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ABSTRAK 

Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengungkapkan  bahwa  instrumen 

spektrofotometri serat optuk secara digital dapat dibuat dan digunakan untuk 

mengukur   kadar   kadmium dalam  air,  untuk  menunjukkan  linieritas  hasil 

pengukuran kadar kadmium dalam air terhadap konsentrasi kadmium dalam air, 

dan mengungkapkan sensitivitas alat ukur kadar kadmium dalam air yang telah 

dikembangkan. Prinsip  dari  spektrofotometri  adalah  bila  ada  suatu  radiasi 

mengenai suatu benda, maka radiasi tersebut akan ditransmisikan, dihamburkan, 

dipantulkan, dan mengeksitasi fluoresensi. Spektrofotometri ini  mwnggunakan 

sumber  radiasi  LED  hijau  dengan  panjang  gelombang  530  nm  (λ  max  dari 

kadmium + reagen Dithizon).   Hasil dari penelitian ini adalah alat ukur kadar 

kadmium  dapat  dibuat,  linieritas  antara  tegangan  keluaran  alat  ukur  kadar 

kadmium  terhadap konsentrasi kadmium adalah R 
2   

= 0.9926 , dan sensitivitas 

dari  alat  ukur  kadar  kadmium  dalam  air  adalah  0,648  Volt  untuk  setiap 

perubahan konsentrasi kadmium  sebesar 1x10
−5 

M . 

 
Kata kunci : Ion kadmium, spektrofotometri serat optik, LED hijau. 

 
PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Beberapa tahun ini bangsa Indonesia mengalami krisis moneter, hal ini 

membuat  harga  harga  kebutuhan  pokok  melambung  tinggi  termasuk  juga  air 

minum. Pemerintah dalam hal ini PDAM yang diharapkan mampu menyediakan 

air bersih yang dapat digunakan untuk kebutuhan minum sehari-hari tidak mampu 

merealisasikannya, bahkan seringkali air hasil  produksi dari PDAM kondisinya 

sangat memprihatinkan (kotor) sehingga tidak layak untuk digunakan sebagai air 

mandi sekalipun. Oleh karena untuk memenuhi kebutuhanya untuk air  minum, 

masyrakat memanfaatkan air mineral (air minum dalam kemasan). Namun, seiring 

dengan melambungnya harga air mineral, membuat masyarakat mencari alternatif 

lain yang harganya lebih terjangkau. Masyarakat kebanyakan memilih air minum 

isi ulang yang harganya lebih murah. Namun, seiring dengan banyaknya depo air 

minum isi ulang, kualitas air minum yang dihasilkan tidak terkontrol. 

Hasil pengujian laboratorium yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat 

dan Makanan (POM) yang diungkapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan 

Makanan dalam jumpa pers, Kamis (22 Mei 2003) menyatakan bahwa kualitas air 

minum isi ulang menunjukkan cemaran mikroba dan logam berat pada sejumlah 

contoh.  Dari  95  depo  air  minum  isi  ulang  di  lima  kota  besar  di  Indonesia 

diperoleh hasil, 76 depo memenuhi syarat mutu, sedang 19  depo tercemar oleh 

mikroba, bahkan 9 diantaranya tercemar logam berat (kadmium) melebihi  batas 
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yang diperbolehkan.  Cemaran  mikroba  yang  ditemukan  antara  lain mikroba 
caliform, Eschericia Coli, dan Salmonella (Kompas , 23 Mei 2003). 

Mengenai kadmium,  batas  maksimum  dalam  air  minum  adalah  0,003 

mg/liter.  Kadmium yang ada dalam tubuh dalam jangka waktu panjang dapat 

menyebabkan kerusakan  fungsi ginjal, paru, tulang, hati, dapat meracuni, dan 

mengurangi indera penciuman. Berbagai metode penelitian telah dilakukan untuk 

memantau kadmium dalam air. Namun penelitian yang  ada masih memerlukan 

biaya yang mahal, untuk itu diperlukan metode baru yang memiliki kualitas sama 

dan biaya yang diperlukan lebih murah. 

Dalam penelitian ini akan dicoba dikembangkan instrumen berupa alat 

ukur  kadar   ion  kadmium  dalam  air  secara  kuantitatif,  berketelitian  tinggi, 

peralatan tidak rumit, dan  dapat digunakan oleh masyarakat luas. Di sini akan 

dicoba penggunaan LED hijau dan serat  optik untuk pengembangan instrumen 

berup alat ukur kadar aluminium dalam air secara  spektrofotometri serat optik 

digital. 
 

Rumusan Masalah 

Dengan  mengacu  pada  latar  belakang  permasalahan,  maka  masalah 

penelitian yang dilakukan dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1. Apakah dapat dilakukan penunjukan secara langsung dalam 

mengindikasikan konsentrasi ion kadmium dalam air menggunakan metode 

Spektrofotometri-Serat optik ? 

2. Bagaimanakah  linieritas  hasil  pengukuran  kadar  kadmium  dalam  air 

terhadap konsentrasi kadmium? 

3. Berapakah tingkat ketelitian alat ukur kadar kadmium dalam air yang telah 

dikembangkan? 
 

Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini mempunyai tujuan sebagai berikut. 
1. Mengungkapkan  bahwa  instrumental  Spektrofometri-Serat  optis dapat 

digunakan untuk mengukur kadar kadmium dalam air. 

2. Mengungkapkan  linieritas  hasil  pengukuran  kadar  kadmium  dalam  air 

terhadap konsentrasi kadmium. 

3. Mengungkapkan  tingkat  ketelitian  alat  ukur  kadar  kadmium  dalam  air 

yang telah dikembangkan. 

 
Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian yang dilakukan ini memiliki kontribusi yang sangat besar 

dalam  bidang  terapan. Penelitian  ini  diharapkan  mampu  untuk  memperbaiki 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga diperoleh hasil pembacaan 

secara  langsung.  Oleh  karena  itu  dapat  diterapkan  untuk  pengukuran  kadar 

kadmium di dalam air dalam rangka usaha-usaha memantau kualitas pasokan air 

minum yang diproduksi perusahaan air minum (PAM) dan industri pemroduksi air 

mineral. 
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Waktu dan Tempat Penelitian 
Penelitian dilakukan selama 6 bulan yaitu pada bulan Januari sampai 

bulan April 2006 di Laboratorium Optik dan Kimia Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Airlangga Surabaya. 

 
Bahan dan Alat 

Bahan-bahan dan peralatan yang diperlukan dalam penelitian skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 
1.  Sumber cahaya LED hijau (530 nm) 
2.  Serat Optik 

3.  Sampel ion kadmium dalam air 

4.  Kuvet (Polysterene) 

5.  Detektor optik fotodioda 

6.  Ampliflier 

7.  penguat Op-Amp non Inverting 

8.  penguat instrumentasi 

9.  Penguat Logaritmik 

 
Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut. 

 
Perwujudan Alat 

Berdasarkan pembahasan pada bab II maka rancangan alat ukur 

kadar ion kadmium dalam air secara spektrofotometri-serat optik yang 

pembacaanya  secara  digital  dapat  digambarkan  secara  diagram  blok  sebagai 

berikut. 
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Gambar 1. Diagram blok rancangan alat ukur kadar ion kadmium dalam air 
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Gambar 2. Diagram blok rangkaian penguat 
 

Alat ukur kadar ion kadmium dalam air dibuat sesuai dengan diagram 
blok rancangan percobaan. 

 
Penyiapan Sampel 

I.Pembuatan Larutan Induk Cd (II )10
−3 

M 

0,0154 g Cd ( NO
3 
)

2 
4H 

2
O dilarutkan dengan aquades dalam labu ukur 50 mL 

II.Pembuatan Larutan Induk Cd (II )10
−4 

M 

5,0 mL Cd (II )10
−3 

M dilarutkan dengan aquades dalam labu ukur 50 mL 

III.Pembuatan Larutan Dithizon 10
−3 

M 

0,0064 g dithizon dilarutkan dalam 10mL kloroform, dipindah dalam labu ukur 

25 mL dan ditambahkan kloroform sampai tanda batas. 

IV.Pembuatan Larutan Dithizon 10
−4 

M 

10 mL larutan dithizon 10
−4 

M 

100 mL 

dilarutkan dengan kloroform dalam labu ukur 

V. Pembuatan Larutan Na OH 1 M 
4,006 g NaOH dilarutkan dalam 25 mL aquades, dipindahkan dalam labu ukur 

100 mL dan ditambahkan aquades sampai tanda batas. 

VI. Pembuatan Larutan Natrium Dihidrogen Fosfat 1M 

12 g Natrium Dihidrogen Fosfat dilarutkan dalam 25 mL aquades, 

dipindahkan dalam labu ukur 100 mL dan ditambahkan sampai tanda batas. 

VII Pembuatan Larutan Buffer Fosfat pH 7-8 

25,0 mL Larutan Natrium Dihidrogen Fosfat 1Mdan 14,80 mL larutan NaOH 

1M, campuran dimasukkan dalam labu ukur 100mL diencerkan dengan 

aquades sampai tanda batas. 

VIII. Pembuatan Sampel 

Dibuat Larutan Cd (II )4x10
−5 

M , Cd (II )4,5x10
−5 

M , Cd (II )5x10
−5 

M , 

Cd (II )5,5x10
−5 

M , Cd (II )6 x10
−5 

M , dan Cd (II )6,5x10
−5 

M . Dengan cara 

mengambil 10 mL, 11,25mL, 12,5mL, 13,75ml, 15mL, dan 16,25 mL larutan 

Cd (II )10
−4 

M , kemudian ditambahkan 1mL larutan Buffer Fosfat pH 7-8 

dimasukkan dalam labu ukur 25 mL diencerkan dengan aquades sampai tanda 

batas. 
10mL masing masing larutan Cd (II ) tersebut dimasukkan dalam corong 
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pisah, ditambahkan larutan dithizon 10
−4 

M ditambahkan kloroform 10mL, 

dikocok 10 menit kemudian diamkan. Fase Organik yang terbentuk dibagian 

bawah kemudian dipisahkan dan di tampung. 
 

Uji Coba Alat 
 

 

Uji coba alat dilakukan dengan pengujian per blok dan dilanjutkan 

dengan pengujian seluruh peralatan. 
1. Pengujian blok peralatan optik dilakukan untuk mendapatkan hubungan 

yang linier antara beda intensitas sumber cahaya dengan tegangan terukur. 

2. pengujian blok rangkaian penguat Op Amp non Inverting dilakukan untuk 

mendapatkan   penguatan  antara  tegangan  masukan  (Vi)  dan  tegangan 

keluaran (Vo) dengan hubungan Vo  = a Vin + b. 

3.  Pengujian   blok   rangkaian   logaritmik   dilakukan   untuk   mendapatkan 

hubungan   logaritmik  antara  masukan  (Vi)  dan  keluaran  (Vo)  dengan 

hubungan Vo  = c log Vi. + d 

4.  Pengujian  blok  rangkaian  penguat  instrumentasi  dilakukan  agar  diperoleh 

hubungan  antara  konsentrasi  kadmium  (C)  dengan  tegangan  keluaran  Vo 

berbanding lurus. 

5.  Proses pengambilan data dilakukan dengan memakai alat yang telah dibuat 

dan dikalibrasi. 
 

Pengambilan Data 

Proses pengambilan data dilakukan dengan memakai alat yang telah dibuat 

dan  dikalibrasi. Data diambil sebanyak 5 kali dengan konsentrasi berbeda yang 

sudah  diketahui  konsentrasinya.  Data  yang  diambil  berupa  tegangan  keluaran 

digital  yang  menunjukkan  konsentrasi  dari  sampel.  Data  pengukuran  tersebut 

dimasukkan dalam tabel ompong . 
 

Tabel 1. Tabel ompong data pengukuran kadar ion kadmium dalam air 

No Konsentrasi Ion 
Kadmium 

(10
−5 

M ) 

Pembacaan Tegangan Keluaran 
Multimeter (mV) 

I II III Rata-rata 

1      

2      

3      

4      

5      
 
 

Variabel Penelitian 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah konsentrasi ion kadmium dalam 

air  dan  variabel  terikatnya  adalah  beda  intensitas  antara  Io  dan  I. Sebagai 

variabel terukur adalah tegangan keluaran. 
 

Metode Analisis Data. 

Dari tabel diperoleh suatu hubungan antara konsentrasi Ion Kadmium 

dengan tegangan keluaran. Data-data yang diperoleh dari hasil pengukuran dalam 
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y = 566.61e-0.713x

 

R2  = 0.996 

 

 

Berdasarkan gambar 3 didapatkan persamaan grafik V = 566.61e
-0,713V 

Out 

Out 

 

 
 
 

tabel tersebut dinyatakan dalam grafik tegangan keluaran terhadap konsentrasi ion 

kadmium.  Tegangan  keluaran  menyatakan  besarnya  konsentrasi  Ion  kadmium 

dalam air. Semakin besar konsentrasi Ion kadmium semakin besar pula tegangan 

keluaran. 
Grafik  tegangan  keluaran  terhadap  konsentrasi  ion  kadmium  tersebut 

selanjutnya  dianalisis  dengan  menggunakan  regresi  linier,  kemudian  dihitung 

koefisien korelasi grafik  tersebut. Dari sini terlihat adanya hubungan intensitas 

dengan konsentrasi ion kadmium dalam air yang diberi reagen dithizon. Selain itu 

juga dilakukan analisis seberapa tingkat sensitivitas alat ukur kadar Ion kadmium 

dalam air yang telah dibuat. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data Hasil Percobaan Tegangan Keluaran Detektor 

Dari  penelitian  pengukuran  konsentrasi  kadmium  terhadap  tegangan 

keluaran detektor diperoleh data hasil percobaan yang nilainya terdapat pada . 
 

Tabel 2 Data Keluaran Detektor Optik Fotodioda 
 

 

Konsentrasi C 

(10
−5 

M ) 
Tegangan Keluaran Detektor 

(mV) 

5 15.7 

5,5 11.7 

6 7.7 

6,5 5.5 
 

Berdasarkan data pada tabel 2, untuk mengetahui persamaannya dibuat 
grafiknya dengan bantuan program Microsoft Excel. Grafiknya dapat dilihat pada 

gambar 4.1 berikut ini 
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Gambar 3. Data Tegangan keluaran Detektor Fotodioda in 

 

dan 
 

R 
2 

= 0,996 hal ini menunjukkan bahwa tegangan keluaran Detektor (V ) 

berbanding tebalik dengan eksponensial dari konsentrasi kadmium dalam air (C). 
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Data  Hasil  Percobaan  Tegangan  Keluaran  Multimeter  Digital  terhadap 
Konsentrasi Kadmium 

Data hasil pengujian sensitivitas instrument spektrofotometri serat optik 

pada pengukuran kadar aluminium dalam air berupa data sinyal tegangan keluaran 

multimeter digital (Vo) sebagai fungsi kadar kadmium dalam air (C). Data hasil 

pengukuran berdasarkan metode penelitian diperoleh sebagai berikut : 
 

Tabel 3. Data tegangan keluaran multimeter digital (Vo) terhadap kadar 

kadmium   dalam air (C). 
 

 
 

Konsentrasi C 

(10
−5 

M ) 
Tegangan Keluaran 
Multimeter Vo(Volt) 

5 5.27 

5,5 5.67 

6 5.97 

6,5 6.25 
 

Berdasarkan pada data tabel 3. dapat dibuat kurva grafik regresi linier 
sebagaimana gambar 4. 
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Gambar 4. Grafik hubungan antara tegangan keluaran pada multimeter digital 

(V Out)terhadap kadar kadmium dalam air (C) 

Data  pada  tabel  3.  dilakukan  regresi  linier.  Dari  data  pada  gambar  4 

diperoleh nilai R 
2
 sebesar 0.9926 dengan persamaan regresi 

VOut    = 0,648C + 2,064 . 
 

 

Pembahasan 

Data data yang diperoleh dari hasil pengukuran dianalisa dengan program 

SPSS (Statistical Product and Service Solutions) untuk memperoleh grafik linier 

antara kadar  aluminium dalam air dengan tegangan keluaran yang terbaca pada 

multimeter digital dari tabel 4.5. Dari grafik tersebut diharapkan dapat diketahui 

hubungan  secara  empiris  antara  kadar  kadmium dalam  air  dengan  tegangan 

keluaran yang terbaca pada multimeter digital. 
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Analisa regresi linier pada data eksperimen dengan menggunakan program 

SPSS diperoleh persamaan fungsi grafik sehingga dapat dibuat gambar grafiknya. 

Persamaan regresi yang didapat adalah V
out 

= aC + b dengan V out     : tegangan 

keluaran yang terbaca pada multimeter digital, C : kadar kadmium dalam air, a : 

koefisien regresi, dan b : konstanta. 

Persamaan  regresi  liniernya  adalah V
Out    

= 0,648C + 2,064 Volt.  Untuk 

kemiringan grafik V
Out 

terhadap C  adalah 0,648. Karena satuan V
Out 

adalah Volt 

dan satuan konsentrasi kadmium adalah 10
−5 

M , maka dapat dikatakan bahwa 

setiap perubahan konsentrasi sebesar 1x10
−5 

M menghasilkan perubahan sebesar 

0,648 Volt. Hal ini berarti bahwa sistem spektrofotometri serat optik secara digital 
ini memiliki sansitivitas yang tinggi untuk mengukur kadar ion kadmium dalam 

air . 

Persamaan regresi dikatakan baik jika nilai uji kecocokan model ( R 
2 

) 

mendekati 1. Nilai  R 
2
 dari uji regresi ini adalah 0.9926, yang berarti semakin 

kuat  hubunga  antara  dua  variabel.  Hubungan V
Out 

dengan  C dikatakan 

mempumyai hubungan yang sangat erat jika koefisien korelasi (R) mendekati 1. 
Nilai R  pada uji ini adalah 0.993. P(R=0,996 , N=4 ) = 0,004 < 0.005 berarti 

bahwa variabel V
Out 

dan C terhubung linier. Dari uji tersebut terlihat bahwa 

persamaan liniernya baik. 

Jadi  terdapat  hubungan  antara  tegangan  keluaran  yang  terbaca  pada 

multimeterdigital V
Out  

dengan kadar  kadmium  dalam  air.  Hal  ini  ditunjukkan 

dengan  semakin  besar  kadar  kadmium  dalam  air  maka  semakin  besar  nilai 

tegangan keluaran yang terbaca pada multimeter digital VOut  . 

Alat ukur kadar aluminium dalam air ini memiliki sensitivitas yang sangat 

tinggi, sensitivitas dari alat ukur ini adalah 0,648. Hal ini dapat dikatakan bahwa 

setiap perubahan  konsentrasi sebesar 1x10
−5 

M menghasilkan perubahan sebesar 

0,648 Volt 

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan 

bahwa: 
1.   Alat ukur kadar aluminium dalam air dengan metode spektrofotometri serat 

optik secara digital dapat dibuat. 

2.   Koefisien korelasi linier dari hasil pengukuran kadar aluminium dalam air 

terhadap  tegangan  keluaran  alat  ukur  kadar  aluminium  dalam  air  dengan 

metode spektrofotometri serat optik secara digital adalah R 
2   

= 0.9926 , dan 

persamaan yang dihasilkan adalah VOut    = 0,648C + 2,064 Volt. 

3.   Sensitivitas alat ukur kadar aluminium dalam air dengan metode 

spektrofotometri serat optik secara digital ini adalah 0,648 Volt untuk setiap 

perubahan konsentrasi aluminium dalam air sebesar 1x10
−5 

M . 
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