
6 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Zat Warna Tekstil 

Limbah tekstil mengandung bahan-bahan yang berbahaya bila dibuang ke 

lingkungan, terutama daerah perairan. Di bantaran sungai atau kali sering 

dijumpai perairan yang tercemar oleh limbah tekstil.  Cemaran ini ditandai dengan 

perubahan warna perairan menjadi merah, biru dan sebagainya yang berasal dari 

limbah tekstil tersebut. Sebagian besar bahan yang terdapat dalam limbah tekstil 

adalah zat warna, terutama zat warna sintetik. Zat warna sintetik merupakan 

molekul dengan sistem elektron terdelokalisasi dan mengandung dua gugus yaitu 

kromofor dan auksokrom (Ramachandran et al.,2009).  

Kromofor berfungsi sebagai penerima elektron, sedangkan auksokrom 

sebagai pemberi elektron yang mengatur kelarutan dan warna. Gugus kromofor 

yang penting yaitu gugus azo (-N=N-), gugus karbonil (-C=O), gugus etilen (-

C=C-), dan gugus nitro (-NO2) yang dapat menimbulkan warna. Sedangkan 

beberapa gugus auksokrom yang penting adalah –NH2, -COOH, -SO3H dan –OH 

yang bersifat polar sehingga dapat larut dalam air (Ramachandran et al., 2009; 

Sunarto, 2008). Saat ini, terdapat bermacam-macam jenis zat warna sintetik yang 

penggunaannya disesuaikan dengan jenis serat yang akan dicelup, ketahanan 

warna yang dikehendaki, faktor-faktor teknis dan ekonomis lainnya. 

Penggolongan zat warna tekstil berdasarkan cara pencelupannya disajikan pada 

Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Penggolongan zat warna menurut sifat dan cara pencelupannya 

No Golongan Zat Warna Sifat 

1.  Zat warna direct 

Mempunyai daya ikat dengan serat 

selulosa, 

pencelupan dilakukan secara langsung 

dalam larutan dengan zat-zat 

tambahan yang sesuai. 

2.  
Zat warna mordant 

Mempunyai daya ikat yang lemah 

dengan serat. Pada proses pencelupan 

biasanya dilakukan dengan 

penambahan krom pada zat warna 

sehingga membentuk kompleks 

logam. 

3.  Zat warna reactive 

Mempunyai gugus reaktif yang dapat 

membentuk ikatan kovalen kuat 

dengan serat selulosa, protein, 

poliamida dan polyester, dilakukan 

pada suhu rendah dan tinggi. 

4.  Zat warna penguat 

Mempunyai daya ikat yang kuat 

dengan serat selulosa, warna terbentuk 

dalam serat setelah ditambahkan 

garam penguatnya. 

5.  Zat warna asam 

Memiliki daya ikat yang kuat dengan 

serat protein dan poliamida. 

Pencelupan dilakukan pada kondisi 

asam dan secara langsung 

ditambahkan pada serat 

6.  Zat warna basa 

Memiliki daya ikat yang kuat dengan 

serat protein. Pencelupan dilakukan 

pada kondisi basa dan secara langsung 

ditambahkan pada serat. 

7.  Zat warna belerang 

Memiliki daya ikat yang kuat dengan 

serat selulosa. Pada gugus sampingnya 

mengandung belerang yang mampu 

berikatan kuat dengan serat. 

(Sumber: Zille, 2005; Sunarto, 2008) 

Selain mengandung zat warna, limbah tekstil juga mengandung beberapa 

jenis logam berat berbahaya. Kadungan logam berat yang terdapat dalam limbah 

tekstil dapat disajikan pada Tabel 2.2 berikut ini. 
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Tabel 2.2. Kandungan logam berat pada beberapa pewarna tekstil 

Logam 
Konsentrasi dalam Kelas Pewarna/Dyes (mg/L) 

Asam Basa Direct Disperse Fiber Reactive Vat 

Arsenic <1 <1 <1 <1 1,4 <1 

Cadmium <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Chromium 9 2,5 3,0 3,0 24 83 

Cobalt 3,2 <1 <1 <1 <1 <1 

Tembaga 7,9 33 35 45 71 110 

Timbal 37 8 28 3,7 52 6 

Merkuri <1 0,5 0,5 <1 0,5 1,0 

Seng <13 32 8 3 4 4 

 (Sumber: Zille, 2005) 

Beberapa pewarna dapat mengandung tembaga atau logam lain sebagai 

bagian terintegrasi dari molekul pewarna (Tabel 2.2). Pada umumnya, pada Color 

Index diindikasikan bahwa pewarna yang mengandung logam adalah biru atau 

hijau. Pewarna ini banyak jenisnya, hampir 74.000 seri bahan kimia, termasuk 

pewarna ptalosianin dan pigmen. Masing-masing pewarna mengandung tembaga 

sebagai bagian internal dari struktur molekul kromofornya sehingga sebagian 

besar logam tersebut akan memapari benang melalui pewarna, kecuali untuk 

pewarna langsung yang memiliki sisa 5-15% larutan pewarna yang tidak 

digunakan sehingga logam akan terbuang sebagai limbah (Zille, 2005).  

2.2 Proses Pencelupan Tekstil dan Karakteristik Limbah 

Menurut Ramachandran (2009), kandungan zat-zat pencemar dalam 

limbah tekstil tergantung pada proses yang dilakukan yaitu proses pemintalan 

benang, penenunan dan pencelupan. Pemintalan benang adalah proses pembuatan 

benang yang berasal dari serat kapas, serat poliester atau bahan lainnya. 

Sedangkan penenunan adalah penyusunan benang menjadi kain. Kain hasil 
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penenunan selanjutnya mengalami proses pencelupan untuk meningkatkan nilai 

komersial kain. Proses pencelupan tekstil secara ringkas dapat dilihat pada 

Gambar 2.1 berikut. 

 

Gambar 2.1 Proses pencelupan kain dan karakteristik limbah tekstil (Sunarto, 

2008) 

 

Pada dasarnya proses pencelupan kain meliputi penghilangan kanji 

(desizing), pelepasan wax (scouring), pengelantangan (bleaching), mercerizing 

dan pencelupan (dyeing). Desizing merupakan penghilangan sisa-sisa bahan 

seperti pati dan polivinil alkohol. Scouring merupakan penghilangan pengotor-

pengotor alami yang terdapat pada kain melalui proses saponifikasi pada pH 

tinggi. Sabun atau detergen ditambahkan selama proses scouring untuk 

mengendapkan kalsium, magnesium maupun besi yang terdapat pada kain. 
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Bleaching merupakan penghilangan zat warna alami pada kain yang tidak 

diinginkan. Mercerising adalah pengolahan kain menggunakan larutan alkali 

pekat yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan serat mengikat zat warna 

dan penampakan kain yang lembut (Sunarto, 2008). 

Karakteristik limbah cair yang dihasilkan industri tekstil sangat erat 

hubungannya dengan bahan-bahan yang digunakan dalam tahapan proses 

pembuatan tekstil. Karakteristik dan baku mutu limbah cair industri disajikan 

seperti pada Tabel 2.3 di bawah ini. 

Tabel 2.3  Baku mutu limbah cair industri  

No. Parameter Satuan 

Kadar Maksimum 

Menurut PerMen LH 

No. 3/MENLH/01/2010 

1.  pH - 6,0-9,0 

2. COD mg/L 100,0 

 3. BOD mg/L 50,0 

4. TSS mg/L 50,0 

5. Sulfida  mg/L 1,0 

6. Ammonia  mg/L 20,0 

7. Fenol  mg/L 1,0 

8. Minyak dan lemak mg/L 15,0 

9. MBAS mg/L 10,0 

10. Kadmium mg/L 0,1 

11. Krom Heksavalen (Cr
6+

) mg/L 0,5 

12. Krom total (Cr) mg/L 1,0 

13. Tembaga (Cu) mg/L 2,0 

14. Timbal (Pb) mg/L 1,0 

15. Nikel (Ni) mg/L 0,5 

16. Seng (Zn) mg/L 10,0 

(Sumber : PerMen LH No. 3/MENLH/01/2010) 

2.3 Sumber Kontaminan Limbah Tekstil 

Larutan penghilang kanji yang mengandung zat kimia pengkanji dan 

penghilang kanji pati, PVA, CMC, enzim, asam biasanya langsung dibuang. 

Penghilangan kanji biasanya memberikan BOD paling banyak dibanding dengan 

proses-proses lain. Pemasakan dan merserisasi kapas serta pemucatan semua kain 
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adalah sumber limbah cair yang menghasilkan asam, basa, COD, BOD, padatan 

tersuspensi dan zat-zat kimia. Proses-proses ini menghasilkan limbah cair dengan 

volume besar, pH yang sangat bervariasi dan beban pencemaran yang tergantung 

pada proses dan zat kimia yang digunakan. Pewarnaan dan pembilasan 

menghasilkan air limbah yang berwarna dengan COD tinggi dan bahan-bahan lain 

dari zat warna yang dipakai, seperti fenol dan logam (Nugroho dkk., 2005). 

Kontaminasi logam berat dari industri tekstil bersumber terutama dari 

proses “dyeing” dan “printing”, sedangkan proses-proses lainnya juga sangat 

mungkin. Dyeing adalah proses pemberian warna pada produk-produk tekstil 

menggunakan senyawa-senyawa kimia. Beberapa senyawa pewarna yang 

digunakan dalam proses ini antara lain pewarna bejana, pewarna belerang, 

pewarna reaktif, pewarna asam, pewarna kompleks logam, dan pewarna dasar. 

Beberapa zat warna mengandung tembaga atau logam lain yang diintegrasikan 

dalam molekul pewarna. Proses “finishing” juga membuang senyawa organo-

metalik misalnya dari water-repellent, anti-jamur, anti-bau, dan pemadam api. 

Senyawa-senyawa ini sangat mungkin mengandung timah, antimoni, dan zink 

(Ashov dan Meutia, 2012). 

Logam juga dihasilkan dari beberapa sumber dalam proses tekstil 

diantaranya berasal dari benang, suplai  air bersih, bahan kimia (agen) oksidasi 

dan pereduksi, elektrolit, asam dan basa, pewarna dan pigmen, beberapa proses 

penyelesaian, herbisida dan pestisida, serta bahan kimia perawatan (maintenance) 

(Cing et al., 2002). 

Krom adalah salah satu logam berat yang dihasilkan dari proses produksi 

pada industri tekstil. Krom merupakan bahan pencemar air yang berbahaya dalam 
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jumlah kecil, terutama sebagai krom (VI). Krom yang dihasilkan berasal dari 

senyawa krom yang digunakan pada proses pencelupan baik sebagai zat warna 

(dalam senyawa CrCl3, K2Cr2O7) maupun sebagai mordan yaitu pengikat zat 

warna, Cr(NO3)3, dan PbCrO4 (Suharty, 1999). Sedangkan Pb digunakan sebagai 

campuran pewarna, yaitu warna putih dari timbal putih [Pb(OH)2.2PbCO3] dan 

warna merah dari timbal merah (Pb3O4) (Latifah dkk, 2014) 

2.4 Fitoremediasi 

Fitoremediasi adalah upaya penggunaan tanaman dan bagian-bagiannya 

untuk dekontaminasi limbah dan masalah-masalah pencemaran lingkungan baik 

secara ex-situ menggunakan kolam buatan atau reaktor maupun in-situ (langsung 

di lapangan) pada tanah atau daerah yang terkontaminasi limbah (Subroto, 1996). 

Fitoremediasi adalah teknologi proses dengan menggunakan vegetasi (tanaman) 

untuk menghilangkan dan memperbaiki kondisi tanah, sludge, kolam, sungai dari 

kontaminan (Melethia et al., 1996). Konsep penggunaan tanaman untuk 

penanganan limbah dan sebagai indikator pencemaran udara dan air sudah lama 

ada, yaitu fitoremediasi dengan sistem lahan basah, lahan alang-alang dan 

tanaman apung. Tanaman dapat digunakan secara langsung dalam bentuk 

alaminya lengkap terdiri bagian akar, batang, dan daun, maupun dalam bentuk 

kultur jaringan tanaman (Sumarsih, 2007). 

Menurut Sumarsih (2007), adanya batas konsentrasi polutan yang dapat 

ditolelir oleh tanaman, menyebabkan teknik fitoremediasi biasanya menggunakan 

jenis-jenis tanaman yang toleran terhadap polutan tertentu. Konsentrasi polutan 

yang tinggi melebihi batas toleran menyebabkan tanaman mengalami stres dan 

akhirnya mati, pada kondisi seperti ini diperlukan pengenceran atau 
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dikombinasikan dengan metode lain. Tanaman secara umum hanya dapat hidup 

pada limbah dengan BOD kurang dari 300 miligram per liter.  

Menurut Rahmansyah dkk. (2009), tanaman dapat membersihkan polutan 

dari tanah, air maupun udara, dengan berbagai cara. Tanaman dapat merusak atau 

merombak polutan organik, maupun menyerap dan menstabilisasi logam polutan. 

Dalam hal ini polutan organik dapat dibersihkan oleh tanaman melalui satu 

mekanisme atau kombinasi proses-proses fitodegradasi, rizodegradasi, dan 

fitovolatilisasi. Pemanfaatan proses ini untuk meminimalisir polutan organik telah 

banyak dilaporkan, seperti penurunan konsentrasi limbah minyak (Suprihatin et 

al., 2011), pelarut, dan polyaromatic hydrocarbons (PAHs) (Rahmansyah dkk., 

2009). Sedang polutan logam berat dan unsur radioaktif dapat dibersihkan oleh 

tanaman melalui beberapa proses yaitu: 

1. Fitoekstraksi 

Akar tanaman dapat menyerap kontaminan bersamaan dengan 

penyerapan nutrient dan air. Massa kontaminan tidak dirombak, tetapi 

diendapkan di bagian trubus dan daun tanaman. Tanaman sama halnya dengan 

hewan yang membutuhkan kontaminan tersebut untuk pertumbuhannya. 

Metode ini digunakan terutama untuk menyerap limbah yang mengandung 

logam berat. 

2. Rizofiltrasi 

Pemanfaatan kemampuan akar tumbuhan untuk menyerap, 

mengendapkan, dan mengakumulasi logam dari aliran limbah yang umumnya 

dilakukan untuk membersihkan lingkungan akuatik yang tercemar. Sistem ini 

dapat digunakan untuk mengolah air bawah tanah secara ex-situ. Air bawah 
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tanah dipompa ke permukaan untuk diolah menggunakan tanaman. Sistem 

hidroponik memerlukan media cair buatan yang dikondisikan seperti dalam 

tanah, misalnya diberi campuran pasir dan mineral perlit, atau vermikulit. 

Setelah tanaman jenuh dengan kontaminan, kemudian dipanen dan diproses 

lanjut. 

3. Fitodegradasi 

Metabolisme bahan pencemar di dalam jaringan tumbuhan, misalnya 

dikatalisis oleh enzim dehalogenase  dalam merombak senyawa bergugus 

halogen atau oksigenasi dalam perombakan senyawa aromatik. Dalam proses 

metabolisme, tanaman dapat merombak kontaminan di dalam jaringan 

tanaman menjadi molekul yang tidak bersifat toksis. 

4. Fitostabilisasi 

Suatu fenomena diproduksinya senyawa kimia tertentu untuk 

mengimobilisasi kontaminan di daerah rhizosfer atau akar untuk stabilisasi 

tanah yang tercemar sehingga diubah menjadi senyawa yang stabil. Tanaman 

mencegah migrasi polutan dengan mengurangi run off, erosi permukaan, dan 

aliran air bawah tanah 

5. Fitovolatilisasi 

Terjadi ketika tumbuhan menyerap kontaminan organik melalui akar, 

diangkut ke bagian daun dan melepaskan ke atmosfir lewat daun 

6. Fitotransformasi 

Tanaman dapat merombak bahan organic dari tanah dah air dan 

menjadikan bahan tersebut sebagai bahan bakar. Dalam fitotransformasi, 

tanaman dapat mengubah racun berbahaya menjadi zat sederhana seperti 
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karbon dioksida, air dan metan sebagai bentuk bahan yang tidak beracun 

(Fahruddin, 2010). 

2.5 Tanaman kiambang  

 Tumbuhan agen fitoektraksi limbah tekstil yang digunakan pada penelitian 

ini adalah tumbuhan kiambang yang diambil dari kolam ikan di kawasan 

Penarungan Badung. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan air yang biasanya 

ditemui di sawah, kolam atau sungai dimana perkembangbiakannya sangat cepat. 

Tumbuhan ini telah diidentifikasi di UPT Balai Konservasi Tumbuhan Kebun 

Raya Eka Karya Bali-LIPI. Ciri-ciri fisik dari tumbuhan kiambang sendiri yaitu 

memiliki ukuran yang cukup besar dengan daun melebar dan memanjang serta 

akar yang panjang seperti yang terlihat pada Gambar 2.1 

Klasifikasi ilmiah 

Kingdom : Plantae  

Divisio  : Spermatophyta 

Sub Divisio : Angiospermae 

Kelas  : Monocotyledonae 

Ordo  : Alismatales 

Suku  : Araceace  

Marga  : Pistia     

Jenis  : Pistia stratiotes L.    

Kiambang merupakan tumbuhan air yang banyak terdapat di sawah, 

kolam, sungai, genangan air, danau payau, dan saluran air. Terkadang menjadi 

sangat banyak dan menutupi permukaan air yang diam atau aliran yang lambat 

(Soerjani dkk., 1987). Kiambang memiliki batang, daun, dan akar. Batang 

Gambar 2.1 Tumbuhan kiambang                                                  

(Pistia stratiotes L.) 
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bercabang tumbuh mendatar, berbuku-buku, ditumbuhi bulu, dan panjangnya 

dapat mencapai 30 cm (Soerjani dkk., 1987). Pada setiap buku terdapat sepasang 

daun yang mengapung dan sebuah daun yang tenggelam. Daun yang mengapung 

berbentuk oval, alterna dengan panjang tidak lebih dari 3 cm, tangkai pendek 

ditutupi banyak bulu, dan berwarna hijau. Daun yang tenggelam menggantung 

dengan panjang mencapai 8 cm, berbelah serta terbagi-bagi dan berbulu halus. 

Sepintas penampilannya mirip akar, akan tetapi sebenarnya daun yang berubah 

bentuk dan mempunyai fungsi sebagai akar (Soerjani dkk., 1987). 

Menurut Bangun (1988) faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran 

Kiambang adalah kemampuannya memperbanyak diri secara vegetatif dengan 

cepat, dapat tumbuh dari bagian sepotong tumbuhan, populasi cepat dan mantap 

karena tidak tergantung pada perbanyakan secara seksual. Pertumbuhan yang 

morfologisnya lebih banyak menghasilkan bagian yang berfotosintesa 

ketidaktergantungan pertumbuhan pada kondisi substrat dan fluktuasi dari 

permukaan. 

Tanaman kiambang memiliki potensi untuk menjernihkan air limbah 

rumah tangga, secara alami, tetapi air tersebut masih belum aman di konsumsi 

(Mursalin, 2007). Semakin lama berada di air kotor atau air limbah rumah tangga, 

maka tanaman kiambang akan semakin banyak menyerap zat-zat yang terkandung 

di dalam air. Kiambang dapat meningkatkan kualitas air sehingga dapat 

mengurangi tingkat pencemaran (Yusuf, 2008).  

2.6 Tembaga (Cu) 

Tembaga yang memiliki nama kimia cuprum dilambangkan dengan Cu 

dalam sistem periodik. Tembaga umumnya berwarna merah dan berbentuk kristal. 
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Berat jenis tembaga adalah 8,9 kg/dm
3
 dengan suhu lebur 1083

0
C. Dalam tabel 

periodik unsur-unsur kimia, Cu merupakan salah satu logam transisi yang berada 

pada golongan IB, periode 4 dengan nomor atom 29 dan mempunyai massa atom 

relatif (Ar) 63,546 g/mol (Schonmetz dan Gruber, 1985). 

Menurut Widaningrum dkk. (2007), tembaga bersifat toksik terhadap 

semua tumbuhan pada konsentrasi larutan di atas 5 mg/kg sedangkan konsentrasi 

yang aman bagi air minum tidak lebih dari 1 mg/L. Dalam tanah, konsentrasi 

normal logam tembaga berkisar 2 mg/kg dengan tingkat mobilitas sangat lambat 

karena ikatan yang sangat kuat dengan material organik dan mineral tanah liat. 

Pada limbah industri, kehadiran tembaga biasanya dalam bentuk ion bivalen 

Cu(II) sebagai hydrolytic product. Beberapa industri seperti pewarnaan, kertas, 

minyak, industri pelapisan melepaskan sejumlah tembaga yang tidak diharapkan. 

Tembaga (Cu) merupakan logam berat yang dijumpai pada perairan alami 

dan merupakan unsur yang esensial bagi tumbuhan dan hewan, namun kadar 

tembaga yang berlebihan dapat mengakibatkan air menjadi berasa jika diminum 

dan dapat mengakibatkan kerusakan pada hati (Darmono, 1995).  

Dalam industri pewarnaan tekstil, logam tembaga merupakan logam yang 

paling  mendominasi untuk setiap jenis pewarna yang digunakan. Konsentrasi 

logam Cu dalam pewarna tekstil berkisar antara 7,9 sampai 110 mg/L (Zille, 

2005). Logam Cu dari limbah tekstil yang dibuang ke lingkungan akan 

terakumulasi ke perairan setempat. Sementara itu menurut Peraturan Menteri 

Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 tahun 2010 tentang Baku Mutu Limbah 

Cair bagi Kegiatan Industri menyatakan bahwa baku limbah cair untuk 

konsentrasi Cu sebesar 2,0 mg/L.  
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Tembaga merupakan komponen yang harus ada dalam makanan manusia 

dan dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah kelumit. Tembaga sering ditemukan 

dalam limbah industri dan domestik, penambangan dan pencucian mineral. Pada 

manusia, keracunan Cu secara kronis dapat dilihat dengan timbulnya penyakit 

Wilson dan Kinsky. Gejala dari penyakit Wilson ini adalah terjadi hepatic 

etrrhosis, keracunan pada otak serta terjadi penurunan kerja ginjal akibat 

pengendapan Cu dalam kornea mata. Penyakit Kinley dapat diketahui dengan 

tumbuhnya rambut yang kaku dan berwarna kemerahan pada penderita (Susanthi, 

2003). 

2.7 Krom (Cr) 

Krom atau kromium yang dilambangkan dengan Cr adalah logam non 

ferro yang dalam tabel periodik termasuk golongan VIB lebih mulia dari besi 

dengan nomor atom 24 dan massa atom relatif (Ar) 52,01 g/mol. Sifat Cr yang 

sangat menonjol adalah mudah teroksidasi dengan udara membentuk lapisan 

kromium oksida pada permukaan. Lapisan tersebut bersifat kaku, tahan korosi, 

tidak berubah warna terhadap pengaruh cuaca. Kromium larut dalam asam 

klorida, sedikit larut dalam asam sulfat dan tidak larut dalam asam nitrat. Karena 

sifat-sifat tersebut, maka dalam pemakaiannya banyak digunakan sebagai bahan 

paduan untuk meningkatkan ketahanan korosi sebagai bahan pelapis (Schonmetz 

dan Gruber, 1985). 

Senyawa krom umumnya dapat berbentuk padatan (CrO3, Cr2O3), larutan, 

dan gas (uap dikromat). Krom dalam larutan biasanya berbentuk trivalen Cr(III) 

dan ion hexavalent Cr(VI). Dalam larutan yang bersifat basa dengan pH 8 sampai 

pH 10 terjadi pengendapan, Cr dalam bentuk Cr(OH)3. Sebenarnya kromium 
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dalam bentuk trivalen tidak begitu berbahaya dibandingkan dengan bentuk 

hexavalent, akan tetapi apabila bertemu dengan oksidator dan kondisinya 

memungkinkan untuk Cr(III) tersebut akan berubah menjadi sama bahaya dengan 

Cr(VI) (Asmadi, 2009). 

Dalam industri pencelupan tekstil krom yang dihasilkan berasal dari 

senyawa krom yang digunakan pada proses pencelupan baik sebagai zat warna 

(dalam senyawa CrCl3, K2Cr2O7) maupun sebagai mordan yaitu pengikat zat 

warna, Cr(NO3)3, dan PbCrO4 (Suharty, 1999) 

Sebagai logam berat, krom termasuk logam yang mempunyai daya racun 

tinggi. Daya racun yang dimiliki oleh logam krom ditentukan oleh valensi ionnya. 

Ion Cr(VI) merupakan bentuk logam krom yang paling dipelajari sifat racunnya, 

bila dibandingkan dengan ion-ion Cr(II) dan Cr(III). Sifat racun yang dibawa oleh 

logam ini juga dapat mengakibatkan terjadinya keracunan akut dan keracunan 

kronis. Keracunan yang disebabkan oleh senyawa-senyawa ion krom pada 

manusia ditandai dengan kecenderungan terjadinya pembengkakan pada hati. 

Tingkat keracunan krom pada manusia diukur melalui kadar atau kandungan krom 

dalam urine, kristal asam khromat yang sering digunakan sebagai obat untuk kulit. 

Akan tetapi penggunaan senyawa tersebut sering kali mengakibatkan keracunan 

yang fatal (Darmono, 1995). 

2.8 Timbal (Pb) 

Timah hitam/Timbal mempunyai lambang unsur Pb (Plumbum). Timbal 

(Pb) adalah unsur berat pada sistem periodik di grup IV A dengan nomor atom 82 

dan berat atom 207,19 g/mol. Densitas Pb adalah 11,3 mg/dm
3
, suhu lebur 330

0
C, 

umumnya berwarna kelabu biru, sangat lunak, mudah dituang, disolder dan dilas 
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(dengan api zat asam). Timbal tahan terhadap pengaruh sebagian terbesar asam 

(kecuali asam organis), karena garam timbal yang terbentuk pada permukaan 

tidak larut. Timbal cair membentuk suatu lapisan oksida pada permukaan 

(Schonmetz dan Gruber, 1985). 

Timbal (Pb) banyak digunakan dalam pembuatan lempengan baterai dan 

aki. Selain itu logam Pb juga digunakan sebagai bahan peledak, pateri, 

pembungkus kabel, pigmen, cat anti karat dan pelapisan logam (Hutagalung, 

1981). Menurut Palar (1994), Timbal (Pb) dan persenyawaannya dapat berada 

dalam badan perairan secara alamiah dan sebagai dampak dari aktivitas manusia. 

Secara alamiah Timbal (Pb)  dapat masuk ke badan perairan melalui pengkristalan 

Timbal (Pb)  di udara dengan bantuan air hujan. Di samping itu proses pelapukan 

dari bantuan mineral akibat hempasan gelombang dan angin juga merupakan salah 

satu jalur sumber Timbal (Pb) yang akan masuk ke badan perairan. Timbal (Pb)  

yang masuk ke dalam badan perairan sebagai dampak aktivitas manusia ada 

bermacam bentuk seperti air buangan dari yang berkaitan dengan Timbal (Pb), air 

buangan dari penambangan biji timah hitam dan sisa pembuangan industri baterai. 

Dalam industri tekstil, logam timbal digunakan sebagai campuran pewarna, yaitu 

warna putih dari timbal putih [Pb(OH)2.2PbCO3] dan warna merah dari timbal 

merah (Pb3O4). Pb ini akan terakumulasi sebagai limbah cair dari industri tekstil 

tersebut (Latifah, dkk., 2014). 

Timbal merupakan pencemar yang toksik dan golongan logam berat 

dimana pada tingkat tertentu dapat mengganggu kesehatan manusia. Timbal (Pb) 

merupakan logam yang bersifat neurotoksin yang dapat masuk dan terakumulasi 

dalam tubuh manusia ataupun hewan, sehingga bahayanya terhadap tubuh 
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semakin meningkat (Kusnoputranto, 2006). Menurut Gothberg (2008), tingginya 

kandungan Pb pada jaringan tumbuhan menyebabkan berkurangnya kadar klorofil 

daun sehingga proses fotosintesis terganggu, selanjutnya berakibat pada 

berkurangnya hasil produksi dari suatu tumbuhan. Tanaman mampu 

mengabsorpsi Pb sehingga dapat berperan dalam membersihkan polusi. Namun 

demikian, keefektifan tanaman dalam menyerap polutan sampai batas tertentu 

akan semakin berkurang dengan peningkatan konsentrasi polutan. 

2.9 Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) 

Spektrometri merupakan suatu metode analisis kuantitatif yang 

pengukurannya  berdasarkan banyaknya radiasi yang dihasilkan atau yang diserap 

oleh spesi atom atau molekul analit. Salah satu metode spektrometri ialah 

Spektrometri Serapan Atom atau Atomic Absorption Spectroscopy (AAS), 

merupakan metode analisis unsur secara kuantitatif yang pengukurannya 

berdasarkan penyerapan cahaya dengan panjang gelombang tertentu oleh atom 

logam dalam keadaan bebas (Skoog et al., 2000). 

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. Hubungan antara absorbansi 

dengan konsentrasi diturunkan dari: 

1. Hukum Lambert : Bila suatu sumber sinar monokromatik melewati medium 

transparan, maka intensitas sinar yang diteruskan berkurang dengan 

bertambahnya ketebalan medium yang mengabsorpsi. 
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2. Hukum Beer : Intensitas sinar yang diteruskan berkurang secara eksponensial 

dengan bertambahnya konsentrasi spesi yang menyerap sinar tersebut. 

Dari kedua hukum tersebut diperoleh suatu persamaan: 

It = Io.e-(εbc), atau 

A = - Log It/Io = εbc 

Dimana : Io = Intensitas sumber sinar 

It = Intensitas sinar yang diteruskan 

ε = Absortivitas molar 

b = Panjang medium 

c = Konsentrasi atom-atom yang menyerap sinar 

A = Absorbansi. 

Dari persamaan di atas, dapat disimpulkan bahwa absorbansi cahaya berbanding 

lurus dengan konsentrasi atom (Day dan Underwood, 2002). 

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 AAS adalah sebagai berikut: 

 

           Gambar 2.3. Skema umum komponen pada alat AAS 

Dalam metode AAS, sebagaimana dalam metode spektrometri atomik yang lain, 

contoh harus diubah ke dalam bentuk uap atom. Proses pengubahan ini dikenal 
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dengan istilah atomisasi, pada proses ini contoh diuapkan dan didekomposisi 

untuk membentuk atom dalam bentuk uap (Willard dan Settle, 1989).  

 Sumber cahaya yang digunakan dalam alat AAS ialah lampu katoda 

berongga (hollow cathode lamp). Lampu ini terdiri dari suatu katoda dan anoda 

yang terletak dalam suatu silinder gelas berongga yang terbuat dari kwarsa. 

Katoda terbuat dari logam yang akan dianalisis.  Energi yang diteruskan dari sel 

atom harus diubah ke dalam bentuk sinyal listrik untuk kemudian diperkuat dan 

diukur oleh suatu sistem pemproses data. Proses pengubahan ini dalam alat AAS 

dilakukan oleh detektor. Teknik-teknik analisisnya yaitu kurva kalibrasi, standar 

tunggal dan kurva adisi standar (Skoog et al., 2000). 

2.9.1 Teknik Analisis Kurva Kalibrasi 

Analisis kuantitatif dengan menggunakan kurva kalibrasi diperoleh dengan 

mengalurkan absorbans dengan sederetan konsentrasi larutan standar. Senyawa 

atau zat yang mengikuti Hukum Beer, plot antara absorbans terhadap konsentrasi 

merupakan garis lurus mengikuti persamaan regresi linier y = bx + a dimana y 

adalah nilai absorbansi, b adalah slope dan a adalah intersep. Nilai serapan larutan 

sampel  kemudian diekstrapolasi sehingga memotong sumbu x (sumbu 

konsentrasi) sehingga kadar sampel dapat ditentukan (Ewing, 1985). Kurva 

kalibrasi yang ideal adalah mempunya intersep (a) sama dengan nol karena 

larutan tanpa sampel idealnya tidak menyerap cahaya pada gelombang cahaya 

yang diukur. 

2.9.2 Teknik Analisis Adisi Standar 

Analisis dengan metode adisi standar dilakukan bila sediaan yang 

ditetapkan mempunyai komposisi yang kompleks dan konsentrasi unsurnya 
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rendah. Dalam teknik ini, larutan sampel dengan volume yang sama dimasukkan 

ke dalam beberapa labu ukur dengan volume tertentu. Ke dalam masing-masing 

labu ukur ditambahkan larutan standar dengan konsentrasi akhir yang berbeda dan 

kemudian diencerkan sampai volume tertentu. Kemudian absorbansi masing-

masing larutan diukur. Konsentrasi sampel dapat dihitung dengan melakukan 

ekstrapolasi pada Y=0 (Sadiq, 1992). Jika terdapat hubungan linier antara 

absorban dan konsentrasi maka menurut hukum Beer akan berlaku hal-hal berikut: 

Ax = k.Cx ……………………………………………………… (1) 

AT = k(Cs + Cx) ……………………………………………….. (2) 

Dimana, Cx   = konsentrasi zat sampel  

     Cs  = konsentrasi zat standar yang ditambahkan kelarutan sampel 

      Ax  = Absorbansi zat sampel (tanpa penambahan zat standar)  

     AT = Absorbansi zat sampel + zat standar 

Jika kedua persamaan di atas digabung akan diperoleh: 

  Cx = Cs x {Ax/(AT - Ax)} …………………………………….. (3) 

Konsentrasi zat dalam sampel (Cx) dapat dihitung dengan mengukur Ax dan AT 

dengan spektrofotometer. Jika dibuat suatu seri penambahan zat standar dapat 

pula dibuat suatu grafik antara AT dan Cs, garis lurus yang diperoleh 

diekstrapolasi ke AT = 0, sehingga diperoleh: 

  Cx = Cs x {Ax/(O - Ax)    

Cx = Cs x (Ax  /-Ax) 

Cx = Cs x ( -1)  atau  Cx = - Cs 


