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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pisang Kepok (Musa  paradisiacal Linn) 

2.1.1 Klasifikasi dan Morfologi 

Taksonomi pisang kepok menurut Satuhu dan Supriyadi (2008) adalah 

sebagai berikut :  

Kingdom : Plantae  

Divisio  : Magnoliophyta  

Class  : Liliopsida  

Ordo  : Zingiberales  

Familia : Musaceae  

Genus  : Musa  

Spesies  : Musa paradisiacal Linn 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Pisang Kepok (Suyanti dan Supriyadi, 2008)
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Pisang merupakan tumbuhan yang berasal dari kawasan di Asia Tenggara (termasuk 

Indonesia). Tumbuhan pisang banyak ditemukan dan tersebar luas di Indonesia 

karena Indonesia beriklim tropis serta memiliki struktur tanah yang mengandung 

humus. Saat ini hampir seluruh wilayah Indonesia merupakan daerah penghasil 

pisang. Tumbuhan pisang banyak terdapat dan tumbuh di daerah tropis maupun sub 

tropis (Suyanti dan Supriyadi, 2008).   

Ada beragam jenis buah pisang salah satunya adalah pisang kepok. Pisang ini 

termasuk pisang yang enak setelah diolah. Bentuk buahnya agak pipih sehingga 

kadang disebut pisang gepeng. Berat per tandan dapat mencapai 14-22 kg dengan 

jumlah sisir 10-16, setiap sisir terdiri dari 12-20 buah (Suyanti dan Supriyadi, 2008)   

2.1.2 Kandungan Kulit Pisang kepok 

Ada dua jenis pisang kepok, yaitu pisang kepok kuning dan pisang kepok 

putih. Secara kasat mata dari luar bentuk pisang hampir sama. Hanya daging buah 

pisang kepok kuning berwarna kekuningan, sedangkan kepok putih lebih pucat. Rasa 

kepok kuning lebih manis, sedangkan yang kepok putih lebih asam. Padahal nilai gizi 

yang terkandung dalam pisang kepok putih sama dengan pisang kepok kuning 

(Suyanti dan Supriyadi, 2008).   

Pemanfaatan buah pisang yang besar untuk berbagai jenis makanan akan 

menghasilkan limbah berupa kulit pisang. Bobot kulit pisang mencapai 40% dari 

buahnya. Dengan demikian pisang menghasilkan limbah dengan volume yang besar. 

Kulit buah pisang mengandung pektin yang berkisar antara 0,9% dari berat kering. 

Kandungan senyawa dalam kulit pisang dapat dilihat pada Tabel 1 
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Tabel 1. Kandungan Senyawa Dalam Kulit Pisang  

No. Senyawa Kandungan (g/100 g berat kering) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Protein 

Lemak 

Pati 

Abu 

Serat total 

8,6 

13,1 

12,1 

15,3 

50,3 

Sumber: Yosephine dkk (2012) 

Kulit pisang mengandung selulosa dan pektin yang cukup tinggi. Selulosa 

adalah sebuah polisakarida dengan rumus (C6H10O5) yang terdapat pada tumbuhan 

dan terdiri dari rantai linier dari beberapa ratus hingga lebih dari sepuluh ribu ikatan 

β(1→4) unit D-glukosa. Sedangkan pektin merupakan polimer heterosakarida yang 

terdapat pada dinding sel tumbuhan daratan. Pektin merupakan polimer dari asam D-

galakturonat yang dihubungkan oleh ikatan 1,4 glikosidik dan banyak terdapat pada 

lamella tengah dinding sel tumbuhan. Menurut Hanum, dkk (2012) dalam 

penelitiannya, kulit pisang raja mengandung pektin 59% dalam 10 gram. Apabila 

mengingat bahwa struktur kompenen pektin banyak mengandung gugus aktif yaitu 8 

gugus hidroksil dan gugus karboksil, maka pektin juga dapat digunakan sebagai salah 

satu sumber biosorben. Namun apabila kulit pisang raja dilakukan pengarangan 

dalam suhu tinggi, maka gugus aktif yang terdapat pada pektin dan selulosa kulit 

pisang raja akan menguap sehingga hanya tersisa atom karbon yang terletak pada 

setiap sudutnya. Ketidaksempurnaan penataan cincin segi enam yang dimiliki arang 

kulit pisang raja tersebut menyebabkan tersedianya ruang-ruang dalam struktur arang 

kulit pisang raja yang memungkinkan absorbat masuk ke dalamnya.  
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2.2 Karbon Aktif 

Karbon aktif merupakan suatu padatan yang berpori yang mengandung 85 

– 95 % karbon, dihasilkan dari bahan-bahan yang mengandung karbon dengan 

pemanasan pada suhu tinggi sehingga diperoleh luas permukaan yang sangat besar, 

dimana ukurannya berkisar antara 300 – 2000 m2/gr. Luas permukaan yang besar dari 

struktur dalam pori-pori karbon aktif dapat terus dikembangkan, struktur ini 

memberikan kemampuan karbon aktif menyerap (absorb) gas-gas dan uap-uap dari 

gas dan juga dapat menguraikan zat-zat dari liquida (Darmono, 2001). 

Saat ini, arang aktif telah digunakan secara luas dalam industri kimia, 

makanan/minuman dan farmasi. Pada umumnya arang aktif digunakan sebagai bahan 

penyerap, dan penjernih. Dalam jumlah kecil digunakan juga sebagai katalisator 

(Darmono, 2001). 

Menurut Standart Industri Indonesia (SII No. 0258-88) yang dikeluarkan oleh 

Departemen Perindustrian, persyaratan karbon aktif dapat dilihat pada tabel 2 di 

bawah ini: 

Tabel 2. Persyaratan Karbon Aktif 

No. Persyaratan Nilai  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Bagian yang hilang pada suhu 9500C  

Air  

Abu 

Bagian yang tidak diperang 

Daya serap I2 

25 % 

15 % 

10 % 

Tidak ada 

20 % 

Sumber: SII No. 0258-88 
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Tabel 3. Kegunaan Arang Aktif  

Maksud/Tujuan  Pemakaian 

I. Untuk Gas  

1. Pemurnian Gas Desulfurisasi, menghilangkan gas beracun, bau 

busuk, asap, menyerap racun 

2.  Pengolahan LNG Desulfurisasi dan penyaringan berbagai bahan 

mentah dan reaksi gas 

3. Katalisator  Reaksi katalisator atau pengangkut vinil kiorida, 

dan vinil acetat 

4. Lain-lain  Menghilangkan bau dalam kamar pendingin dan 

mobil 

II. Untuk Cair  

1. Industri obat dan 

makanan 

Menyaring dan menghilangkan warna, bau, rasa 

yang tidak enak pada makanan 

2. Minuman ringan, 

minuman 

Keras 

Menghilangkan warna, bau pada arak/ minuman 

keras dan minuman ringan 

3. Kimia perminyakan Penyulingan bahan mentah, zat perantara 

4. Pembersih air Menyaring/menghilangkan bau, warna, zat 

pencemar dalam air, sebagai pelindung dan 

penukaran resin dalam alat/penyulingan air 

5. Pembersih air buangan Mengatur dan membersihkan air buangan dan 

pencemar, warna, bau, logam berat. 

6. Penambakan udang dan 

Benur 

Pemurnian, menghilangkan ban, dan warna 

7. Pelarut yang digunakan 

Kembali 

Penarikan kembali berbagai pelarut, sisa metanol, 

etil acetat dan lain-lain 

III. Lain-lain  

1. Pengolahan  pulp 

 

Pemumian, menghilangkan bau 

2. Pengolahan pupuk  Pemurnian 

3. Pengolahan emas  Pemurnian 

4. Penyaringan minyak 

makan dan glukosa 

Menghilangkan bau, warna, dan rasa tidak enak 
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Sumber: (Anonim, 2011) 

 

 

 

 

Ada dua bentuk karbon aktif yang diklasifikasikan sesuai dengan sifat dan 

kegunaannya: 

a. Bentuk powder / serbuk 

Merupakan bubuk hitam yang biasanya digunakan untuk keperluan absorbsi dalam 

fase liquid untuk proses pemurnian larutan. 

b. Bentuk granulat / butiran 

Tipe granulat tidak hanya efektif untuk proses absorbsi gas tetapi juga efektif 

untuk absorbsi fase liquid. 

Faktor yang mempengaruhi daya serap arang aktif adalah: 

1) Sifat fisika dan kimia dari arang antara lain luas permukaannya dan ukuran lubang 

2) Sifat fisika dan kimia dari absorbant (gas / larutan yang akan diberi arang aktif) 

antara lain ukuran molekul, muatan molekul susunan komposisi kimia 

3) Konsentrasi absorbant dalam fase liquid 

4) Sifat karakteristik dalam keadaan liquid antara lain PH dan temperatur 

5) Waktu tinggal 

2.3 Proses Karbonisasi 
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Karbonisasi adalah pemecahan atau penguraian selulosa menjadi karbon 

karena pemanasan pada suhu berkisar 275oC. Pelepasan bahan “Volatile” atau 

devolatilasasi dalam karbonisasi kulit pisang dapat dibagi menjadi beberapa 

fase,yaitu: 

 

 

1. Fase pemanasan awal (20oC-120oC) 

Pada suhu ini kandungan air bahan mulai terlepas dan terbentuk karbon 

monoksida (CO) dan karbon dioksida (CO2). 

2. Fase pengeringan (120oC-200oC) 

Pada suhu ini air yang terabsorbsi oleh partikel kulit pisang akan terdesak 

keluar. Pembentukan karbon monoksida (CO) dan karbon dioksida (CO2) masih 

berlanjut, bahan volatile yang keluar masih banyak. 

3. Fase karbonisasi awal (200oC-400oC) 

Sampai dengan suhu 280oC, tar yang terbentuk mulai banyak, demikian juga 

gas-gas hydrogen, metana dan hidrokarbon lainnya, seperti methanol, fenol, asam 

asetat, ammonia, aseton dan sejumlah kecil karbon monoksida dan karbon dioksida. 

4. Fase karbonisasi utama (400oC-520oC) 

Dengan naiknya suhu, jumlah bahan volatile yang dihasilkan akan semakin 

banyak. Produk utama yang berupa gas adalah CH4, H dan CO. Tar yang terbentuk 

jumlahnya lebih sedikit dari fase sebelumnya. Kadar O dan H dalam residu akan 

berkurang. 
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5. Fase Past Karbonisasi (520oC-700oC)

Pada fase ini terjadi perengkahan sekunder pada bahan-bahan volatile yang 

dihasilkan (Murdiyarso, dkk , 2002). 

Proses pembuatan karbon aktif ada dua tahap yaitu proses karbonisasi dan 

proses aktivasi. Proses karbonisasi atau pengarangan dilakukan dengan membakar 

bahan baku dalam situasi yang kurang oksigen. Karbonisasi sangat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu: 

1. Waktu karbonisasi

Bila waktu pemanasan diperpanjang maka reaksi pirolisis makin sempurna 

sehingga hasil arang semakin turun tapi cairan dangas meningkat. Waktu pemanasan 

berbeda-beda tergantung pada jenis bahan yang diolah misalnya kulit pisang 

memerlukan waktu 2 jam. 

2. Suhu pemanasan

Pada suhu 100-200oC akan terjadi reaksi endotermis yang mengakibatkan 

terurainya bahan organik yang mudah menguap selanjutnya pada 225- 275oC akan 

menjadi reaksi eksotermis sehingga lignoselulosa akan terurai. Semakin tinggi suhu, 

arang yang diperoleh semakin berkurang sedangkan gas yang dihasilkan semakin 

meningkat. Hal ini disebabkan makin banyaknya zat-zat terurai dan teruapkan. 

3. Kadar air

Bila kadar air dalam bahan tinggi, pembakaran berjalan kurang baik dan bara 

yang terbentuk mudah mati sehingga memerlukan waktu yang semakin panjang. Hal 

ini disebabkan karena uap yang dihilangkan semakin banyak 
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4. Ukuran bahan 

Ukuran bahan berpengaruh sekali pada perataan panas. Makin kecil ukuran 

bahan makin cepat perataan keseluruh umpan sehingga pirolisis berjalan lebih 

sempurna. Proses aktivasi yaitu proses membuka pori-pori agar arang menjadi luas 

biasanya dengan menggunakan uap air atau melalui proses kimia seperti ZnCl2, 

CaCl2, NaCl (Kurniasari, dkk, 2012). 

2.4 Proses Aktivasi 

Pengaktifan karbon aktif merupakan hasil kerja aktifator yang memberikan 

ion-ion dan menyerapkan ke dalam bahan baku sampai menjadi karbon aktif. 

Metode aktifasi ada 2 macam yaitu: 

a) Aktifasi secara fisika 

Aktifasi secara fisika dilakukan dengan memasukkan bahan baku pada reaktor 

suhu tinggi ( 600 – 1000 oC ) dan proses ini terjadi saat karbon bereaksi dengan uap 

air / udara dimana akan dihasilkan oksida karbon yang tersebar pada permukaan 

karbon secara merata. Terbentuknya struktur pori di dalam material karbon tersebut 

merupakan hasil kerja aktifator. Reaksi mulamula pada karbon amorf dan 

menyebabkan pori yang tertutup akan terbuka. Proses oksidasi lebih jauh 

menyebabkan pori-pori terbentuk semakin banyak dalam material karbon 

b) Aktifasi secara kimia 

Aktifasi secara kimia dilakukan dengan pengisian bahan kimia seperti ZnCl2, 

CaCl2, H2SO4, dan NaOH. Prinsip kerjanya adalah pengikisan karbon menggunakan 
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bahan kimia untuk mengintensifkan proses aktifasi tersebut dapat dilakukan dengan 

pemanasan. Pada cara ini activating yang digunakan reagen sebagai bahan kimia 

dimana sebelum proses karbonisasi dilakukan, dengan demikian cara aktifasi kimia 

ini lebih mudah dilakukan. Mutu arang aktif yang dihasilkan tergantung dari bahan 

baku, bahan pengaktif, dan cara pembuatannya. Untuk menaikkan aktifasi daya 

absorbs arang banyak digunakan bahan kimia. Bahan kimia yang baik digunakan 

adalah Ca(OH)2, CaCl2, HNO3, ZnCl2, H2SO4 (Junaidi, 2009). 

2.5 Absorbsi 

Absorpsi adalah peristiwa penyerapan-penyerapan molekul solute di antara 

partikel pada permukaan absorben. Proses absorbsi dapat terjadi karena adanya gaya 

tarik menarik atom / molekul pada permukaan absorben yang tidak seimbang. Gaya 

yang menggerakkan terjadinya absorbsi adalah kombinasi dari faktor: 

1. Afinitas absorbat terhadap pelarut 

2. Afinitas absorbat terhadap absorben 

Absorbsi pada umumnya terjadi pada suhu rendah dan makin tinggi suhunya maka 

tingkat penyerapannya semakin kecil (Hadyan Adli, 2012). 

Daya absorbsi karbon aktif dapat terjadi karena: 

a. Adanya pori-pori yang sangat banyak sehingga dapat menimbulkan gaya 

kapiler yang menyebabkan timbulnya daya serap 

b. Permukaan yang luas dari arang aktif 

c. Pada kondisi yang bervariasi yang mempunyai daya serap pada permukaan 

yang aktif saja karena permukaan arang aktif bersifat heterogen 
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d. Sifat fisika dan kimia absorbent antara lain: ukuran permukaan, ukuran pori-

pori, komposisi kimia 

e. Konsentrasi dari absorbent 

f. Sifat fase cair seperti pH dan suhu 

g. Lamanya proses absorbsi berlangsung (Bakti, 1998) 

Absorbsi ada 2 macam: 

1. Physisorption (absorbsi fisika) 

Terjadi ketika gaya tarik molekul antara larutan dan permukaan media lebih 

besar daripada gaya tarik substansi terlarut dan larutan, maka substansi terlarut akan 

di absorpsi oleh permukaan media. 

Contoh : Absorpsi oleh karbon aktif. Aktivasi karbon aktif pada temperatur yang 

tinggi akan menghasilkan struktur berpori dan luas permukaan absorpsi yang besar. 

Semakin besar luas permukaan, maka semakin banyak substansi terlarut yang melekat 

pada permukaan media absorpsi. 

2. Chemisorption (absorpsi kimia) 

Chemisorption terjadi ketika terbentuknya ikatan kimia antara substansi 

terlarut dalam larutan dengan molekul dalam media. Contoh : Ion exchange 

Absorbat : substansi yang akan disisihkan 

Absorben : padatan dimana di permukaannya terjadi pengumpulan substansi 

yang disisihkan (Widowati, dkk, 2008) 

Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi proses absorbsi adalah 

sebagai berikut: 
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a. Luas permukaan 

Semakin luas permukaan absorben, maka makin banyak zat yang terabsorbsi. 

Luas permukaan absorben ditentukan oleh ukuran partikel dan jumlah dari absorben 

b. Jenis absorbat 

 Peningkatan berat molekul absorbat dapat meningkatkan kemampuan absorbsi 

 Absorbat dengan rantai yang bercabang biasanya lebih mudah diabsorb 

dibandingkan rantai yang lurus. 

 Struktur molekul absorbat 

Hidroksil dan amino mengakibatkan mengurangi kemampuan penyisihan 

sedangkan Nitrogen meningkatkan kemampuan penyisihan 

 Konsentrasi Absorbat 

Semakin besar konsentrasi absorbat dalam larutan maka semakin banyak jumlah 

substansi yang terkumpul pada permukaan absorben 

 Temperatur 

Pemanasan atau pengaktifan absorben akan meningkatkan daya serap absorben 

terhadap absorbat menyebabkan pori-pori absorben lebih terbuka. Pemanasan 

yang terlalu tinggi menyebabkan rusaknya absorben sehingga kemampuan 

penyerapannya menurun 

 pH 

pH larutan mempengaruhi kelarutan ion logam, aktivitas gugus fungsi 

pada biosorben dan kompetisi ion logam dalam proses absorbsi 
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 Waktu Kontak 

Penentuan waktu kontak yang menghasilkan kapasitas absorbsi maksimum terjadi 

pada waktu kesetimbangan ( Junaidi, Wawan, 2009). 

2.6 Mekanisme Reaksi 

Karbon dihasilkan dari pembakaran selulosa dari kulit pisang yang tidak 

sempurna. Secara umum reaksinya dapat ditulis sebagai berikut : 

  

Pembakaran tidak sempurna akan menghasilkan CO, H2O dan C. Unsur C ini yang 

dihasilkan selanjutnya diaktifasi. Yang dimaksud dengan aktifasi adalah suatu 

perlakuan terhadap arang yang bertujuan untuk memperbesar pori-pori yang tertutup 

sehingga memperbesar daya serapnya (Kurniasari, 2012). 

Mekanisme reaksi aktivasi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Mekanisme Reaksi Aktifasi (Darmono, 2001) 



18 

 

Prinsip dasar mekanisme absorbsi yaitu campuran yang akan dipisahkan 

berkontak dengan fase yang tak larut lainnnya antara fase absorbsi pada permukaan 

padat dan lapisan fluida akan terjadi pemisahan. Proses pemisahan terjadi akibat 

perbedaan molekul atau perbedaan berat molekul. Proses regenerasi dari absorbent 

dapat pula dilakukan untuk mendapatkan konsentrasi absorbat yang tinggi 

(Kurniasari, 2012) 

2.7 Definisi Logam Cd (Kadmium) 

 Logam Kadmium (Cd) merupakan logam yang bernomor atom 48 dan massa 

atom 112,41. Logam ini termasuk dalam logam transisi pada periode V dalam tabel 

periodik. Logam Cd dikenal sebagai unsur chalcophile, jadi cenderung ditemukan 

dalam deposit sulfide. Kemelimpahan Cd pada kerak bumi adalah 0,13 μg/g. Pada 

lingkungan akuatik, Cd relatif bersifat mudah berpindah. Cd memasuki lingkungan 

akuatik terutama dari deposisi atmosferik dan efluen pabrik yang menggunakan 

logam ini dalam proses kerjanya. Di perairan umumnya Cd hadir dalam bentuk ion-

ionnya yang terhidrasi, garam-garam klorida, terkomplekskan dengan ligan anorganik 

atau membentuk kompleks dengan ligan organik (Palar, H, 2008) 

Cd di sedimen perairan yang tak terkontaminasi berkisar antara 0,1 sampai 

1,0μg/g bobot kering. Pada umumnya di air permukaan, baik Cd terlarut maupun 

partikulatnya secara rutin dapat terdeteksi. Koefisien distribusi Cd partikulat/Cd 

terlarut pada perairan sungai di dunia berkisar dari 104 sampai 105. Fluks input 

antropogenik secara global per tahun jauh melebihi emisi Cd dari sumber alamiahnya 



19 

 

seperti kegiatan gunung berapi, Windborne soil particles, garam-garam dari laut dan 

partikel biogenik sampai dengan satu tingkatan magnitude (Anggraini, 2007).  

Secara global sumber utama Cd adalah dari deposisi atmosferik, proses 

smelting dan refining dari logam non ferrous, proses industri terkait produksi bahan 

kimia dan metalurgi, serta air buangan limbah domestik. Hanya 15% saja dari 

deposisi atmosferi yang berasal dari sumber-sumber alamiah. Diperkirakan 1.000 ton 

Cd dilepaskan per tahun ke atmosfer dari smelters dan pabrik-pabrik yang mengolah 

Cd. Pelepasan Cd ke dalam perairan alamiah sebagian besar berasal dari industri 

galvanik, sumber lain polusi Cd adalah industri batrei, pupuk dan fungisida yang 

mengandung Cd dan Zn juga merupakan sumber potensial polusi kedua logam ini 

(Widowati, 2008). 

Dalam badan perairan, kelarutan Cd dalam konsentrasi tertentu dapat 

membunuh biota perairan. Biota-biota yang tergolong bangsa udang-udangan 

(crustacea) akan mengalami kematian dalam selang waktu 24 - 504 jam bila di dalam 

badan perairan di mana biota tersebut hidup terlarut logam atau persenyawaan Cd 

pada rentang konsentrasi antara 0,005-0,15 ppm. Untuk biota-biota yang tergolong ke 

dalam bangsa serangga (insecta) akan mengalami kematian dalam selang waktu 24-

672 jam bila ditemukan di dalam badan perairan di mana biota tersebut hidup terlarut 

Cd atau persenyawaan Cd dalam rentang konsentrasi antara 0,003-18 ppm. 

Sedangkan untuk biota-biota perairan yang tergolong ke dalam keluarga Oligochaeta 

akan mengalami kematian dalam selang waktu 24-96 jam bila di dalam badan 
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perairan terlarut logam Cd atau persenyawaannya dengan rentang konsentrasi antara 

0,0028-4,6 ppm (Palar, H, 2008).  

2.9 Definisi Logam Pb (Timbal) 

Timbal atau timah hitam adalah sejenis logam lunak berwarna cokelat dengan 

nomor atom 82, berat atom 207,19, titik cair 327,5º C, titik didih 1725º C, dan berat 

jenis 11,4 gr/ml (Palar, H, 2008). Logam ini mudah dimurnikan sehingga banyak 

digunakan oleh manusia pada berbagai kegiatan misalnya pertambangan, industri dan 

rumah tangga. Pada pertambangan timbal berbentuk senyawa sulfida (PbS) Timbal 

(Pb) secara alami banyak ditemukan dan tersebar luas pada bebatuan dan lapisan 

kerak bumi. Di perairan logam Pb ditemukan dalam bentuk Pb2+, PbOH+, PbHCO3, 

PbSO4 dan PbCO+. Senyawa Pb2+ di perairan bersifat stabil dan lebih mendominasi 

dibandingkan dengan Pb4+. Masuknya logam Pb ke dalam perairan melalui proses 

pengendapan yang berasal dari aktivitas di darat seperti industri, rumah tangga dan 

erosi, jatuhan partikel-partikel dari sisa proses pembakaran yang mengandung 

tetraetil Pb, air buangan dari pertambangan bijih timah hitam dan buangan sisa 

industri baterai (Darmono, 2001). 

Logam Pb bersifat toksik pada manusia dan dapat menyebabkan keracunan 

akut dan kronis. Keracunan akut biasanya ditandai dengan rasa terbakar pada mulut, 

adanya rangsangan pada sistem gastrointestinal yang disertai dengan diare. 

Sedangkan gejala kronis umumnya ditandai dengan mual, anemia, sakit di sekitar 

mulut, dan dapat menyebabkan kelumpuhan. Daya racun dari logam ini disebabkan 

terjadi penghambatan proses kerja enzim oleh ion-ion Pb2+. Penghambatan tersebut 
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menyebabkan terganggunya pembentukan hemoglobin darah. Hal ini disebabkan 

adanya bentuk ikatan yang kuat (ikatan kovalen) antara ion-ion Pb2+ dengan gugus 

sulphur di dalam asam-asam amino. Untuk menjaga keamanan dari keracunan logam 

ini, batas maksimum timbal dalam makanan laut yang ditetapkan oleh Departemen 

Kesehatan RI dan FAO adalah sebesar 2,0 ppm. Pada organisme air kadar maksimum 

Pb yang aman dalam air adalah sebesar 5,0 ppm (Widowati, 2008). 

Pb bersifat toksis terhadap biota laut, kadar Pb sebesar 0,1 – 0,2 ppm telah 

dapat menyebabkan keracunan. Biota-biota perairan seperti crustacea akan 

mengalami kematian setelah 245 jam, bila pada badan perairan di mana biota itu 

berada terlarut Pb pada konsentrasi 2,75-49 ppm. Sedangkan biota perairan lainnya, 

yang dikelompokkan dalam golongan insecta akan mengalami kematian dalam 

rentang waktu yang lebih panjang yaitu antara 168-336 jam, bila pada badan perairan 

tempat hidupnya terlarut 3,5-64 ppm Pb (Palar, H, 2008). 

2.10 Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) 

Spektrofotometer serapan atom atau AAS adalah salah satu metode 

spektroskopi yang sangat berguna untuk menganalisis kadar logam dalam jumlah 

renik/kecil. Metode AAS dapat digunakan untuk menganalisis unsur-unsur logam 

pada konsentrasi dari kuantitas trans (renik) sampai kualitas makro. Metode ini 

mampu menganalisis kadar logam dalam berbagai pelarut. Prinsip kerja AAS adalah 

pengukuran intensitas yang diserap sampel yang harus diuraikan menjadi atom-atom 

netral yang berada dalam keadaan dasarnya dan diukur pada panjang gelombang 

tertentu (Rohman, 2007).  
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Konsentrasi larutan sampel dapat ditentukan dengan cara membandingkan 

absorbansi (A) larutan sampel dengan absorbansi larutan standar yang diketahui 

konsentrasinya. Selanjutnya dibuat kurva kalibrasi yaitu grafik hubungan antara 

absorbansi (A) terhadap konsentrasi larutan standar yang berupa garis lurus. Larutan 

sampel diukur absorbansinya, kemudian diplot pada kurva kalibrasi tersebut. Dengan 

demikian konsentrasi substrat dapat ditentukan (Rohman, 2007). 


