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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pencemaran Logam Berat dalam Perairan 

Logam berat dalam perairan dapat terakumulasi pada padatan di dalam 

perairan seperti sedimen. Pada umumnya logam berat yang terakumulasi di dalam 

sedimen tidak berbahaya, namun adanya pengaruh kondisi kimia akuatik seperti 

perubahan pH dapat menyebabkan logam barat yang terakumulasi pada sedimen 

terionisasi ke perairan. Hal ini menjadikan logam-logam berat bersifat racun bagi 

kehidupan perairan (Connel and Miller, 1995). Pencemaran logam berat dapat 

merusak lingkungan perairan dalam hal stabilitas dan keanekaragaman ekosistem. 

Dari aspek ekologis, kerusakan ekosistem perairan akibat pencemaran logam berat 

dipengaruhi oleh kadar dan sumber zat pencemar yang masuk dalam perairan, 

sifat toksisitas, dan bioakumulasi. Pencemaran logam berat dapat menyebabkan 

terjadinya kerusakan sistem perairan laut  (Darmono, 2001). 

Pencemaran logam berat terhadap lingkungan terjadi karena adanya 

penggunaan logam tersebut dalam kegiatan manusia, sehingga menghasilkan 

limbah yang mencemari lingkungan. Daya toksisitas logam berat terhadap 

makhluk hidup sangat bergantung pada spesies, lokasi, umur (fase siklus hidup), 

daya tahan (detoksikasi) dan kemampuan individu untuk menghindarkan diri dari 

pengaruh polusi. Toksisitas pada spesies biota dibedakan menurut kriteria dari 

biota air dan biota darat, sedangkan toksisitas menurut lokasi dibagi menurut 

kondisi tempat hidup, yaitu daerah pencemaran berat, sedang, dan daerah 

nonpolusi (Palar, 1994). 
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2.2 Logam Berat 

Menurut Connell (2005), logam berat adalah suatu logam dengan berat 

jenis lebih besar dari 5 g/cm3. Unsur yang termasuk logam berat adalah Cd, Cr, 

Cu, Hg, Ni, Pb dan Zn. Logam berat memiliki sifat fisik berkilau, lunak atau dapat 

ditempa, serta mempunyai daya hantar panas dan listrik yang tinggi. Logam berat 

juga memiliki sifat kimia yaitu dapat larut dalam pelarut asam. Berbeda dengan 

logam biasa, logam berat dapat menimbulkan keracunan pada makhluk hidup jika 

melebihi konsentrasi 0,05 ppm. Beberapa jenis logam berat masih dibutuhkan 

oleh makhluk hidup, namun dalam jumlah yang sangat sedikit (Palar, 1994). 

Menurut Vouk (1986) terdapat 80 dari 109 unsur kimia di muka bumi ini 

yang telah teridentifikasi sebagai jenis logam berat. Berdasarkan efek toksik, 

logam berat dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu logam berat esensial dan non-

esensial. Keberadaan logam berat esensial dalam jumlah tertentu sangat 

dibutuhkan oleh organisme hidup, namun dalam jumlah yang berlebihan dapat 

menimbulkan efek racun. Contoh logam berat esensial adalah Zn, Cu, Fe, Co, dan 

Mn. Logam berat tidak esensial atau beracun, yaitu logam berat yang terdapat 

dalam tubuh tetapi belum diketahui manfaatnya atau bahkan dapat bersifat racun, 

seperti Hg, Cd, Pb, dan Cr. Logam berat tersebut dapat menimbulkan gangguan 

metabolisme bagi manusia tergantung pada bagian mana logam berat tersebut 

terikat dalam tubuh. Daya racun yang dimiliki akan menghambat kerja enzim, 

sehingga proses metabolisme tubuh terganggu. Selain itu, logam berat akan 

menyebabkan alergi, mutagen, teratogen atau karsinogen bagi manusia. Jalur 

masuknya logam berat ke dalam tubuh dapat melalui kulit, pernapasan dan 

pencernaan (Yu, 2004). 
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2.2.1 Timbal (Pb) 

Timbal mempunyai nomor atom 82 dengan berat atom 207,2 g/mol. 

Timbal memiliki massa jenis 11,34 g/cm3. Logam timbal adalah logam yang 

lunak dengan titik leleh 327 0C dan titik didih 1.620 0C. Selain itu, logam Pb juga 

merupakan logam yang sangat rapuh dan dapat mengkerut saat didinginkan. 

Logam Pb dapat larut dalam asam nitrat, asam asetat, asam sulfat pekat, dan sulit 

larut dalam air dan bereaksi dengan oksigen di udara membentuk timbal oksida. 

Logam Pb memiliki bentuk oksidasi yang paling umum yaitu timbal (II) dan 

memiliki potensial reduksi standar -0,13 V (Palar, 1994). 

Timbal adalah logam yang mudah larut dalam asam nitrat (8 M) dan 

membentuk gas nitrogen oksida yang tidak berwarna. Gas nitrogen(II) oksida jika 

bereaksi dengan oksigen maka akan teroksidasi dan terbentuk gas nitrogen 

dioksida yang berwarna merah. Reaksi logam Pb dengan asam nitrat 8 M dan 

terbentuknya gas nitrogen dioksida sesuai dengan reaksi 2.1 (Vogel, 1990). 

3 Pb + 8 HNO3  3 Pb2+ + 6 NO3
- + 2 NO  + 4 H2O 

2 NO (tidak berwarna) + O2   2 NO2 (merah) (2.1) 

Jika ion Pb2+ ditambahkan HCl encer atau H2SO4 encer, akan terbentuk 

timbal klorida atau timbal sulfat berwarna putih yang tak larut. Reaksi antara 

logam timbal dengan HCl encer atau H2SO4 encer sesuai dengan reaksi berikut:  

Pb2+ + 2 Cl-  PbCl2   

Pb2+ + SO4
2-  PbSO4  (2.2) 

PbCl2 adalah endapan putih yang larut dalam air panas  pada 100 0C dan 

hanya larut sedikit pada 20 0C. Jika diendapkan dengan cara dekantasi dan 

ditambahkan NH3 encer, reaksi yang terjadi adalah: 
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PbCl2  + 2 NH3 + 2 H2O  Pb(OH)2  + 2 NH4
+ + 2 Cl-  (2.3) 

2.2.2 Tembaga (Cu) 

Tembaga dengan nama kimia copper dilambangkan dengan Cu. Tembaga 

adalah logam yang mempunyai bentuk kristal kubik, secara fisik berwarna kuning 

dan apabila dilihat dengan menggunakan mikroskop, bijih tembaga akan berwarna 

merah muda kecoklatan sampai keabuan. Dalam tabel periodik unsur-unsur kimia 

tembaga menempati posisi dengan nomor atom 29 dan mempunyai bobot atom 

63,546 g/mol. Selain itu, logam tembaga dapat ditemukan dalam bentuk 

persenyawaan atau dalam senyawa padat dalam bentuk mineral. Dalam badan 

perairan laut tembaga dapat ditemukan dalam bentuk persenyawaan seperti 

CuCO3, Cu(OH)2, dan sebagainya (Freiberg, et al 1977).  

Tembaga dapat melebur pada suhu 1038oC dan dapat larut dalam asam 

nitrat 8 M. Reaksi antara tembaga dengan asam nitrat 8 M sesuai dengan reaksi 

2.4 (Vogel, 1990). 

3 Cu + 8 HNO3 → 3 Cu2+ + 6 NO3
- + 2 NO   + 4 H2O (2.4) 

Asam sulfat pekat panas juga dapat melarutkan tembaga dengan reaksi berikut: 

Cu + 2 H2SO4 → Cu2+ + SO4
2- + SO2  + 2H2O (2.5) 

Selain itu, tembaga juga larut dalam air raja dengan reaksi berikut: 

 3 Cu + 6 HCl + 2 HNO3 → 3 Cu2+ + 6 Cl- + 2 NO  + 4 H2O (2.6) 

Ion tembaga(II) dapat mengendap dengan menambahkan hidrogen sulfida 

dan larut kembali dalam asam nitrat pekat panas. Reaksi ion tembaga (II) dengan 

hidrogen sulfida dan melarut kembali dalam asam nitrat pekat dan panas sesuai 

dengan reaksi berikut: 

 Cu2+
 + H2S → CuS  + H2  
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 3 CuS  + 8 HNO3 → 3 Cu2+ + 6 NO3
- + 3 S  + 2 NO  + 2 H2O (2.7) 

Senyawa-senyawa tembaga (I) yang berasal dari senyawa tembaga (I) 

oksida (Cu2O) yang berwarna merah, mudah dioksidasi menjadi senyawa tembaga 

(II) (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+. Garam-garam 

tembaga (II) anhidrat, seperti tembaga (II) sulfat anhidrat (CuSO4), berwarna 

putih. Dalam larutan air selalu terdapat ion kompleks tetraakuo (Vogel, 1990). 

2.2.3 Kadmium (Cd) 

Kadmium mempunyai nomor atom 48 dengan berat atom 112,411 g/mol. 

Kadmium memiliki berat jenis 8,65 g/cm3, titik leleh 321,07 0C, dan titik didih 

767 0C. Logam Cd memiliki karakteristik berwarna putih keperakan seperti logam 

aluminium, tahan panas, dan tahan terhadap korosi. Selain itu, logam Cd juga 

merupakan logam degan kalor peleburan 6,21 kJ/mol, kalor penguapan 99,87 

kJ/mol, dan kapasitas kalor 26,020 J/molK. Logam Cd memiliki bentuk oksidasi 

yang paling umum yaitu kadmium (II) dan memiliki potensial reduksi standar -

0,40 V (Palar, 1994). Kadmium yang berasal dari garam CdCl2, Cd(NO3)2, dan 

CdSO4 dapat larut dalam air (Vogel, 1990). 

Logam Cd dapat larut secara perlahan dalam larutan asam encer, 

membentuk ion bivalen yang tidak berwarna, dan melepaskan gas hidrogen. 

Reaksi antara logam Cd dengan asam encer ditunjukkan sesuai dengan reaksi 2.8 

(Vogel, 1990). 

Cd + 2 H+ → Cd2+ + H2  (2.8) 

Garam kadmium jika ditambahkan larutan yang mengandung ion OH-, 
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akan membentuk endapan Cd(OH)2 yang berwarna putih. Reaksi antara garam 

kadmium dengan larutan NaOH adalah: 

Cd2+ + 2NaOH → Cd(OH)2 ↓ + 2Na+ (2.9) 

Kadmium hidroksida mudah larut dalam amonia pekat berlebih 

membentuk kompleksamin [Cd(NH3)4]
2+. Reaksi antara kadmium hidroksida 

dengan amonia pekat sesuai dengan reaksi berikut: 

Cd(OH)2(s) + 4 NH3(aq) → [Cd(NH3)4]
2+(aq) + 2OH-(aq)  (2.10)  

2.3 Elektrokimia 

 Elektrokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari hubungan 

antara sifat-sifat kelistrikan dengan reaksi kimia. Elektrokimia mempelajari 

perubahan kimia yang disebabkan oleh arus listrik dan menghasilkan arus listrik 

karena adanya reaksi kimia di dalam sebuah sel elektrokimia. Perubahan kimia di 

dalam sel elektrokimia melibatkan reaksi reduksi dan oksidasi (Bard and 

Faulkner, 2001).   

 Metode elektrokimia dibagi menjadi dua yaitu metode statis dan metode 

dinamis. Metode statis adalah metode tanpa mengalirkan arus atau potensial dari 

luar sel (i = 0), contohnya adalah potensiometri. Metode dinamis adalah metode 

dengan mengalirkan arus atau potensial dari luar sel. Pada metode dinamis arus 

atau potensial yang akan dialirkan dapat diatur. Voltametri merupakan contoh 

metode dinamis dengan pengaturan potensial sedangkan coulometry merupakan 

contoh metode dinamis dengan pengaturan arus (Harvey, 2000). 

 Elektrokimia juga mempelajari proses dan akibat dari perpindahan muatan 

yang melalui antar muka fase kimia, misalnya perpindahan muatan antara 

konduktor elektronik (elektroda) dan konduktor ionik (elektrolit). Pepindahan 
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muatan antara konduktor elektronik dan konduktor ionik terjadi karena adanya 

pergerakan elektron. Reaksi antar muka elektroda dan elektrolit terjadi ketika 

sebuah potensial diberikan (Bard and Faulkner, 2001).  

 Elektroda dapat dibuat dari bahan logam padat (seperti, Pt dan Au), logam 

cair (Hg), karbon (grafit), dan semikonduktor (Si). Elektrolit yang banyak 

digunakan adalah larutan yang terdapat ion-ion seperti, H+, Na+, dan Cl- dalam 

pelarut air atau pelarut bukan air (Bard and Faulkner, 2001). 

2.3.1 Voltametri  

Voltametri adalah salah satu teknik elektrokimia yang bergantung pada 

pemberian potensial dalam sel elektrokimia dan arus yang dihasilkan merupakan 

fungsi dari potensial. Plot antara arus dengan potensial yang diberikan disebut 

dengan voltamogram. Voltamogram dapat memberikan informasi tentang spesies 

atau analit yang mengalami reaksi oksidasi atau reduksi (Harvey, 2000). 

Arus pada voltametri yang diukur dapat dipengaruhi oleh adanya 

mekanisme transport massa di dalam larutan dengan matriks tinggi menuju 

permukaan elektroda. Terdapat tiga jenis transport massa yang terjadi yaitu: 

1. Konveksi, adalah migrasi ion yang disebabkan oleh pengadukan, 

perbedaan densitas, atau perbedaan temperatur. Pengadukan sengaja 

dilakukan untuk mengendalikan transport massa di dalam larutan. 

2. Elektromigrasi, adalah migrasi yang disebabkan kation berpindah menuju 

katoda dan anion menuju anoda. Arus ini disebabkan oleh muatan yang 

dibawa oleh ion-ion melalui larutan berdasarkan bilangan transfernya. 

3. Difusi adalah migrasi yang disebabkan adanya suatu perbedaan 

konsentrasi di permukaan elektroda atau lapisan difusi dengan badan 
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larutan. Arus ini disebabkan migrasi spontan dari zat dari konsentrasi 

tinggi ke konsentrasi rendah. Arus difusi dapat dihitung dengan Persamaan 

2.11 (Harvey, 2000). 

		� = ����	
�������

�
   (2.11)   

Keterangan:  

n = Jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi redoks 

F = Tetapan Faraday (96478 C/mol) 

A = Luas area (cm2) 

D = Koefisien difusi reaktan atau produk (cm2/s) 

δ = Ketebalan lapisan difusi (cm) 

CTL = Konsentrasi analit pada tubuh larutan (M) 

CPE = Konsentrasi analit pada permukaan elektroda (M) 

Seluruh mekanisme migrasi ion akan menimbulkan arus yang sangat 

kompleks dan menyebabkan hubungan antara arus dan konsentrasi tidak 

sebanding. Arus dari migrasi ion secara difusi saja yang sebanding dengan 

konsentrasi. Untuk mendapatkan hubungan yang sebanding maka migrasi ion 

secara konveksi dan elektromigrasi harus diminimalkan. Konveksi dapat 

diminimalkan dengan tidak melakukan pengadukan dan penggunaan konsentrasi 

rendah. Elektromigrasi diminimalkan dengan menambah elektrolit pendukung 

dalam larutan dengan konsentrasi 50 sampai 100 kali lebih besar dari konsentrasi 

analit (Wang, 2001). 

2.3.1.1 Voltametri pelucutan (Stripping voltammetry) 

Voltametri pelucutan atau stripping voltammetry merupakan salah satu 

teknik analisis dalam penentuan logam secara simultan dan memiliki limit deteksi 
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pada level konsentrasi ppb. Limit deteksi pada teknik stripping voltammetry pada 

level konsentrasi ppb karena elektroda kerja yang digunakan berukuran sangat 

kecil sehingga konsentrasi analit yang sangat kecil dapat dideteksi. Stripping 

analysis terdiri dari dua tahap, yaitu deposisi analit pada permukaan elektroda 

(prekonsentrasi) dan stripping, yaitu pelepasan kembali analit. Beberapa jenis 

stripping analysis yaitu (Wang, 2001): 

1) Voltametri pelucutan anodik 

  Voltametri pelucutan anodik merupakan teknik analisis dengan 

pemberian potensial awal yang lebih negatif dibanding potensial reduksi 

standar analitnya (reduksi analit) kemudian dilakukan stripping ke 

potensial yang lebih positif (oksidasi analit). Teknik voltametri pelucutan 

anodik efektif digunakan untuk logam yang dapat larut dalam merkuri 

membentuk amalgam. Elektroda yang digunakan adalah elektroda tetes air 

raksa menggantung atau Hanging Mercury Drop Electrode (HMDE) dan 

elektroda film-tipis air raksa. Elektroda padat seperti glassy carbon 

digunakan untuk menganalisa ion-ion logam yang sangat elektropositif 

seperti Hg(II), Au(III), Ag(I), dan Pt (Harvey 2000; Wang, 2001). 

Sebagai contoh penentuan logam dengan menggunakan elektroda 

merkuri. Tahap pertama yaitu deposisi analit dengan pemberian potensial 

deposisi yang lebih negatif dari potensial reduksi standar ion yang akan 

dianalisis. Kedua adalah tahap pemindaian dengan memberikan potensial 

yang lebih positif. Mekanisme kedua tahap voltametri pelucutan anodik 

ditunjukkan pada Gambar 2.1. 



16 
 

 
 

 
Gambar 2.1 Pemindaian Dalam Voltametri Pelucutan Anodik (Harvey,     
 2000) 

 
Selama tahap deposisi, pengadukan dilakukan untuk 

memaksimalkan kontak antara analit dan elektroda (Harvey 2000; Wang, 

2001). 

Mn+ + ne- + Hg   M(Hg) (2.12) 

Setelah tahap deposisi berakhir, dibutuhkan waktu sekitar 30-60 

detik untuk kesetimbangan. Pada tahap ini potensial deposisi tetap 

dipertahankan tetapi pengadukan dihentikan. Hal ini dilakukan untuk 

meminimalkan arus konveksi dari pengadukan dan membuat amalgam 

stabil (Wang, 2001). 

Tahap kedua yaitu scan stripping atau pemindaian potensial 

pelucutan dalam larutan tanpa pengadukan. Pada tahap pemindaian 

potensial dilakukan ke arah positif sehingga amalgam M(Hg) dioksidasi 

dan diukur arus yang dihasilkan. Potensial karakteristik dari ion yang 

diendapkan akan muncul sebagai puncak arus yang sebanding dengan 
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konsentrasi analit. Reaksi yang terjadi sesuai dengan reaksi 2.13 (Wang, 

2001). 

M(Hg)  Mn+ + ne- + Hg  (2.13) 

2) Voltametri pelucutan katodik 

Voltametri pelucutan katodik digunakan untuk menganalisis 

senyawa organik dan anorganik yang tidak dapat membentuk amalgam 

dengan merkuri. Prinsip kerja dalam voltametri pelucutan katodik hampir 

sama dengan prinsip voltametri pelucutan anodik, hanya arah pemindaian 

yang berlawanan. Prinsip kerja voltametri pelucutan katodik terdiri dari 

dua tahap yaitu deposisi dan pelucutan (Wang, 2001).  

Tahap deposisi analit adalah pemberian potensial deposisi yang 

lebih positif dari potensial reduksi standar ion yang akan dianalisis 

sehingga analit akan teroksidasi. Reaksi yang terjadi sesuai dengan reaksi 

2.14 (Wang, 2001). 

An- + Hg   HgA + ne-  (2.14) 

Tahap kedua yaitu pelucutan (stripping). Pada tahap ini potensial 

dipindai ke arah negatif sehingga HgA direduksi dan arus yang mengalir 

diukur. Reaksi yang terjadi sesuai dengan reaksi 2.15 (Wang, 2001). 

HgA + ne-     An- + Hg  (2.15) 

Beberapa anion yang dapat ditentukan dengan teknik voltametri 

pelucutan katodik diantaranya: arsenat, klorida, bromida, iodida, kromat, 

tungstat, molibdat, sulfat, oksalat, suksinat, selenat, sulfida, tiosianat dan 

senyawa-senyawa tio (Wang, 2001). 
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3) Voltametri pelucutan adsorpsi 

  Teknik voltametri pelucutan adsorpsi terdiri dari 4 langkah yaitu 

pembentukan kompleks antara logam dengan ligan, adsorpsi kompleks 

pada permukaan elektroda, reduksi logam atau kompleks, dan pengukuran 

arus dengan pemindaian potensial secara anodik atau katodik. Tujuan dari 

teknik voltametri pelucutan adsorpsi adalah untuk membuat analisis lebih 

selektif dan menurunkan limit deteksi. Selektivitas dapat ditingkatkan 

dengan memilih ligan maupun larutan elektrolit. Semakin selektif ligan 

yang digunakan maka selektivitas akan semakin baik. Limit deteksi 

diturunkan dengan meningkatnya konsentrasi analit yang teradsorpsi pada 

permukaan elektroda. Voltametri pelucutan adsorpsi terutama digunakan 

untuk analisis logam runut. Beberapa logam telah ditentukan dengan 

metode ini mempunyai limit deteksi yang sangat rendah  (10-10–10-11 M). 

Metode voltametri pelucutan adsorpsi sangat cocok digunakan untuk 

penentuan senyawa organik seperti: obat anti kanker, vitamin dan pestisida 

yang menunjukan sifat aktif pada permukaan adsorben (Wang, 2001).  

2.3.1.2 Differential pulse voltammetry 

 Teknik voltametri pelucutan yang sering digunakan adalah 

differential pulse voltammetry. Rangkaian proses yang terjadi dalam 

teknik differential pulse voltammetry ditunjukkan pada Gambar 2.2. 
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Gambar 2.2 Proses Pindai Differential Pulse Voltammetry (Wang, 2001) 

 
 Amplitudo pulsa diatur pada 25 atau 50 mV, lebar pulsa selama 50 

ms, dan kecepatan pindai antara 2 sampai 10 mV/s. Kecepatan pindai 

diperoleh dari kenaikan pulsa yang dibagi dengan periode pulsa. Sampling 

arus dilakukan sebanyak dua kali yaitu sesaat sebelum pulsa diberikan dan 

sesaat sebelum pulsa berakhir. Selisih antara pulsa sebelum berakhir 

dengan pulsa sebelum diberikan akan menghasilkan arus terukur (∆i). 

 Arus puncak yang dihasilkan oleh teknik differential pulse 

stripping voltammetry rentan terhadap pengganggu karena elektroda yang 

digunakan memiliki diameter permukaan yang kecil. Oleh karena itu, 

teknik ini memiliki sensitivitas yang tinggi dan hanya digunakan untuk 

analisis analit dengan konsentrasi rendah (Wang, 2001).  

2.3.2 Potensiometri 

Potensiometri merupakan bagian dari teknik analisis elektrokimia yang 

berdasarkan pada pengukuran beda potensial dua elektroda yang diukur pada 

kondisi arus sama atau mendekati nol. Pengukuran dalam potensiometri 

melibatkan perbedaan potensial antara elektroda kerja atau indikator dengan 

elektroda pembanding. Potensial sel elektrokimia merupakan hasil dari perubahan 
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energi bebas yang terjadi jika reaksi kimia diteruskan sampai kondisi seimbang. 

Besarnya potensial sel diukur dengan menggunakan persamaan berikut. 

Esel = Eind – Eref+ Ej  (2.16) 

 Esel adalah potensial sel, Eind adalah potensial elektroda indikator atau 

kerja, Eref merupakan besarnya potensial elektroda pembanding, dan Ej besarnya 

potensial jembatan garam. Apabila pada elektroda potensial jembatan garam tetap, 

maka Esel merupakan fungsi dari potensial elektroda indikator (Harvey, 2000). 

2.3.3 Persamaan Nernst 

 Potensial dalam elektrokimia didasarkan pada aktivitas dari berbagai 

spesies atau ion yang mengalami reaksi redoks di dalam sel. Reaksi yang terjadi 

dalam sel elektrokimia sesuai dengan reaksi berikut. 

aA + bB  cC + dD      (2.17) 

Potensial sel dihitung sesuai dengan persamaan Nernst. 

� = �� −
2,3	��

��
log

[�]�[�]�

[�]�[�]�
 

� = 	�� −
�,�	��

��
log�       (2.18) 

Konsentrasi digunakan sebagai pengganti aktivitas ion. Pada keadaan standar 

yaitu suhu 250C, tetapan gas ideal 8,314 J/Kmol dan tetapan faraday 96487 C/mol 

Persamaan 2.18 menjadi Persamaan 2.19 (Day dan Underwood, 2001). 

	� = 	�� −
�,���

�
log�       (2.19) 

Keterangan: 

E = Potensial elektroda (V) 

E0 = Potensial reduksi standar (V) 

n = Jumlah elektron yang terlibat 



21 
 

 
 

K = Aktifitas ion produk dibagi dengan aktifitas ion reaktan 

R = Tetapan gas ideal (8,314  J/Kmol) 

F = Tetapan Faraday (96487 C/mol) 

T = Suhu mutlak (K) 

2.3.4 Sel Elektrokimia 

Sel elektrokimia merupakan seperangkat komponen peralatan dan bahan  

elektroda yang dapat menghantarkan arus listrik. Secara umum sel elektrokimia 

terdiri dari dua elektroda dan penghantar luar. Pada awal tahun 1950an sebagian 

besar percobaan elektrokimia menggunakan tiga elektroda dan instrumennya 

dilengkapi dengan potensiostat (Reiger, 1994). Elektrolit dalam sel elektrokimia 

dapat berupa leburan atau larutan. Elektroda dicelupkan dalam larutan elektrolit 

yang sesuai sehingga terjadi kontak antar muka elektroda dengan elektrolit. 

Kontak antar muka tersebut menimbulkan potensial sel yang menentukan 

berlangsungnya reaksi oksidasi dan reduksi pada permukaan elektroda. Elektroda 

tempat terjadinya reaksi oksidasi disebut anoda, sedangkan tempat terjadinya 

reaksi reduksi disebut katoda. Anoda dan katoda dalam sel elektrokimia 

dihubungkan dengan penghantar untuk mengalirkan elektron sehingga 

menghasilkan arus listrik. 

Sel elektrokimia terdiri dari tiga elektroda yang dicelupkan ke dalam 

larutan elektrolit. Larutan elekrolit terdiri dari spesi elektroaktif, elektrolit 

pendukung, serta ditambahkan reagen jika dibutuhkan. Jika reaksi yang akan 

diamati terdapat gas O2 terlarut, oksigen terlarut dihilangkan terlebih dahulu 

karena dapat menyebabkan sinyal katodik yang dapat mengganggu pengukuran 

arus. Penghilangan oksigen terlarut dilakukan dengan cara mengalirkan gas inert 
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seperti nitrogen, argon, atau helium melalui lubang udara sebelum proses analisis 

(Fifield and Kealey, 2000). Sel elektrokimia diilustrasikan seperti Gambar 2.3. 

 
Gambar 2.3 Sel Voltametri 

Rangkaian elektroda dalam sel voltametri terdiri dari elektroda kerja, 

elektroda pembantu, dan elektroda pembanding. Ketiga elektroda tersebut tercelup 

dalam larutan sampel. Potensial luar diberikan antara elektroda kerja dan 

elektroda pembanding. Bila ada reaksi oksidasi maupun reduksi pada elektroda 

kerja, arus yang dihasilkan dilewatkan ke elektroda pembantu, sehingga reaksi 

yang terjadi pada elektroda pembantu akan berlawanan dengan reaksi yang terjadi 

pada elektroda kerja. Arus yang timbul diukur dengan menggunakan 

amperemeter. Antara elektroda kerja dan elektroda pembanding diberikan tahanan 

(R) yang cukup tinggi agar arus tidak melewati elektroda kerja dan elektroda 

pembanding, karena bila terjadi reaksi pada elektroda pembanding, potensial 

elektroda pembanding akan berubah atau elektroda rusak (Harvey, 2000). 

2.3.4.1 Larutan elektrolit pendukung 

Larutan elektrolit pendukung terdiri dari pelarut dan ion elektrolit 

pendukung. Larutan elektrolit pendukung berasal dari garam anorganik, asam 

mineral, atau laruran buffer. Garam-garam anorganik seperti KCl, NH4Cl, atau 
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NaOH digunakan jika pelarut yang digunakan adalah air, sedangkan 

ammoniumtetraalkil digunakan dalam pelarut organik (Wang, 2001).     

Larutan elektrolit digunakan untuk mengurangi hambatan dari larutan, 

menambah konduktivitas dan mengontrol potensial selama reaksi. Selain itu 

larutan elektrolit juga dapat mengurangi efek arus migrasi dan mempertahankan 

kekuatan ion agar tetap konstan (Wang, 2001).  

2.3.4.2 Elektroda  

Elektroda yang digunakan dalam teknik elektrokimia terdiri dari elektroda 

kerja (WE), elektroda pembanding (RE), dan elektroda pendukung (AE) (Wang, 

2001). 

1) Elektroda Kerja (WE)  

Elektroda kerja merupakan elektroda tempat terjadinya reaksi spesi 

elektroaktif. Karakteristik yang ideal dari elektroda kerja adalah memiliki 

rentang potensial yang lebar, hambatan kecil, dan permukaan yang dapat 

diperbaharui. Rentang potensial dari masing-masing elektroda tergantung 

pada bahan elektroda dan komposisi dari elektrolit. Elektroda kerja yang 

sering digunakan adalah elektroda merkuri dan padatan (Fifield and 

Kealey, 2000). 

a) Elektroda Merkuri 

Merkuri dipilih sebagai elektroda kerja karena memiliki 

rentang potensial katoda yang lebar, reprodusibilitas yang tinggi, 

dan permukaan yang dapat diperbaharui secara berulang. 

Kekurangan elektroda ini yaitu rentang potensial anoda yang 

terbatas (merkuri teroksidasi) dan bersifat toksik (Wang, 2001). 
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b) Elektroda Padatan 

Elektroda padat memiliki rentang potensial anoda yang 

lebih besar dibanding elektroda merkuri. Contoh elektroda padat 

yaitu karbon, platina, dan emas. Elektroda perak, nikel, dan 

tembaga digunakan untuk aplikasi spesifik. Faktor penting dari 

elektroda padat yaitu respon arus yang sangat tergantung pada 

permukaan elektroda sehingga permukaan elektroda perlu 

mendapat perlakuan khusus sebelum digunakan untuk 

mendapatkan keberulangan yang baik. Perlakuan yang dilakukan 

tergantung pada bahan elektroda yang digunakan. Elektroda padat 

cenderung memiliki permukaan yang heterogen dan kasar yang 

berpengaruh pada aktivitas elektrokimia (Wang, 2001). 

2) Elektroda pembanding (RE) 

Elektroda pembanding merupakan elektroda yang mempunyai 

potensial elektrokimia konstan sepanjang tidak ada arus yang mengalir dan 

sama sekali tidak peka terhadap komposisi larutan yang akan dianalisis. 

Elektroda pembanding digunakan untuk mengukur potensial pada elekroda 

kerja. Pasangan elektroda pembanding adalah elektroda kerja. Potensial 

yang akan diukur bergantung pada konsentrasi zat yang akan dianalisis. 

Pemilihan elektroda pembanding harus memperhatikan beberapa faktor 

yaitu: elektroda pembanding harus reversibel dan sesuai dengan 

persamaan Nernst, tegangannya harus konstan setiap waktu, potensialnya 

harus kembali ke nilai dasar setelah arus kecil dilewatkan melalui 

elektroda (Scholz, 2010).  
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Beberapa contoh elektroda pembanding (Scholz, 2010): 

a. Elektroda kalomel jenuh (Saturated Calomel Electrode)  

Setengah sel elektroda kalomel dapat ditunjukkan sesuai dengan 

skema berikut. 

║Hg2Cl2 (sat’d) , KCl (x M) │ Hg       (2.20) 

Nilai x menunjukkan konsentrasi KCl di dalam elektroda. Potensial sel 

tergantung pada konsentrasi ion klorida dalam elektroda dengan reaksi 

berikut. 

Hg2Cl2 (s)  +  2 e
-   
  2 Hg (l) + 2 e

-
      (2.21) 

Potensial SCE relatif konstan pada suhu 25oC yaitu 0,244 V terhadap 

elektroda hidrogen standar (SHE). 

b. Elektroda Perak / Perak klorida  

 Elektroda Ag/AgCl terdiri dari elektroda perak klorida dalam 

larutan KCl jenuh. Reaksi setengah sel elektroda perak/perak klorida 

adalah: 

║AgCl (sat’d) , KCl (x M) │ Ag       (2.22) 

Reaksi setengah  sel: 

AgCl (s)  +   e
-   
  Ag (s) + Cl-       (2.23) 

Potensial elektroda Ag/AgCl adalah 0,199 V dalam larutan KCl 

jenuh dan 0,205 V dalam KCl 3,5 M pada suhu 25oC. Elektroda 

Ag/AgCl stabil pada suhu yang lebih tinggi sedangkan elektroda 

kalomel tidak stabil. Elektroda Ag/AgCl tidak dipengaruhi oleh 

perubahan temperatur dan waktu deteksi lebih cepat daripada elektroda 
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kalomel sehingga elektroda ini dapat dipakai pada temperatur tinggi 

untuk periode lama (Wang, 2001; Scholz, 2010). 

3) Elektroda pembantu (AE) 

Elektroda pembantu atau pendukung adalah konduktor yang 

melengkapi sel. Elektroda pembantu berupa konduktor yang bersifat inert 

seperti platinum dan grafit. Arus yang mengalir menuju larutan melalui 

elektroda kerja selanjutnya akan meninggalkan larutan melalui elektroda 

pembantu. Reaksi yang terjadi pada elektroda pembantu adalah reaksi 

yang berlawanan dengan elektroda kerja misalnya, reaksi pada elektroda 

kerja adalah reduksi maka pada elektroda pembantu adalah oksidasi 

(Scholz, 2010). 

2.4 Metode Adisi Standar 

 Adisi standar adalah metode analisis analit di dalam sampel melalui 

penambahan sejumlah larutan standar analit dengan konsentrasi tertentu ke dalam 

larutan sampel. Penerapan adisi standar pada instrumen, respon dari instrumen 

akan berbanding lurus dengan konsentrasi analit. Respon instrumen dari analit 

dalam larutan sampel pada konsentrasi X0 adalah Y0. Jika ditambahkan larutan 

standar maka konsentrasi analit menjadi X1 dan respon instrumen adalah Y1. Cara 

menentukan konsentrasi analit sesuai dengan persamaan berikut (Hibbert and 

Gooding, 2006): 

�� = ���	      (2.24) 

�� = � ���
��

�����
+ ��

��

�����
�     (2.25) 

dan  



27 
 

 
 

�� = 	
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��
�����

�

������
��

�����
�
       (2.26) 

Dengan Vx adalah volume sampel dan Vs adalah volume larutan standar. 

 Penentuan konsentrasi analit dengan menggunakan metode adisi standar 

dapat juga menggunakan beberapa larutan standar dengan konsentrasi tertentu. 

Respon dari instrumen diplot terhadap konsentrasi larutan standar yang 

ditambahkan untuk dibuat kurva adisi standar seperti Gambar 2.4. Sumbu x 

adalah konsentrasi larutan standar yang ditambahkan setelah pengenceran (Cs) 

dan konsentrasi analit (Cx) sedangkan sumbu y adalah respon dari instrumen. 

 
Gambar 2.4 Kurva Adisi Standar 

 Berdasarkan hukum Lambert-Beer, konsentrasi analit dihitung sesuai 

dengan persamaan berikut (Harris, 1987): 

AX = k CX       (2.27) 

 AT  = k (CS + CX)       (2.28) 

 

Keterangan:   

CX  = Konsentrasi sampel 

CS = Konsentrasi larutan standar yang ditambahkan ke dalam larutan sampel 

AX = absorbansi sampel (tanpa penambahan zat standar) 



28 
 

 
 

AT = absorbansi sampel + standar 

Jika Persamaan 2.27 dan 2.28 digabung maka diperoleh Persamaan 2.29. 

Cx	=
��.��
��−��

        (2.29) 

 Konsentrasi analit ditentukan dengan cara ekstrapolasi hingga AT sama 

dengan 0 sehingga Persamaan 2.29 menjadi Persamaan 2.30. 

Cx =
��.��

����
   

Cx	=
��.��

���
 

Cx = -Cs       (2.30) 

Metode adisi standar juga dapat digunakan untuk analisis kadar analit dengan 

penambahan sejumlah larutan standar yang divariasi. Perhitungan konsentrasi 

analit dilakukan dengan membuat kurva kalibrasi. Persamaan garis lurus yang 

diperoleh kemudian diekstrapolasi sampai x = 0, sehingga diperoleh konsentrasi 

sampel. 




