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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pelabuhan Benoa merupakan salah satu pelabuhan yang terdapat di 

provinsi Bali dengan banyak aktivitas manusia seperti tempat singgah kapal-kapal 

dan berbagai aktivitas nelayan. Secara geografis, Pelabuhan Benoa terletak pada 

08’-45’-00 LS dan 115’-13’-00” BT dengan jarak kurang lebih 10 km dari kota 

Denpasar. Banyaknya aktivitas di Pelabuhan Benoa dapat menjadi salah satu 

sumber pencemar bagi perairan. Pencemar di perairan dapat berupa senyawa 

organik maupun anorganik. Senyawa anorganik yang bertindak sebagai pencemar 

dapat berupa logam-logam berat yang mempunyai sifat berbahaya walaupun 

berada dalam konsentrasi yang kecil (Fardiaz, 1992).   

Unsur logam berat adalah unsur yang mempunyai berat jenis lebih dari 5 

g/cm3. Beberapa unsur yang termasuk dalam unsur logam berat adalah: timbal 

(Pb), kadmium (Cd), dan tembaga (Cu). Unsur-unsur logam berat dapat 

ditemukan di daratan, perairan, maupun udara. Unsur logam berat adalah unsur 

yang beracun bagi lingkungan maupun makhluk hidup karena sifatnya yang 

berbahaya walaupun dalam konsentrasi yang kecil (Palar, 1994). Menurut 

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004, baku mutu air laut 

untuk perairan pelabuhan adalah, 0,05 ppm untuk logam Pb, 0,01 ppm untuk 

logam Cd, dan 0,05 ppm untuk logam Cu.  

Unsur logam berat adalah unsur yang bersifat toksik jika dalam bentuk 

ion. Ion logam berat dapat terabsorpsi ke dalam jaringan tumbuhan dan hewan 
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melalui udara maupun makanan atau minuman. Setelah terabsorpsi, ion logam 

berat dapat berikatan dengan biomolekul seperti protein dan asam-asam amino 

sehingga merusak fungsi dari protein dan asam amino (Yu, 2004). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Siaka (2008), kandungan 

logam Pb dan Cu pada sedimen permukaan Pelabuhan Benoa masing-masing 

sebesar 15,52 mg/kg dan 35,85 mg/kg. Logam Pb dan Cu yang terdapat pada 

sedimen juga terdapat pada air laut namun dengan konsentrasi yang lebih kecil. 

Konsentrasi logam berat lebih besar pada sedimen karena logam berat memiliki 

berat jenis lebih dari 5 g/cm3 sehingga logam berat akan lebih banyak 

terakumulasi pada sedimen.  

Logam Pb yang masuk ke laut sebagai pencemar dapat disebabkan oleh 

adanya aktivitas pengisian BBM bagi kapal-kapal laut. Pada umumnya, bahan 

bakar minyak ditambahkan dengan senyawa tetraetil dan tetrametil yang 

mengandung Pb untuk meningkatkan mutu bahan bakar minyak. Logam berat Pb 

yang terkandung dalam bahan bakar sebagai anti pemecah minyak kemudian 

dilepaskan ke atmosfir melalui alat pembuangan asap dan bagian ini kemudian 

terlarut dalam air laut atau terjadi tumpahan bahan bakar langsung ke dalam laut. 

Logam berat Pb dapat menimbulkan gangguan kesehatan jika masuk ke dalam 

tubuh makhluk hidup dengan konsentrasi lebih dari 0,03 ppm. Adanya timbal 

dalam peredaran darah dan otak manusia mengakibatkan berbagai gangguan 

fungsi jaringan dan metabolisme (Yu, 2004).  

Logam berat seperti kadmium dan tembaga juga dapat menjadi pencemar 

di perairan. Logam kadmium sering digunakan sebagai campuran bahan bakar dan 

minyak pelumas dengan kadar 0,5 ppm. Batubara mengandung kadmium sampai 
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2 ppm dan pupuk superpospat mengandung Cd hingga 170 ppm. Limbah cair dari 

industri dan pembuangan minyak pelumas bekas yang mengandung kadmium 

dapat masuk ke dalam perairan laut serta sisa-sisa pembakaran bahan bakar yang 

terlepas ke atmosfir dan selanjutnya jatuh ke laut. Tembaga di dalam perairan laut 

dapat berasal dari limbah cairan pembersih lantai yang mengandung CuO dan cat 

pelapis kapal. Logam tembaga tersebut akan terakumulasi di sekitar laut dan jika 

tidak dilakukan penanggulangan yang tepat akan menjadi salah satu sumber 

pencemar (Palar, 1994). 

Logam berat sebagai pencemar merupakan unsur yang tidak dapat 

terdegradasi secara alami dan bersifat toksik pada konsentrasi yang kecil. Dengan 

demikian, perlu dilakukan pengembangan teknik analisis logam berat untuk 

memonitor konsentrasi logam berat yang berada di suatu daerah. Penentuan 

konsentrasi logam berat umumnya menggunakan teknik atomic absorption 

spectrophotometry (AAS) dengan menggunakan nyala dalam proses atomisasi. 

Namun teknik AAS dengan menggunakan nyala memiliki kelemahan pada saat 

proses atomisasi karena mayoritas kabut yang dihasilkan selama proses 

pengkabutan terlalu besar untuk dibawa oleh gas pembawa menuju nyala sehingga 

hanya sekitar 10% larutan yang dapat sampai pada nyala. Selain itu, volume gas 

pembawa yang besar dapat menghilangkan atom yang akan dianalisis. Selain itu, 

teknik AAS tidak dapat mengukur kadar logam secara simultan sehingga 

penentuan kadar logam dilakukan satu persatu (Harvey, 2000). Selain AAS, 

teknik lain yang digunakan dalam penentuan kadar logam adalah teknik 

Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry (ICP-MS). Penelitian yang 

dilakukan Ho et al. (2010) menunjukkan bahwa dalam penentuan kadar logam Pb, 
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Cd, dan Cu pada sampel air laut masing-masing memiliki limit deteksi 0,8 ppt, 0,4 

ppt, dan 11,0 ppt. Berdasarkan hasil tersebut, teknik ICP-MS memiliki 

keunggulan yaitu limit deteksi yang lebih rendah dibandingkan AAS. Teknik ICP-

MS memiliki keunggulan lain yaitu dapat menentukan kadar logam dalam suatu 

sampel secara simultan. Namun, teknik ICP-MS memiliki kelemahan jika 

digunakan untuk analisis kadar logam pada sampel air laut. Kandungan garam 

yang tinggi pada air laut dapat menjadi penggangu dalam penentuan kadar logam 

yang dianalisis. Oleh karena itu, sebelum dilakukan analisis kadar logam pada 

sampel air laut perlu dilakukan preparasi khusus pada sampel untuk 

meminimalisasi gangguan-gangguan tersebut. 

Voltametri merupakan salah satu teknik elektroanalisis yang didasarkan 

pada proses oksidasi-reduksi pada permukaan elektroda. Voltametri pelucutan 

anodik merupakan salah satu dari teknik voltametri yang banyak digunakan dalam 

analisis logam berat karena memiliki sensitivitas analisis yang sangat tinggi dan 

limit deteksi yang rendah sehingga logam-logam dengan konsentrasi yang sangat 

kecil dapat dideteksi. Pada metode ini, ion logam akan direduksi pada permukaan 

elektroda kerja selama proses deposisi dan dioksidasi kembali saat proses 

pelucutan (stripping) (Wang, 2001).  

Kinerja dari teknik voltametri sangat dipengaruhi oleh material elektroda 

kerja. Elektroda kerja yang banyak digunakan antara lain adalah elektroda raksa, 

elektroda karbon, atau elektroda logam mulia (terutama platina dan emas). 

Penggunaan elektroda raksa pada teknik voltametri pelucutan anodik untuk 

analisis logam-logam berat memerlukan penanganan khusus karena sifatnya yang 

beracun. Elektroda raksa juga memiliki keterbatasan rentang potensial anoda yang 
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pendek, sehingga tidak dapat digunakan untuk pengukuran senyawa-senyawa 

yang mudah teroksidasi. Elektroda alternatif yang biasa digunakan adalah 

elektroda padat. Elektroda padat digunakan karena memiliki rentang potensial 

anoda yang lebih lebar. Bahan padat yang sering digunakan sebagai elektroda 

kerja adalah karbon, platina, dan emas. Elektroda berbasis karbon sengat 

berkembang dalam bidang elektroanalisis karena memiliki beberapa keunggulan, 

yaitu rentang potensial yang luas, murah, inert, dan cocok digunakan untuk 

bermacam-macam sensor (Wang, 2001). 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Berapa waktu deposisi dan laju pindai optimum pengukuran logam Pb, Cd, 

dan Cu dengan teknik voltametri pelucutan anodik? 

2. Bagaimana validitas pengukuran kadar logam Pb, Cd, dan Cu pada sampel 

air laut Pelabuhan Benoa dengan menggunakan teknik voltametri 

pelucutan anodik? 

3. Berapa kadar logam Pb, Cd, dan Cu pada sampel air laut Pelabuhan Benoa 

dengan menggunakan teknik voltametri pelucutan anodik? 

1.3 Tujuan penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui waktu deposisi dan laju pindai optimum pengukuran logam 

Pb, Cd, dan Cu dengan teknik voltametri pelucutan anodik. 
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2. Mengetahui validitas pengukuran kadar logam Pb, Cd, dan Cu pada 

sampel air laut Pelabuhan Benoa dengan menggunakan teknik voltametri 

pelucutan anodik. 

3. Mengetahui kadar logam Pb, Cd, dan Cu pada sampel air laut Pelabuhan 

Benoa dengan menggunakan teknik voltametri pelucutan anodik. 

1.4 Manfaat penelitian 

Dengan mengetahui waktu dan laju pindai optimum, validitas, serta kadar 

logam Pb, Cd, dan Cu menggunakan teknik voltametri pelucutan anodik, 

diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang metode alternatif dalam 

penentuan kadar logam berat khususnya pada sampel air laut.   

 

 




