 : Bobot ekivalen KIO3 (BM KIO3/6) 

100 : Volume larutan KIO3 yang dibuat dalam labu ukur 250 mL 

1000 : Konversi liter (L) ke mL 

Diketahui Volume Titrasi Ke- 1 = 24,2 mL 

         Titrasi Ke- 2 = 24,3 mL 

     Volume Rata-Rata  = 24,25 mL 

 

 

Maka,   N1 =  
b x 1000 Vb

35,67 x 100 x Va
  

        =  
0,35 g x 1000 x 25 mL

35,67 x 100 x 24,25 mL
  

                  =  0,101156 N 

b) Standarisasi larutan Iod (I2) 0,05 N 

𝐍𝟐 =  
𝐍𝟏 𝐱 𝐕𝟏

𝐕𝟐
 

keterangan : 

N1 : Konsentrasi larutan natrium tiosulfat dalam grek/L (N) 

N2 : Konsentrasi larutan Iod (N)  

V1 : Volume larutan natrium tiosulfat hasil titrasi (mL) 

V2 : Volume larutan Iod yang dititrasi (mL) 

Diketahui Volume Titrasi Ke- 1 : 12,6 mL 

         Titrasi Ke- 2 : 12,4 mL 

     Volume Rata-Rata : 12,5 mL 
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Maka,                 N2 =  
V1 x N1

V2
 

  
12,5 𝑚𝑙 𝑥 0,101156 𝑁

25 𝑚𝐿
= 0,05058 𝑁 

 

c) Jumlah oksidan dalam larutan standar Iod 

 

𝐎𝟑 = 𝟏𝟔 𝐱 𝐍𝟐 

keterangan : 

O3 : Jumlah oksidan (µg) 

N2 : Normalitas Iod 0,05 N hasil standarisasi 

16 : Jumlah ekivalen O3 (0,8 µg / mL) dibagi dengan normalitas Iod 

0,05 N 

O3 = 16 x N2 

      = 16 x 0,05058 N 

      = 0,809 µg 

 

d) Volume sampel uji di udara yang diambil 

𝐕 =
𝐅𝟏 + 𝐅𝟐

𝟐
 𝐱 𝐭 𝐱 

𝐏𝐚

𝐓𝐚 
 𝐱 

𝟐𝟗𝟖

𝟕𝟔𝟎
 

keterangan : 

V : Volume udara yang dihisap (L) 

F1 : Laju alir awal (L/menit)  

F2 : Laju alir akhir (L/menit) 

t : Durasi pengambilan contoh uji (menit) 

Pa : Tekanan barometer rata-rata pengambilan contoh uji (mmHg) 

Ta : Temperatur rata-rata selama pengambilan contoh uji (K) 

298 : Tempetatur pada kondisi normal 25oC (K) 

760 : Tekanan pada kondisi normal 1 atm (mmHg) 

V = Flow rate x t x 
Pa

Ta
 x 

298

760
 

   = 2 
L

menit
 x 30 menit x 

750,8 mmHg

305,4 K
 x 

298 K

760 mmHg
   

   =  62,364 L 
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e) Konsentrasi oksidan (O3) di udara ambien 

𝐂 =  
𝐚

𝐕
 𝐱 𝟏𝟎𝟎𝟎 

keterangan : 

C : Konsentrasi O3 di udara (µg/Nm3) 

a : Jumlah O3 dari contoh uji dengan melihat kurva kalibrasi (µg)  

V : Volume udara pada kondisi normal (L) 

1000 : Konversi liter (L) ke m3 

Konsentrasi O3 di Udara Ambien Sampel 1 

𝐶 =  
𝑎

𝑉
 𝑥 1000 

    =  
 0,08634 𝜇𝑔 

62,364  𝐿
 𝑥 1000 

    =  1,3845 μg/m3 

𝐶 =
1,3845  μg/m3

48 𝑔 𝑚𝑜𝑙 𝑥 1000
 𝑥 24,45 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟/𝑚𝑜𝑙 

    =  0,00071 μg/g atau ppm 

Konsentrasi O3 di Udara Ambien Sampel 2 

𝐶 =  
𝑎

𝑉
 𝑥 1000 

    =  
 0,053994 𝜇𝑔 

62,364  𝐿
 𝑥 1000 

    =  0,8658 μg/m3 

𝐶 =
0,8658   μg/m3

48 𝑔 𝑚𝑜𝑙 𝑥 1000
 𝑥 24,45 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟/𝑚𝑜𝑙 

    = 0,00044 μg/g atau ppm 

3.4 Interpretasi Data untuk Amonia (NH3) 

a) Volume sampel uji di udara yang diambil 
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𝐕 =
𝐅𝟏 + 𝐅𝟐

𝟐
 𝐱 𝐭 𝐱 

𝐏𝐚

𝐓𝐚 
 𝐱 

𝟐𝟗𝟖

𝟕𝟔𝟎
 

keterangan : 

V : Volume udara yang dihisap (L) 

F1 : Laju alir awal (L/menit)  

F2 : Laju alir akhir (L/menit) 

t : Durasi pengambilan contoh uji (menit) 

Pa : Tekanan barometer rata-rata pengambilan contoh uji (mmHg) 

Ta : Temperatur rata-rata selama pengambilan contoh uji (K) 

298 : Tempetatur pada kondisi normal 25oC (K) 

760 : Tekanan pada kondisi normal 1 atm (mmHg) 

 

V = Flow rate x t x 
Pa

Ta
 x 

298

760
 

    = 2 
𝐿

𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡
 𝑥 60 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 𝑥 

750,8 𝑚𝑚𝐻𝑔

305,4 𝐾
 𝑥 

298 𝐾

760 𝑚𝑚𝐻𝑔
   

    = 124,728 L 

b) Konsentrasi amonia (NH3) di udara ambien 

𝐂 =  
𝐚

𝐕
 𝐱 𝟏𝟎𝟎𝟎 

dengan : 

C : Konsentrasi NH3 di udara (µg/Nm3) 

a : Jumlah NH3 dari contoh uji dengan melihat kurva kalibrasi (µg)  

V : Volume udara pada kondisi normal (L) 

1000 : Konversi liter (L) ke m3 

Konsentrasi Amonia (NH3) di Udara Ambien Sampel 1 

𝐶 =  
𝑎

𝑉
 𝑥 1000 

    =  
 2,47315 𝜇𝑔 

124,728  𝐿
 𝑥 1000 
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    = 19,8139 μg/m3 

𝐶 =
19,8139   μg/m3

17 𝑔 𝑚𝑜𝑙 𝑥 1000
 𝑥 24,45 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟/𝑚𝑜𝑙 

    = 0,0285 μg/g atau ppm 

Konsentrasi Amonia (NH3) di Udara Ambien Sampel 2 

𝐶 =  
𝑎

𝑉
 𝑥 1000 

    =  
 2,40604 𝜇𝑔 

124,728   𝐿
 𝑥 1000 

    =  19,2905 μg/m3 

𝐶 =
19,2905    μg/m3

17 𝑔 𝑚𝑜𝑙 𝑥 1000
 𝑥 24,45 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟/𝑚𝑜𝑙 

    =  0,02774 μg/g atau ppm 
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LAMPIRAN 3 

 

3.1 Menghitung Nilai LOD dan LOQ Pengujian Sulfur Dioksida (SO2) 

 

𝑺𝒚

𝒙
= √∑

(𝒀 − 𝒀𝒊)𝟐

𝒏 − 𝟐

𝒏

𝒊=𝒊

 

𝑺𝒚

𝒙
=  

0,00001768

𝟓 − 𝟐
 

 

    
𝑺𝒚

𝒙
= 0,002427823 

𝐿𝑂𝐷 =
3 𝑆𝑦/𝑥

𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒
  

𝐿𝑂𝐷 =
3 (0,002427823)

0,0363
 

𝐿𝑂𝐷 = 0,20065 𝑚𝑔/𝐿 

𝐿𝑂𝑄 =
10 𝑆𝑦/𝑥

𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒
  

𝐿𝑂𝑄 =
10 (0,002427823)

0,0363
 

𝐿𝑂𝑄 = 0,66882 𝑚𝑔/𝐿 

3.2 Menghitung Nilai LOD dan LOQ Pengujian Nitrogen Dioksida (NO2) 

 

𝑺𝒚

𝒙
= √∑

(𝒀 − 𝒀𝒊)𝟐

𝒏 − 𝟐

𝒏

𝒊=𝒊

 

𝑺𝒚

𝒙
=  

0,00017010

𝟕 − 𝟐
 

 

    
𝑺𝒚

𝒙
= 0,005832667 

𝐿𝑂𝐷 =
3 𝑆𝑦/𝑥

𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒
  

𝐿𝑂𝐷 =
3 (0,005832667)

0,0357
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𝐿𝑂𝐷 = 0,49014 𝑚𝑔/𝐿 

𝐿𝑂𝑄 =
10 𝑆𝑦/𝑥

𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒
  

𝐿𝑂𝑄 =
10 (0,005832667)

0,0357
 

𝐿𝑂𝑄 = 1,63380 𝑚𝑔/𝐿 

 

3.3 Menghitung Nilai LOD dan LOQ Pengujian Oksidan (Ox) 

 

𝑺𝒚

𝒙
= √∑

(𝒀 − 𝒀𝒊)𝟐

𝒏 − 𝟐

𝒏

𝒊=𝒊

 

𝑺𝒚

𝒙
=  

0,00003160

𝟔 − 𝟐
 

 

    
𝑺𝒚

𝒙
= 0,002810811 

𝐿𝑂𝐷 =
3 𝑆𝑦/𝑥

𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒
  

𝐿𝑂𝐷 =
3 (0,002810811)

0,4019
 

𝐿𝑂𝐷 = 0,02098 𝑚𝑔/𝐿 

𝐿𝑂𝑄 =
10 𝑆𝑦/𝑥

𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒
  

𝐿𝑂𝑄 =
10 (0,002810811)

0,4019
 

𝐿𝑂𝑄 = 0,06994 𝑚𝑔/𝐿 

3.4 Menghitung Nilai LOD dan LOQ Pengujian Amonia (NH3) 

 

𝑺𝒚

𝒙
= √∑

(𝒀 − 𝒀𝒊)𝟐

𝒏 − 𝟐

𝒏

𝒊=𝒊

 

𝑺𝒚

𝒙
=  

0,00014854

𝟔 − 𝟐
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𝑺𝒚

𝒙
= 0,006093849 

𝐿𝑂𝐷 =
3 𝑆𝑦/𝑥

𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒
  

𝐿𝑂𝐷 =
3 (0,006093849)

0,0298
 

𝐿𝑂𝐷 = 0,61347 𝑚𝑔/𝐿 

𝐿𝑂𝑄 =
10 𝑆𝑦/𝑥

𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒
  

𝐿𝑂𝑄 =
10 (0,006093849)

0,0298
 

𝐿𝑂𝑄 = 2,04492 𝑚𝑔/𝐿 
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LAMPIRAN 4 
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