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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Susu merupakan salah satu produk olahan yang sangat digemari dan 

diminati oleh masyarakat, baik itu susu cair, susu kental manis, dan susu bubuk. 

Susu memiliki harga yang relatif murah dan terjangkau, selain itu susu juga 

memiliki nilai gizi yang lengkap karena mengandung makronutrien dan 

mikronutrien yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan khususnya 

untuk anak-anak. Susu mengandung kelengkapan lima gizi utama, yaitu 

karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral, serta ditinjau dari nilai gizinya, 

susu mengandung kalium, kalsium, magnesium klorida, fosfor, sulfur dalam 

jumlah besar dan kandungan logam esensial seperti Fe, Cu, Zn, Al, Mn, Si, Co, 

dan yodium dalam jumlah kecil (Iswahanik, 2001). Logam esensial dibutuhkan 

dalam jumlah kecil yaitu kurang dari 100 mg/hari, tetapi sangat berperan bagi 

metabolisme tubuh (Mulyaningsih, 2009). Nilai nutrisi tersebut sangat dibutuhkan 

bagi perkembangan dan pertumbuhan khususnya anak-anak. 

Seng (Zn) merupakan komponen yang penting dalam enzim, seperti 

karbonat anhidrase dalam sel darah merah, karboksi peptidase dan dehidrogenase 

dalam hati, serta sebagai kofaktor dapat meningkatkan aktivitas enzim (Arifin, 

2008). Asupan seng yang rendah dapat mengakibatkan menurunnya sistem 

imunitas dalam tubuh. Toksisitas Zn umumnya rendah, tetapi logam Zn dapat 

bersifat toksik apabila Zn yang dikonsumsi melebihi 2 g/hari. Konsumsi Zn 

sebesar 2 g/hari atau lebih akan mengakibatkan mual, muntah, dan demam 

(Widowati, 2008). 
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Logam besi (Fe) merupakan mikronutrien esensial dalam memproduksi 

hemoglobin yang berfungsi dalam pengangkutan oksigen dari paru-paru ke 

jaringan tubuh, pengangkutan elektron dalam sel dan sintesis enzim (Nasution, 

2004). Kekurangan zat besi dalam tubuh dapat menghambat pertumbuhan dan 

kecerdasan pada anak serta dapat mengakibatkan anemia (kekurangan darah), 

sedangkan kelebihan besi akan terakumulasi pada organ vital yang menyebabkan 

kerusakan hati, penyumbatan pada jantung, diabetes dan lain-lain (Winarno, 

2004). 

Logam tembaga (Cu) merupakan salah satu logam berat esensial untuk 

kehidupan makhluk hidup sebagai elemen mikro. Logam ini berperan dalam 

pembentukan enzim oksidatif seperti kompleks Cu-protein yang dibutuhkan untuk 

pembentukan hemoglobin, kolagen, pembuluh darah dan myelin (Darmono, 

1995). Defisiensi tembaga dapat menyebabkan anemia, gangguan pada tulang, 

kemandulan, depigmentasi pada rambut, gangguan saluran pencernaan, dan lesi 

pada saraf otak dan tulang belakang (Graham 1991; Engle et. al., 2001; Sharma 

et. al., 2003; Chung et. al., 2004).  

Logam tembaga dapat terakumulasi dalam jaringan tubuh dan pada 

konsentrasi yang cukup besar logam ini menjadi toksik. Pengaruh racun yang 

ditimbulkan dapat berupa muntah-muntah, rasa terbakar di daerah esofagus dan 

lambung, kolik, diare, yang kemudian disusul dengan hipotensi, nekrosi hati, dan 

koma (Supriharyono, 2000). Menurut SNI 01-2970-2006 batas maksimum logam 

Cu pada susu bubuk yaitu 20 ppm. 

Permintaan konsumen yang semakin meningkat terhadap susu formula, 

menyebabkan produsen memproduksi berbagai jenis susu formula yang 
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dilengkapi dengan mineral esensial seperti Zn, Fe dan Cu. Kandungan mineral Zn, 

Fe dan Cu yang sengaja ditambahkan untuk memenuhi kebutuhan gizi, berbeda-

beda sesuai dengan produsennya. Pengontrolan konsentrasi logam tersebut dalam 

susu secara kontinu menjadi penting, karena konsentrasi Zn, Fe dan Cu yang 

berlebih juga dapat bersifat racun bagi konsumen. 

Analisis logam Zn dalam susu bubuk dengan metode Spektrofotometri 

melalui proses pengendapan kompleks dithizon telah dilakukan oleh Selamat 

(1993), dengan konsentrasi 61,44 ppm. Menurut SNI 3752: 2009 analisis logam 

dalam susu dapat dilakukan dengan metode destruksi kering dan destruksi basah. 

Penelitian yang dilakukan Sa’adah et al., (2014) di Laboratorium UGM 

menggunakan ke dua metode tersebut menghasilkan konsentrasi Zn berturut-turut 

yaitu 122,470 mg/kg dan 157,942 mg/kg serta penelitian yang dilakukan di 

Laboratorium Kimia UNNES, dengan adisi standar menghasilkan konsentrasi Zn 

58,592 mg/kg dan 59,298 mg/kg. Namun dari penelitian tersebut tidak 

menginformasikan jenis susu yang dianalisis, karena pada umur yang berbeda 

memiliki angka kecukupan gizi yang berbeda pula. 

Penulis pada penelitian ini mencoba kembali melakukan analisis dengan 

metode yang sama, namun jumlah logam yang dianalisis ditambah yaitu meliputi 

Zn, Fe dan Cu dari susu bubuk formula bayi umur 6-12 bulan dengan merk A, B 

dan C yang cukup diminati konsumen. Uji validasi terhadap standar juga 

dilakukan untuk mengetahui batas deteksi, tingkat ketelitian dan ketepatan dari 

masing-masing logam. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut : 

1. Berapakah batas deteksi (LoD), tingkat ketepatan dan ketelitian metode 

Spektrofotometri Serapan Atom untuk penentuan konsentrasi logam Zn, 

Fe dan Cu? 

2. Berapa konsentrasi logam Zn, Fe dan Cu pada susu bubuk formula A, B 

dan C dengan destruksi kering dan basah menggunakan metode 

Spektrofotometri Serapan Atom? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yakni : 

1. Mengetahui batas deteksi (LoD), tingkat ketelitian dan ketepatan dari 

metode Spektrofotometri Serapan Atom yang digunakan dalam penentuan 

konsentrasi Zn, Fe dan Cu. 

2. Mengetahui konsentrasi logam Zn, Fe dan Cu pada beberapa sampel susu 

formula dengan destruksi kering dan basah menggunakan metode 

Spektrofotometri Serapan Atom. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat mengetahui konsentrasi logam Zn, 

Fe dan Cu pada susu bubuk dengan metode destruksi kering maupun destruksi 

basah menggunakan Spektrofotometer Serapan Atom sehingga dapat memberikan 

informasi mengenai konsentrasi Zn, Fe dan Cu pada susu bubuk. Penelitian ini 

juga diharapkan dapat dilakukan secara kontinu untuk memantau kualitas susu 

dan mengurangi defisiensi dari logam Zn, Fe dan Cu. 


