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BAB III

DASAR TEORI

3.1 Elektrokoagulasi

Elektrokoagulasi merupakan metode pengolahan air secara elektrokimia

dimana pada anoda terjadi pelepasan koagulan aktif berupa ion logam (biasanya

alumunium atau besi) ke dalam larutan, sedangkan pada katoda terjadi reaksi

elektrolisis berupa pelepasan gas hidrogen (Holt dkk., 2004). Menurut Mollah,

(2004), elektrokoagulasi adalah proses kompleks yang melibatkan fenomena

kimia dan fisika dengan menggunakan elektroda untuk menghasilkan ion yang

digunakan untuk mengolah air limbah. Berikut ini adalah gambar yang dapat

menunjukkan interaksi atau mekanisme yang terjadi di dalam reaktor

elektrokoagulasi.

Gambar 1. Mekanisme dalam elektrokoagulasi (Holt, 2006)
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Pada proses elektrokimia akan terjadi pelepasan Al3+ dari plat elektroda (anoda)

sehingga membentuk flok Al(OH)3 yang mampu mengikat kontaminan dan

partikel-partikel dalam limbah. Apabila dalam suatu elektrolit ditempatkan dua

elektroda dan dialiri arus listrik searah, maka ion positif (kation) bergerak ke

katoda dan menerima elektron yang direduksi dan ion negatif (anion) bergerak ke

anoda dan menyerahkan elektron yang dioksidasi.

Metode elektrokoagulasi memiliki beberapa keunggulan diantaranya

yaitu merupakan metode yang sederhana, efisien, baik digunakan untuk

menghilangkan senyawa organik, tanpa penambahan zat kimia sehingga

mengurangi pembentukan residu (sluge), dan efektif untuk menghilangkan

padatan tersuspensi (Reddhitota dkk., 2007)

3.1.1 Prinsip Elektrokoagulasi

Prinsip dasar dari elektrokoagulasi adalah reaksi reduksi dan oksidasi

(redoks). Dalam suatu sel elektrokoagulasi peristiwa oksidasi terjadi di anoda,

sedangkan reduksi terjadi di katoda. Dalam reaksi elektrokoagulasi selain

elektroda juga melibatkan air yang diolah yang berfungsi sebagai elektrolit.

Apabila dalam elektrolit ditempatkan dua elektroda dan dialiri arus listrik searah

maka akan terjadi peristiwa elektrokimia yaitu gejala dekomposisi elektrolit,

dimana ion positif (kation) bergerak ke katoda dan menerima elektron yang di

reduksi dan ion negatif (anion) bergerak ke anoda dan menyerahkan elektron

yang dioksidasi. Untuk proses elektrokoagulasi digunakan elektroda yang terbuat

dari aluminium (Al) karena logam ini mempunyai sifat sebagai koagulan yang

baik.
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Proses elektrokoagulasi pada prinsipnya berdasarkan pada proses sel

elektrolisis. Sel elektrolisis merupakan suatu alat yang dapat mengubah energi

listrik DC (direct current) untuk menghasilkan reaksi redoks. Setiap sel

elektrolisis mempunyai dua elektroda, katoda dan anoda. Anoda berfungsi

sebagai koagulan dalam proses koagulasi-flokulasi yang terjadi di dalam sel

tersebut. Sedangkan di katoda terjadi reaksi katodik dengan membentuk

gelembung gas hidrogen yang berfungsi untuk menaikkan flok-flok tersuspensi

yang tidak dapat mengendap di dalam sel. Reaksi yang terjadi pada sel elektroda

dengan anoda dan katoda yang digunakan aluminium adalah:

Reaksi pada Anoda : Al Al3+ + 3e ………. (1)

Proses anodik mengakibatkan terlarutnya logam aluminium menjadi

molekul ion Al3+. Ion yang terbentuk ini, di dalam larutan akan mengalami reaksi

hidrolisis, menghasilkan padatan Al(OH)3.xH2O yang tidak dapat larut lagi dalam

air. Reaksinya :

Al + 3H2O Al(OH)3. xH2O . Al(OH)3. xH2O ………. (2)

Yang terbentuk dalam larutan dapat berfungsi sebagai koagulan untuk

proses koagulasi-flokulasi yang terjadi pada proses selanjutnya di dalam sel

elektrokoagulasi. Setelah proses koagulasi-flokulasi ini selesai maka

kontaminan-kontaminan yang berada dalam air buangan dapat terendapkan

dengan sendirinya.

Reaksi pada Katoda : 2H2O + 2e  H2 + 2OH－ ………. (3)

Reaksi sel merupakan hasil reaksi dari proses anodik dan katodik yang

terjadi secara serentak, laju mol eqivalen yang sama pada masing-masing
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elektroda. Hasil reaksi sel yang terjadi sangat bervariasi. Dapat berupa

bahan-bahan yang terlarut dan ion-ion terlarut seperti Al3+ dan OH- atau berupa

bahan padatan yang tidak dapat larut seperti Al2O3, Al(OH)3, dan pembentukan

H2. Berlangsungnya proses reaksi elektrodik mengakibatkan terjadinya perubahan

komposisi elektrolit terutama kenaikan pH karena adanya pelepasan OH- dan gas

H2 pada reaksi katodik. Besar atau kecilnya pengaruh-pengaruh tersebut

tergantung pada rapat arus katoda dan jumlah Al3+ yang terhidrolisis. Adanya

kenaikan pH karena reaksi katodik pada permukaan katoda akan mengakibatkan

logam aluminium terlapisi oleh suatu lapisan hidroksida yang mengendap.

Elektrokoagulasi mampu menyisihkan berbagai jenis polutan dalam air,

yaitu partikel tersuspensi, logam-logam berat, produk minyak bumi, warna pada

zat pewarna, larutan humus, dan defluorinasi air. Selain itu elektrokoagulasi dapat

digunakan untuk pengolahan awal teknologi membran seperti reverse osmosis.

Pada elektrokoagulasi, arus listrik mengalir diantara dua elektroda.

3.1.2 Aplikasi Metode Elektrokoagulasi pada Limbah Cair

Metode elektrokoagulasi merupakan gabungan dari proses elektrokimia

dan proses koagulasi-flokulasi. Proses ini diduga dapat menjadi pilihan metode

pengolahan limbah radioaktif dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

cair fase alternatif mendampingi metode-metode pengolahan yang lain yang telah

dilaksanakan. Kelebihan proses pengolahan limbah dengan elektrokoagulasi

antara lain flok yang dihasilkan elektrokoagulasi ini sama dengan flok yang

dihasilkan koagulasi biasa, lebih cepat mereduksi kandungan koloid atau partikel

yang paling kecil, hal ini disebabkan pengaplikasian listrik kedalam air akan
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mempercepat pergerakan mereka didalam air dengan demikian akan

memudahkan proses, gelembung-gelembung gas yang dihasilkan pada proses

elektrokoagulasi ini dapat membawa polutan ke atas air sehingga dapat dengan

mudah dihilangkan, mampu memberikan efisiensi proses yang cukup tinggi untuk

berbagai kondisi, dikarenakan tidak dipengaruhi temperatur, tidak memerlukan

pengaturan pH, serta tidak perlu menggunakan bahan kimia tambahan

(Purwaningsih, 2008)

Kekurangan dari proses pengolahan limbah dengan metode

elektrokoagulasi adalah tidak dapat digunakan untuk mengolah limbah cair yang

mempunyai sifat elektrolit cukup tinggi dikarenakan akan terjadi hubungan

singkat antar elektroda, besarnya reduksi logam berat dalam limbah cair

dipengaruhi oleh besar kecilnya arus voltase listrik searah pada elektroda, luas

sempitnya bidang kontak elektroda dan jarak antar elektroda, penggunaan listrik

yang mungkin mahal, dan batangan anoda yang mudah mengalami korosi

sehingga harus selalu diganti. Guna mencapai efektifitas dalam pengolahan yang

lebih baik, perlu kajian lebih lanjut mengenai elektrokoagulasi dalam

menurunkan parameter pencemar pada air limbah penyamakan kulit

(Purwaningsih, 2008)

3.2 Konfigurasi Elektroda pada Reaktor Elektrokoagulasi

Pada bentuk sederhana, reaktor elektrokoagulasi berupa reaktor

elektrokimia dengan satu anoda dan satu katoda. Ketika dihubungkan dengan

sumber listrik maka anoda mengalami korosi akibat oksidasi sedangkan katoda

menjadi subjek pasif. Namun susunan seperti ini tidak mencukupi untuk
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pengolahan air limbah dikarenakan kebutuhan laju pelepasan ion logam yang

besar menuntut permukaan elektroda yang luas. Hal ini dapat dicapai dengan

menggunakan reaktor yang memakai konfigurasi elektroda monopolar dengan

rangkaian paralel. Susunan reaktor elektrokoagulasi dengan konfigurasi

monopolar menggunakan rangkaian paralel dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Reaktor elektrokoagulasi dengan konfigurasi monopolar
(Mollah, 2001)

Selain konfigurasi monopolar, reaktor elektrokoagulasi dapat mempergunakan

konfigurasi bipolar (Gambar 2). Pada konfigurasi ini, hanya satu elektroda yang

di hubungkan dengan kutub positif (anoda) dan satu elektroda dihubungkan

dengan kutub negative (katoda). Rangkaian seperti ini membuat reaktor

elektrokoagulasi menjadi lebih sederhana dan mudah dalam perawatannya

(Mollah, 2004). Ketika arus listrik dialirkan melalui dua elektroda, maka

elektroda yang tidak dialiri akan berubah dari kondisi netral menjadi dua kutub

yang berbeda pada masing-masing sisi, yaitu sisi yang menghadap kutub positif
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menjadi negatif dan sisi yang menghadap kutub negatif menjadi positif. Elektroda

yg memiliki sifat seperti ini disebut “ bipolar”.

Gambar 3. Reaktor elektrokoagulasi dengan konfigurasi bipolar (Mollah, 2001)

Menurut Mollah, (2004) untuk menghasilkan efisiensi pengolahan yang

maksimum maka dalam mendesain reaktor elektrokoagulasi perlu

mempertimbangkan beberapa faktor berikut ini :

a. IR-drop elektroda harus diminimalkan

b. Akumulasi gas O2 dan H2 dipermukaan elektroda harus diminimalkan

c. Penghalang proses transfer massa melewati daerah antar elektroda harus

diminimalkan.

Sedangkan nilai IR-drop tergantung pada :

- Konduktivitas dari larutan elektrolit

- Jarak di antara dua elektroda

- Bentuk geometri dari elektroda



16

Untuk megatasi permasalahan tersebut maka dapat dilakukan beberapa cara,

seperti : menggunakan larutan dnegan konduktivitas yang tinggi, mengurangi

jarak antara elektroda.

3.3 Logam Cr (Kromium)

Logam berat adalah unsur logam yang mempunyai massa jenis lebih

besar dari 5 g/cm3. Logam berat ialah unsur logam dengan berat molekul tinggi.

Dalam kadar rendah logam berat pada umumnya sudah beracun bagi tumbuhan

dan hewan, termasuk manusia. Salah satu limbah yang berbahaya adalah limbah

logam berat kromium (VI) yang biasanya berasal dari industri pelapisan logam

(electroplating), industri cat atau pigmen dan industri penyamakan kulit (leather

tanning). Limbah Cr(VI) menjadi populer karena sifat karsinogenik yang

dimilikinya. Chromium terdapat di alam dalam 2 bentuk oksida, yaitu oksida

Cr(III) dan Cr(VI). Uniknya, hanya Cr(VI) yang bersifat karsinogenik sedangkan

Cr(III) tidak. Tingkat toksisitas Cr(III) hanya sekitar 1/100 kalinya Cr(VI).

Bahkan dari penelitian lebih lanjut, ternyata Cr(III) merupakan suatu jenis nutrisi

yang dibutuhkan tubuh manusia dengan kadar sekitar 50-200 μg/hari. Cr(VI)

mudah larut dalam air dan membentuk divalent oxyanion yaitu cromate (CrO42-)

dan dichromate (Cr2O72-), sedangkan Chromium trivalent/Cr(III) mudah

diendapkan atau diabsorbsi oleh senyawa-senyawa organik dan anorganik pada

pH netral atau alkalin.

3.4 Parameter Kualitas Limbah Cair

Menurut Okun dan Ponghis (1975), berbagai parameter kualitas limbah

cair yang penting untuk diketahui adalah bahan padat tersuspensi (suspended
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solids), bahan padat terlarut (dissolvel solids), kebutuhan oksigen kimiawi (COD),

kebutuhan oksigen biokimia (BOD), organisme coliform, pH, oksigen terlarut

(DO), kebutuhan klor (Chlorine demand), nutrient, dan logam berat (heavy

metals).

3.4.1 Chemical Oxygen Demand (COD)

Untuk mengetahui jumlah bahan organik di dalam air dapat dilakukan

suatu uji yang lebih cepat dibandingkan dengan uji BOD, yaitu berdasarkan

reaksi kimia dari suatu bahan oksidan yang disebut uji COD.

Chemical Oxygen Demand (COD) adalah jumlah oksigen yang diperlukan

agar bahan buangan organik yang ada di dalam air dapat teroksidasi melalui

reaksi kimia. Dalam hal ini bahan buangan organik akan dioksidasi oleh kalium

bicromat atau K2Cr2O7 digunakan sebagai sumber oksigen. Oksidasi terhadap

bahan buangan organik akan mengikuti reaksi berikut :

C6HbOc + Cr2O72- + H+  CO2 + H2O + Cr3+ ………. (4)

Zat organik (warna kuning) (warna hijau)

Reaksi tersebut perlu pemanasan dan juga penambahan katalisator perak

sulfat (Ag2SO4) untuk mempercepat reaksi. Apabila dalam bahan buangan

organik diperkirakan ada unsur klorida yang dapat mengganggu reaksi maka

perlu ditambahkan merkuri sulfat untuk menghilangkan gangguan tersebut.

(Wardhana,1995).

Klorida dapat mengganggu karena akan ikut teroksidasi oleh kalium

bikromat sesuai dengan raksi berikut ini :

6Cl-+ Cr2O72- + 14H+  3Cl2 + 2Cr3+ + 7H2O ……… (5)
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Dengan penambahan merkuri sulfat (HgSO4) pada sampel, sebelum penambahan

reagen lainnya. Ion merkuri bergabung dengan ion klorida membentuk merkuri

klorida, sesuai reaksi dibawah ini :

Hg2+ + 2Cl-  HgCl2………. (6)

Dengan adanya ion Hg2+ ini, konsentrasi ion Cl- menjadi sangat kecil dan tidak

mengganggu oksidasi zat organik dalam tes COD. Untuk memastikan bahwa

hampir semua zat organik habis teroksidasi maka zat pengoksidasi K2Cr2O7masih

harus tersisa sesudah di refluks. K2Cr2O7 yang tersisa di dalam larutan tersebut

digunakan untuk menentukan berapa oksigen yang telah terpakai.

Pengukuran COD didasarkan pada kenyataan bahwa hampir semua

bahan organik dapat dioksidasi menjadi karbondioksida dan air dengan bantuan

oksigen kuat (kalium bikromat/ K2Cr2O7) dalam suasana asam. Dengan

menggunakan kalium bichromat sebagai oksidator, diperkirakan sekitar

95%-100% bahan organik dapat dioksidasi (Effendi, 2003)

Uji COD biasanya menghasilkan nilai kebutuhan oksigen yang lebih

tinggi dari pada uji BOD karena bahan-bahan yang stabil terhadap reaksi biologi

dan mikroorganisme dapat ikut teroksidasi dalam uji COD. Sebagai contoh,

selulosa sering tidak terukur melalui uji BOD karena sukar dioksidasi melalui

reaksi biokimia, tetapi dapat terukur melalui uji COD (Fardiaz, 1992)

Warna larutan air lingkungan yang mengandung bahan buangan organik

sebelum reaksi oksidasi adalah kuning. Setelah reaksi oksidasi selesai maka akan

berubah menjadi hijau. Jumlah oksigen yang diperlukan untuk reaksi oksidasi

terhadap bahan buangan organik sama dengan jumlah kalium bikromat yang
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dipakai pada reaksi oksidasi, berarti makin banyak oksigen yang diperlukan, ini

berarti bahwa air lingkungannya makin banyak tercemar oleh bahan buangan

organik (Wardhana, 1995)

3.5 Spektrometri Serapan Atom (SSA)

Sejarah singkat tentang serapan atom pertama kali diamati oleh

Frounhofer, yang pada saat itu menelaah garis-garis hitam pada spektrum

matahari. Sedangkan yang memanfaatkan prinsip serapan atom pada bidang

analisis adalah seorang Australia bernama Alan Walsh di tahun 1995. Sebelumnya

ahli kimia banyak tergantung pada cara-cara spektrofotometrik atau metode

spektrografik. Beberapa cara ini dianggap sulit dan memakan banyak waktu,

kemudian kedua metode tersebut segera diagantikan dengan Spektrometri

Serapan Atom (SSA).

Spektrometri Serapan Atom (SSA) adalah suatu alat yang digunakan

pada metode analisis untuk penentuan unsur-unsur logam dan metalloid yang

pengukurannya berdasarkan penyerapan cahaya dengan panjang gelombang

tertentu oleh atom logam dalam keadaan bebas (Skoog dkk., 2000). Metode ini

sangat tepat untuk analisis zat pada konsentrasi rendah. Teknik ini mempunyai

beberapa kelebihan dibandingkan dengan metode spektroskopi emisi

konvensional. Memang selain dengan metode serapan atom, unsur-unsur dengan

energi eksitasi rendah dapat juga dianalisis dengan fotometri nyala, akan tetapi

fotometri nyala tidak cocok untuk unsur-unsur dengan energi eksitasi tinggi.

Fotometri nyala memiliki jarak ukur optimum pada panjang gelombang 400-800

nm, sedangkan AAS memiliki range ukur optimum pada panjang gelombang
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200-300 nm (Skoog dkk., 2000). Untuk analisis kualitatif, metode fotometri nyala

lebih disukai dari AAS, karena AAS memerlukan lampu katoda spesifik (hallow

cathode). Kemonokromatisan dalam AAS merupakan syarat utama. Suatu

perubahan temperatur nyala akan mengganggu proses eksitasi sehingga analisis

dari fotometri nyala berfilter. Dapat dikatakan bahwa metode fotometri nyala dan

AAS merupakan komplementer satu sama lainnya.

3.5.1 Prinsip Spektrometri Serapan Atom (SSA)

Prinsip dari spektrofotometri adalah terjadinya interaksi antara energi

dan materi. Pada spektrokopi serapan atom (SSA) terjadi penyerapan energi oleh

atom sehingga atom mengalami transisi elektronik dari keadaan dasar ke keadaan

tereksitasi. Dalam metode, analisa didasarkan pada pengukuran intensitas sinar

yang diserap oleh atom sehingga terjadi eksitasi, untuk dapat terjadinya proses

absorbsi atom diperlukan sumber radiasi monokromatik dan alat untuk

menguapkan sampel sehingga diperoleh atom dalam keadaan dasar dari unsur

yang diinginkan (Khopkar, 1990). Spektroskopi serapan atom (SSA) merupakan

metode analisis yang tepat untuk analisis analit terutama logam-logam dengan

konsentrasi rendah, SSA adalah spektroskopi yang berprinsip pada serapan

cahaya oleh atom. Atom-atom menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu,

tergantung pada sifat unsurnya. Cahaya pada panjang gelombang tertentu

mempunya cukup energi untuk mengubah tingkat elektronik suatu atom. Transisi

elektronik suatu unsur bersifat spesifik. Dengan absorbsi energi, terdapat lebih

banyak energi yang akan dinaikkan dari keadaan dasar ke keadaan eksitasi

dengan tingkat eksitasi yang bermacam-macam. SSA berkerja berdasarkan pada
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penguapan larutan sampel, kemudian logam yang terkandung didalamnya diubah

menjadi atom bebas. Atom tersebut mengabsorbsi radiasi dari sumber cahaya

yang dipancarkan oleh lampu katoda (Hollow Cathode Lamp) yang mengandung

energi radiasi yang sesuai dengan energi yang diperlukan untuk transisi elektron

atom (Khopkar, 1990). Beberapa logam yang terkandung dalam sampel dapat

ditentukan secara langsung dengan menggunakan SSA tetapi ada beberapa

gangguan kimia yang menyebabkan sampel harus diperlakukan khusus terlebih

dahulu. Gangguan kimia ini disebabkan oleh kurangnya penyerapan loncatan

atom dalam kombinasi molekul dalam flame. Hal ini terjadi karena flame tidak

cukup panas untuk memecah molekul atau pada saat pemecahan atom, dioksidasi

segera menjadi senyawa yang tidak terpecah segera pada temperatur flame.

Beberapa gangguan dapat dikurangi atau dihilangkan dengan penambahan

elemen atau senyawa khusus pada larutan sampel. Gangguan kimia tersebut

antara lain:

1. Pembentukan senyawa stabil

Pembentukan senyawa stabil menyebabkan disosiasi analit tidak

bercampur. Gangguan kimia ini dapat diatasi dengan menaikkan suhu

nyala, menggunakan zat pembebas (releasing agent) dan ekstraksi analit

atau unsur pengganggu.

2 Ionisasi

Ionisasi dapat dicegah dengan menambahkan ion yang lebih mudah

terionisasi untuk menahan ionisasi analit. Unsur-unsur yang dapat

ditentukan dengan SSA lebih dari 60 unsur logam atau metalloid dengan
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konsentrasi 10 ppm. Setiap unsur logam yang dideteksi menggunakan

SSAmempunyai kondisi optimum yang berbeda-beda (Khopkar, 1990).

3.5.2 Instrumentasi Spektroskopi Serapan Atom (SSA)

Penggunaan metode spektroskopi serapan atom (SSA) dalam

menentukan kadar unsur logam dalam suatu sampel secara kuantitatif lebih

banyak digunakan karena metode ini sangat sensitif dan selektif kemudian juga

tidak menggunakan sampel dengan jumlah yang banyak. Secara umum,

komponen-komponen SSA sama dengan spektrometer UV-Vis, keduanya

mempunyai komponen yang terdiri dari sumber cahaya, nyala, tempat sampel,

monokromator dan detektor. Analisa sampel dilakukan melalui pengukuran

absorbansi sebagai fungsi konsentrasi standar dan menggunakan hukum Beer

untuk menentukan konsentrasi sampel yang tidak diketahui. Walaupun

komponen-komponennya sama, namun sumber cahaya dan tempat sampel yang

digunakan pada SSA memiliki karakteristik yang sangat berbeda dari yang

digunakan pada spektrometri atom seperti UV-Vis. Menurut Day dan Underwood

(1989), skema umum instrumentasi spektroskopi serapan atom sebagai berikut:

Gambar 4. Skema instrumentasi spektroskopi serapan atom
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a. Sumber Cahaya

Sumber cahaya yang digunakan dalam spektroskopi serapan atom adalah

lampu katoda cekung (Hollow Cathode Lamp). Lampu ini terdiri dari katoda dan

anoda yang terletak dalam suatu silinder gelas cekung yang terbuat dari kwarsa.

Katoda terbuat dari logam yang akan dianalisis. Silinder gelas yang berisi suatu

gas lembam pada tekanan rendah. Ketika diberikan potensial listrik maka muatan

positif ion gas akan menumbuk katoda sehingga terjadi pemancaran spektrum

garis logam yang bersangkutan (Day dan Underwood, 1989). Gambar 5

menunjukkan lampu katoda berongga.

Gambar 5. Lampu katoda cekung (Hollow Cathode Lamp)

b. Nyala

Nyala digunakan untuk mengubah sampel yang berupa padatan atau

cairan menjadi bentuk uap atomnya, dan juga berfungsi untuk atomisasi. Untuk

spektroskopi nyala suatu persyaratan yang penting adalah bahwa nyala yang

dipakai hendaknya menghasilkan temperatur lebih dari 2000 K (Bassett dkk,

1994). Ada 3 jenis nyala dalam spektrometri serapan atom yaitu:

a) Udara – Propana
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Jenis nyala ini relatif lebih dingin (1800 oC) dibandingkan jenis nyala

lainnya. Nyala ini akan menghasilkan sensitifitas yang baik jika elemen

yang akan diukur mudah terionisasi seperti Na, K, Cu.

b) Udara – Asetilen

Jenis nyala ini adalah yang paling umum dipakai dalam AAS. Nyala ini

menghasilkan temperatur sekitar 2300 oC yang dapat mengatomisasi

hampir semua elemen. Oksida-oksida yang stabil seperti Ca, Mo juga

dapat analisa menggunakan jenis nyala ini dengan memvariasi rasio

jumlah bahan bakar terhadap gas pengoksidasi.

c) Nitrous oksida – Asetilen

Jenis nyala ini paling panas (3000 oC), dan sangat baik digunakan untuk

menganalisa sampel yang banyak mengandung logam-logam oksida

seperti Al, Si. Ti, W.

c. Nebulizer (Pengabut)

Fungsi dari nebulizer sendiri adalah untuk mengubah larutan sampel

menjadi atom-atom dalam bentuk gas dan menghasilkan kabut atau aerosol

larutan sampel. Larutan yang akan dikabutkan ditarik ke dalam pipa kapiler oleh

aksi semprotan udara yang ditiupkan melalui ujung kapiler, diperlukan aliran gas

bertekanan tinggi untuk manghasilkan aerosol yang halus (Bassett dkk, 1994).

d. Monokromator

Fungsi monokromator adalah untuk mengisolir sebuah resonansi dari

sekian banyak spektrum yang dihasilkan oleh hollow cathode lamp (HCL).

e. Detektor dan Penguat
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Energi yang diteruskan dari sel atom harus diubah ke dalam bentuk

sinyal listrik untuk kemudian diperkuat dan diukr oleh suatu sistim untuk

memproses data. Proses pengubahan ini dalam alat spektroskopi serapan atom

dilakukan oleh detektor. Detektor yang biasa digunakan adalah tabung pengganda

foton (Photo Multiplier Tube), terdiri dari katoda yang dilapisi senyawa yang

bersifat peka cahaya dan suatu anoda yang mampu mengumpulkan elektron.

Sedangkan penguat berfungsi untuk mengendalikan pemenggalan berkas dan

untuk menghilangkan efek-efek kebisingan radiatif dari nyala atau tanur (Bassett

dkk, 1994).

f. Peralatan Pencatat dan Tampilan

Peralatan ini berfungsi untuk mengubah dan mencatat sinyal-sinyal

listrik yang berasal dari detektor ke suatu bentuk yang mudah dibaca oleh

operator, misalnya dalam bentuk jarum galvanometer atau angka-angka digital

sesuai dengan hasil analisis (Khopkar, 1990).

3.6 Spektrofotometer UV-Vis Double Beam

Spektrofotometri UV-Vis merupakan salah satu teknik analisis

spektroskopi yang memakai sumber radiasi eleltromagnetik ultraviolet dekat

(190-380 nm) dan sinar tampak (380-780 nm) dengan memakai instrument

spektrofotometer. Spektrofotometer terdiri atas spektrometer dan fotometer.

Spektrofotometer menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang

tertentu dan fotometer adalah alat pengukur intensitas cahaya yang ditranmisikan

atau yang diabsorpsi. Spektrofotometer tersusun atas sumber spektrum yang

kontinyu, monokromator, sel pengabsorpsi untuk larutan sampel atau blangko dan
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suatu alat untuk mengukur pebedaan absorpsi antara sampel dan blangko ataupun

pembanding (Khopkar, 1990). Gambar 6 menunjukan Skema instrumentasi

spektrofotometri UV-Vis.

Gambar 6. Skema alat spektrofotometer tampak

Komponen-komponen pokok dari spektrofotometer meliputi:

1. Sumber tenaga radiasi yang stabil, sumber yang biasa digunakan adalah

lampu wolfram.

2. Monokromator untuk memperoleh sumber sinar yang monokromatis.

3. Sel absorpsi, pada pengukuran di daerah visibel menggunakan kuvet kaca

atau kuvet kaca corex, tetapi untuk pengukuran pada UV menggunakan sel

kuarsa karena gelas tidak tembus cahaya pada daerah ini.

4. Detektor radiasi yang dihubungkan dengan sistim meter atau pencatat.

Peranan detektor penerima adalah memberikan respon terhadap cahaya pada

berbagai panjang gelombang (Khopkar, 1990).

Serapan cahaya oleh molekul dalam daerah spektrum ultraviolet dan
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visible tergantung pada struktur elektronik dari molekul. Serapan ultraviolet dan

visible dari senyawa-senyawa organik berkaitan erat transisi-transisi diantara

tingkatan-tingkatan tenaga elektronik. Disebabkan karena hal ini, maka serapan

radiasi ultraviolet atau terlihat sering dikenal sebagai spektroskopi elektronik.

Spektrum ultraviolet adalah Gambar antara panjang gelombang atau frekuensi

serapan lawan intensitas serapan (transmitasi atau absorbansi). Sering juga data

ditunjukkan sebagai gambar grafik atau tabel yang menyatakan panjang

gelombang lawan serapan molar atau log dari serapan molar, Emax atau log Emax

(Sastrohamidjojo, 2001).

Sumber tenaga radiasi terdiri dari benda yang tereksitasi menuju ke

tingkat yang lebih tinggi oleh sumber listrik bertegangan tinggi atau oleh

pemanasan listrik. Monokromator adalah suatu piranti optis untuk mengecilkan

radiasi dari sumber berkesinambungan. Digunakan untuk memperoleh sumber

sinar monokromatis. Alat dapat berupa prisma atau grating (Khopkar, 1990).

Pengukuran pada daerah UV harus menggunakan sel kuarsa karena gelas tidak

tembus cahaya pada daerah ini. Sel yang biasa digunakan berbentuk persegi

maupun berbentuk silinder dengan ketebalan 10 mm. Sel tersebut adalah sel

pengabsorpsi, merupakan sel untuk meletakkan cairan ke dalam berkas cahaya

spektrofotometer. Sel haruslah meneruskan energi cahaya dalam daerah spectral

yang diminati. Sebelum sel dipakai dibersihkan dengan air atau dapat dicuci

dengan larutan detergen atau asam nitrat panas apabila dikehendaki

(Sastrohamidjojo, 2001).


