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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Logam Seng (Zn) 

 Seng merupakan salah satu unsur dengan simbol Zn, memiliki nomor atom 

30, massa atom 65,37 g/mol, konfigurasi elektron [Ar]3d104s2 dan terdapat pada 

golongan IIB unsur transisi di dalam tabel periodik. Seng adalah logam yang 

berwarna putih kebiruan yang sangat mudah ditempa. Seng liat pada suhu 110-

1500C, melebur pada suhu 4100C, dan mendidih pada suhu 9060C. Logamnya 

yang murni, melarut lambat dalam asam maupun basa, adanya zat-zat pencemar 

atau kontak dengan platinum atau tembaga, yang dihasilkan oleh penambahan 

beberapa tetes larutan garam dari logam-logam ini dapat mempercepat reaksi. Hal 

tersebut menjelaskan seng-seng komersial dapat dengan mudah larut dalam asam 

klorida encer dan asam sulfat encer dengan mengeluarkan gas hidrogen: 

 Zn(s) + 2HCl(aq) → Zn2+ + 2Cl- + H2(g) ↑ 

Asam nitrat pekat akan membentuk ion-ion seng (II) dan nitrogen oksida (NO): 

 3Zn(s) + 8HNO3(aq) → 3Zn2+ +2NO(g) ↑ + 6NO3
- + 4H2O(l) 

Asam nitrat pekat mempunyai pengaruh yang kecil terhadap seng, karena 

rendahnya kelarutan seng nitrat. Dengan asam sulfat pekat akan melarutkan seng 

dan melepaskan belerang dioksida: 

 Zn(s) + 2H2SO4(aq) → Zn2+ + SO2(g) ↑ + SO4
2- + 2H2O(l) 

Seng membentuk hanya satu seri garam, garam-garam ini mengandung kation 

seng (II), yang diturunkan dari seng oksida, ZnO  (Vogel, 1985). 

 Logam seng memiliki sifat fisik dan sifat kimia yaitu mempunyai berat 

molekul 161,4 mengandung satu atau tujuh molekul air hidrat, hablur transparan 
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atau jarum-jarum kecil, serbuk hablur atau butir, tidak berwarna, tidak berbau, 

larutan memberikan reaksi asam terhadap lakmus. Konsentrasi Zn lebih besar dari 

5 mg/L di dalam air dapat menyebabkan rasa pahit. Seng dalam air juga mungkin 

dihasilkan dari sisa racun industri (Dirjen POM, 1995). 

Mulyaningsih (2009) menyatakan bahwa pada manusia seng merupakan 

logam esensial yang dibutuhkan manusia dalam jumlah kecil yaitu kurang dari 

100 mg/hari, yang sangat berperan bagi metabolisme tubuh. Seng dapat 

menstimulasi aktivitas 100 macam enzim dan terlibat sebagai kofaktor pada 200 

jenis enzim lainnya yang terlibat dalam sejumlah besar enzim yang mengkatalisis 

reaksi metabolik yang vital. Kekurangan asupan Zn menyebabkan rendahnya 

sistem imunitas dalam tubuh (Nasution, 2004). 

Defisiensi seng telah banyak dilaporkan antara lain di Iran dan Mesir pada 

awal 1960-an, di Turki, Portugal, Maroko, dan Yugoslavia yang penyebab 

utamanya adalah menderita kekurangan makanan. Menu makanan anak-anak dari 

negara tersebut tidak mengandung protein hewani, tetapi seluruhnya terdiri dari 

roti, kacang-kacangan serta roti gandum atau roti dari jagung. Akibatnya anak-

anak tersebut menjadi kerdil, bermasalah dengan organ reproduksi, hati dan ginjal 

membengkak, dan terjadinya gejala anemia gizi besi (Winarno, 2004). Defisiensi 

ringan terhadap seng juga terjadi di Amerika yang disebabkan oleh kaum 

vegetarian, kecanduan alkohol, penyakit liver, dan ginjal, selain itu defisiensi seng 

disebabkan pula karena kesalahan diet nutrisi, kehamilan, laktasi, dan proses 

penuaan (Darmono, 2001). 

Seng merupakan komponen yang penting dari berbagai enzim, paling 

sedikit 15-20 metaloenzim mengandung seng. Kebutuhan gizi yang dianjurkan 
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bagi seng adalah 3-5 mg/hari untuk bayi, 10 mg/hari untuk anak-anak dan 15 

mg/hari untuk orang dewasa. Tambahan sebanyak 5 mg/hari (total 20 mg/hari) 

direkomendasikan selama kehamilan dan tambahan 10 mg/hari (total 25 mg/hari) 

untuk ibu selama menyusui. Kebutuhan seng pada anak bertambah pada saat 

mereka memasuki masa remaja (Muchtadi, 1993). Rekomenasi asupan Zn dan Fe 

per hari yang dianjurkan oleh Darmono (1995) disajikan pada Tabel 2.1 berikut: 

Tabel 2.1 Rekomendasi asupan Zn dan Fe per hari  

Kelompok Umur 
(tahun)/kondisi 

Zn 
(mg) 

Fe 
(mg) 

Bayi 0-0,5 5 6 
0,5-1,0 5 10 

Anak 1-3 10 10 
4-6 10 10 

7-10 10 10 
Pria 11-14 15 12 

15-18 15 12 
19-24 15 10 
25-50 15 10 
51+ 15 10 

Wanita 11-14 12 15 
15-18 12 15 
19-24 12 15 
25-50 12 15 
51+ 12 10 

Wanita 
Hamil 

6 bl pertama 19 15 

Menyusui 6 bl kedua 16 15 
 

2.2 Logam Besi (Fe) 

Besi merupakan salah satu unsur dengan simbol Fe, memiliki nomor atom 

26, massa atom 55,85 g/mol, konfigurasi elektron [Ar]3d64s2 dan terdapat pada 

golongan VIIIB unsur transisi di dalam tabel periodik. Besi yang murni adalah 

logam berwarna putih-perak yang melebur pada suhu 15350C. Besi yang murni 

jarang ditemui, biasanya besi mengandung sejumlah kecil karbida, silisida, dan 

sulfida dari besi, serta sedikit grafit. Zat-zat tersebut memainkan peranan penting 
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dalam kekuatan struktur besi. Asam klorida encer atau pekat dan asam sulfat encer 

dapat melarutkan logam Fe yang menghasilkan besi (II) dan gas hidrogen.  

Fe(s) + 2HCl(aq) → Fe2+ + 2Cl- + H2(g) ↑ 

Asam sulfat pekat yang panas, menghasilkan ion-ion besi (III) dan belerang 

dioksida:  

2Fe(s) + 3H2SO4(aq) + 6H+ → 2Fe3+ + 3SO2(g) ↑ + 6H2O(l)  

Asam nitrat pekat yang panas melarutkan besi dengan membentuk gas nitrogen 

oksida dan ion besi (III) :  

Fe(s) + HNO3(aq) + 3H+ → Fe3+ + NO(g) ↑ + 2H2O(l) 

Besi membentuk 2 deret garam yang penting. Garam besi (II) atau fero diturunkan 

dari besi (II) oksida, FeO. Dalam larutan, garam-garam ini mengandung kation 

Fe2+ dan berwarna sedikit hijau (Vogel, 1985). 

Zat besi 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 pada anak dapat menghambat pertumbuhan dan kecerdasan 

anak serta dapat menyebabkan anemia (kekurangan darah). Kekurangan zat besi 

sering terjadi selama kehamilan karena sejumlah besar zat besi harus disediakan 

ibu untuk pertumbuhan janin, selain itu anak perempuan juga membutuhkan zat 

besi lebih banyak daripada anak laki-laki. Hal tersebut disebabkan karena pada 

usia tersebut anak perempuan biasanya sudah mulai haid sehingga memerlukan 

zat besi lebih banyak. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 75 Tahun 2013, kebutuhan gizi  zat besi pada anak usia 10-12 

tahun berbeda antara laki-laki dan perempuan.  
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2.3 Logam Tembaga (Cu) 

 Tembaga adalah logam yang berwarna merah muda, yang memiliki sifat 

fisik lunak, dapat ditempa, dan liat. Tembaga dengan simbol Cu, memiliki nomor 

atom 29, massa atom 65,37 g/mol, konfigurasi elektron [Ar]3d104s1 yang terdapat 

pada golongan IB unsur transisi di dalam tabel periodik dan melebur pada suhu 

10830C. Potensial elektroda standar Cu/Cu2+ adalah positif (+0.43 V), sehingga 

Cu tidak larut dalam asam klorida dan asam sulfat encer, meskipun dengan 

adanya oksigen Cu hanya bisa larut sedikit. Asam nitrat yang sedang (8M) dengan 

mudah melarutkan tembaga: 

3Cu(s) + 8HNO3(aq) → 3Cu2+ + 6NO3
- + 2NO(g) ↑ + 4H2O(l)  

Asam sulfat pekat panas juga melarutkan tembaga :  

Cu(s) + 2H2SO4(aq) → Cu2+ + SO4
2- + SO2(g) ↑ + 2H2O(l)   

Tembaga mudah juga larut dalam air raja :  

3Cu(s) + 6HCl(g) + 2HNO3(g) → 3Cu2+ + 6Cl- + 2NO(g) ↑ + 4H2O(l)  

Ada dua deret senyawa tembaga yaitu tembaga (I) dan tembaga (II). 

Senyawa-senyawa tembaga (I) diturunkan dari tembaga (I) oksida Cu2O yang 

merah, dan mengandung ion tembaga (I), Cu+. Senyawa-senyawa tersebut tidak 

berwarna, kebanyakan garam tembaga (I) tidak larut dalam air dan perilakunya 

mirip senyawa perak (I). Tembaga (I) mudah dioksidasi menjadi tembaga (II), 

yang dapat diturunkan dari tembaga (II) oksida, CuO yang berwarna hitam. 

Garam-garam tembaga (II) umumnya berwarna biru, baik dalam bentuk hidrat, 

padat, maupun dalam larutan-air. Warna ini benar-benar khas hanya untuk ion 

tetraakuokuprat (II) [Cu(H2O)4]
2- saja (Vogel,1985). 
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Tembaga merupakan mineral esensial karena keberadaannya dalam tubuh 

sangat sedikit, namun diperlukan dalam proses fisiologis. Logam Cu dalam alam 

ditemukan dalam bentuk senyawa sulfida (CuS). Logam Cu walaupun dibutuhkan 

tubuh dalam jumlah sedikit, namun bila terjadi kekurangan Cu dalam darah dapat 

menyebabkan anemia yang merupakan gejala umum, pertumbuhan terhambat, 

kerusakan tulang, depigmentasi rambut dan bulu, pertumbuhan bulu abnormal, 

dan gangguan gastrointestinal, sedangkan bila kelebihan logam Cu dapat 

mengganggu kesehatan atau mengakibatkan keracunan (Davis et. al., 1987; Baker 

et. al., 1991; Clark et. al., 1993).  

2.4 Susu  

Kekurangan gizi pada masa anak-anak selalu dihubungkan dengan 

kekurangan vitamin dan mineral yang spesifik, yang berhubungan dengan 

mikronutrien tertentu. Beberapa tahun terakhir ini terjadi peningkatan perhatian 

terhadap konsekuensi dari defisiensi mikronutrien, dimulai dari meningkatnya 

risiko terhadap penyakit infeksi dan kematian yang dapat menghambat 

pertumbuhan dan perkembangan mental (Nasution, 2004). Salah satu cara untuk 

mengurangi kekurangan gizi tersebut adalah dengan memberikan ASI kepada 

anak sejak usia dini maupun susu formula sebagai pendamping ASI, karena pada 

usia 6 bulan ke atas ASI saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan 

pertumbuhan dan perkembangan anak (Pudjiadi, 2005).  

Menurut Winarno (1993), susu merupakan cairan berwarna putih yang 

disekresi oleh kelenjar susu mammae (ambing) pada  mamalia betina sebagai 

sumber gizi anaknya. Susu biasanya dihasilkan dari cairan dari ambing sapi, 

kerbau, kuda, kambing, domba, dan hewan ternak penghasil susu lainnya baik 
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segar maupun yang dipanaskan melalui proses pasteurisasi, Ultra High 

Temperature (UHT) atau sterilisasi (Standar Nasional Indonesia, 1995). 

Umumnya untuk keperluan komersial, sumber susu yang paling sering digunakan 

adalah susu sapi. 

Susu memiliki nutrisi gizi yang paling lengkap di antara semua bahan 

makanan hewan dan  manusia. Nutrisi tersebut terdiri dari makronutrien dan 

mikronutrien. Makronutrien merupakan nutrisi yang dibutuhkan oleh hewan dan 

manusia dalam jumlah yang relatif besar. Kandungan makronutrien dalam susu 

yaitu protein, karbohidrat dan lemak, sementara mikronutrien adalah nutrisi gizi 

yang dibutuhkan oleh hewan dan manusia dalam jumlah yang relatif kecil. Nutrisi 

tersebut adalah vitamin dan mineral yang meskipun hanya dibutuhkan sedikit 

dalam tubuh tetapi bila kekurangan vitamin atau mineral dapat berakibat fatal 

(Wardana, 2012). Susu memiliki kandungan gizi lengkap, namun ternyata 

konsumsi susu di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan dengan negara-

negara lain seperti Amerika, India, Cina, dan Malaysia (Khomsan, 2004). 

2.5 Spektrofotometri Serapan Atom (AAS) 

Spektrofotometri merupakan suatu metode analisis kuantitatif yang 

pengukurannya berdasarkan banyaknya radiasi yang dihasilkan atau yang diserap 

oleh spesi atom atau molekul analit. Salah satu jenis dari spektrofotometri ialah 

Spektrofotometri Serapan Atom, yang merupakan metode analisis unsur secara 

kuantitatif berdasarkan penyerapan cahaya dengan panjang gelombang tertentu 

oleh atom logam dalam keadaan bebas (Skoog et. al., 1992). 

Sejarah AAS berkaitan erat dengan observasi sinar matahari. Pada tahun 

1802 Wollaston menemukan garis hitam pada spektrum cahaya matahari yang 
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kemudian diselidiki lebih lanjut oleh Fraunhofer pada tahun 1820. Brewster 

mengemukakan pandangan bahwa garis Fraunhofer ini diakibatkan oleh proses 

absorpsi pada atmosfer matahari. Prinsip absorpsi ini kemudian mendasari 

Kirchhoff dan Bunsen untuk melakukan penelitian yang sistematis mengenai 

spektrum dari logam alkali dan alkali tanah. Kemudian Planck mengemukakan 

hukum kuantum dari absorpsi dan emisi suatu cahaya. Menurut Planck, suatu 

atom hanya akan menyerap cahaya dengan panjang gelombang tertentu, atau 

dengan kata lain ia hanya akan mengambil dan melepas suatu jumlah energi 

tertentu, (ε = hv = hc/λ) (Haswell, 1991). 

Keberadaan AAS sendiri pada tahun 1955, ketika publikasi yang ditulis 

oleh Walsh dan Alkemade & Milatz muncul. Dalam publikasi ini AAS 

direkomendasikan sebagai metode analisis yang dapat diaplikasikan secara umum 

(Haswell, 1991). Hukum Lambert-Beer menyatakan bahwa apabila cahaya dengan 

panjang gelombang tertentu dilewatkan pada suatu sel yang mengandung atom-

atom bebas yang bersangkutan maka sebagian cahaya tersebut akan diserap dan 

intensitas penyerapan akan berbanding lurus dengan banyaknya atom bebas logam 

yang berada dalam sel. Dari hukum tersebut diperoleh suatu persamaan: 

A = - Log It/Io = εbc 

Dimana : Io = Intensitas sumber sinar 

It = Intensitas sinar yang diteruskan 

ε = Absorptivitas molar 

b = Panjang medium 

c = Konsentrasi atom-atom yang menyerap sinar 

A = Serapan. 
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Berdasarkan persamaan di atas, dapat disimpulkan bahwa absorbansi cahaya 

berbanding lurus dengan konsentrasi atom (Day and Underwood, 1989). 

Pada alat AAS terdapat dua bagian utama yaitu suatu sel atom yang 

menghasilkan atom-atom gas bebas dalam keadaaan dasarnya dan suatu sistem 

optik untuk pengukuran sinyal. Suatu skema umum dari alat AAS adalah sebagai 

berikut: 

Gambar 2.1 Skema Umum Komponen pada Alat AAS (Haswel, 1991) 

Dalam metode AAS, sebagaimana dalam metode spektrofotometri atomik 

yang lain, contoh harus diubah ke dalam bentuk uap atom. Proses pengubahan ini 

dikenal dengan istilah atomisasi, pada proses ini contoh diuapkan dan 

didekomposisi untuk membentuk atom dalam bentuk uap. Secara umum 

pembentukan atom bebas dalam keadaan gas melalui tahapan-tahapan sebagai 

berikut : 

a. Penguapan pelarut, pada tahap ini pelarut akan teruapkan dan meninggalkan 

residu padat. 

b. Penguapan zat padat, zat padat ini terdisosiasi menjadi atom-atom 

penyusunnya yang mula-mula akan berada dalam keadaan dasar. 

c. Beberapa atom akan mengalami eksitasi ke tingkatan energi yang lebih tinggi 

sehingga pada kondisi tersebut atom-atom mampu memancarkan energi. 
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Gambar 2.2 Tahapan Umum Atomisasi yang Terjadi pada AAS (Basset, et.al. 1994) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


