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PENDAHULUAN 

 Salah satu kolom berita Media 
Indonesia terbitan tanggal 16 Agustus 2011 
mengangkat judul yang menarik yaitu “Saat 
Akses Air Bersih Menjadi Masalah”. Dalam 
berita ini secara gamblang dipaparkan 
mengenai ketersediaan air bersih di Indonesia 
yang memegang porsi 6% persediaan air 
dunia. Yang menarik adalah telah terjadi 
degradasi kualitas air dimana faktor 
penghambat utamanya adalah akibat 
kerusakan alam dan pencemaran6. Hal ini 
didukung juga oleh data dari Pacific Institute 
yang dirilis pada hari air sedunia, tanggal 22 
Maret 2010 menyebutkan bahwa 70% limbah 
industri di negara berkembang terkontaminasi 
pada suplai air bersih3. Hal ini tentu saja akan 
membawa dampak yang negatif bagi 
organisme air maupun manusia yang 
mengkonsumsi air.  

Hal ini mengindikasikan bahwa 
ketersediaan air yang aman bagi makhluk di 
bumi ini semakin menipis kalau tidak 
ditanggulangi secara bersama-sama. Di lain 
sisi kebutuhan manusia akan air bersih 
cenderung meningkat seiring bertambahnya 
jumlah penduduk di berbagai belahan dunia, 

termasuk Indonesia yang menempati 
peringkat 4 populasi penduduk terbanyak di 
dunia.  

Nitrat termasuk di dalam kategori jenis 
polutan air dan selama ini proses identifikasi 
kandungan limbah dalam air menggunakan 
berbagai teknik deteksi yang sifatnya 
mikroskopis, padahal identifikasi secara 
makroskopis sangat dibutuhkan. Dengan 
demikian, perlu dikembangkan teknik 
identifikasi dan analisis yang lebih cepat 
terhadap kandungan nitrat dalam air 
menggunakan Spektroskopi NIR. 

 
DASAR TEORI 

1.1. Nitrat 
Nitrat merupakan ion negatif (anion) 

yang secara alami bersumber dari “Siklus 
Nitrogen” di alam.1 Struktur kimia (lewis) 
dari keduanya masing-masing : 

                  

 
Gambar 1. Struktur Lewis Nitrat (NO3

-) 
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Di alam Nitrat biasanya terkonversi menjadi 
Nitrit dan keduanya terlarut dengan baik di 
dalam air. Sebagai anion Nitrat dapat 
berikatan dengan ion positif (Kation) 
sehingga membentuk senyawa baru seperti 
kalium Nitrat (KNO3) yang terdiri dari kation 
K+

 dan anion NO3
-. 

Sebagai bahan pencemar, Nitrat dapat 
sangat berbahaya bagi kesehatan apabila 
kandungannya berlebihan dalam air. Nitrat 
dapat menyebabkan methamoglobinemia dan 
efek racun jika konsentrasi lebih dari 45 
mg/l2. 
 
1.2. Spektrometer Inframerah-Dekat 

Spektroskopi merupakan salah satu alat 
analisis kimia yang paling sering digunakan 
untuk mempelajari karakteristik suatu zat9. 
Salah satunya adalah spektroskopi NIR yang 
menggunakan daerah spektrum gelombang 
elektromagnet antara infrared (IR) dan 
cahaya tampak, yaitu sekitar 800-2500nm 
atau 12500-4000cm-1. Daerah ini peka 
terdahap absorsi C-H (alkana), N-H (amina) 
dan O-H (hidroksi) yang berhubungan 
dengan unsur-unsur dalam bahan makanan. 
Spektroskopi NIR dapat merespon cepat, 
persiapan sampel yang digunakan sederhana, 
pengukurannya nondestruktif, dan 
instrumennya tidak mahal5. 

Spektroskopi NIR didasarkan pada efek 
overtone molekul dan getaran kombinasi. 
Overtone dihasilkan dari eksitasi energi 
tingkat rendah ke tingkatan yang lebih tinggi, 
yang sesuai dengan kelipatan utuh frekuensi 
fundamental. NIR secara umum dapat jauh 
menembus sampel dari pada radiasi mid 
infrared4. Bila radiasi NIR dilewatkan 
melalui cuplikan senyawa, maka sejumlah 
frekuensi diserap sedang yang lain 
ditransmisikan atau dipantulkan tanpa serap 
sesuai dengan teknik yang digunakan. 
Penyerapan radiasi NIR merupakan proses 
kuantisasi. NIR menunjukan serapan-serapan 
harmonic overtone dari fibrasi pokok yang 
terdapat dalam daerah normal5. 

Spektrometer NIR dikembangkan untuk 
menganalisis karakteristik dari suatu larutan. 
Salah satu spektroskopi NIR yang telah 
dikembangkan adalah NIRFlex N-500 yang 
dibuat oleh BUCHI Switzerland. Spektrum 
yang dihasilkan oleh instrumen analisis ini 
dapat memberikan seluruh informasi 
mengenai karakteristik larutan sebagai suatu 

fungsi konsentrasi. Kornelius Upa’ Rodo, dkk 
(2010) telah melakukan pengukuran 
konsentrasi larutan alkohol di dalam air 
dengan alat ini dan mendapatkan hasil yang 
baik8. 

METODE PENELITIAN 

A. Pembuatan Standar Nitrat (NO3
-) 

Stok NO3
- diperoleh dengan cara 0.361 g 

KNO3 (telah dikeringkan pada 105°C selama 
24 jam) dilarutkan dalam akuades dan 
diencerkan menjadi 1000 ml. Kemudian 1 ml 
CHCl3 ditambahkan. Setelah itu, untuk 
menghasilkan standar NO3

- , maka 50 ml stok 
diencerkan menjadi 500 ml dan ditambahkan 
1 ml CHCl3. Larutan standar ini stabil untuk 6 
bulan dengan kondisi 1 ml = 10 µg NO3

—N7.  

B. Pengukuran dengan Spektroskopi NIR 
Pengukuran konsentrasi Nitrat 

menggunakan Spektrometer near Infrared 
(NIR) Flex N-500 buatan BUCHI. Jenis 
tempat sampel yang digunakan yaitu petri. 
Konsentrasi Nitrat dari larutan standar 
diperoleh dengan pengencerkan masing-
masing 0, 5, 10, 15, 20, dan 25 ml standar 
NO3

- menjadi 50 ml dalam labu ukur 
kemudian ditambahkan 1 ml HCL 1 M dan 
dicampur.  

Dari setiap serial konsentrasi diambil 10 
ml larutan dan dimasukkan ke dalam cawan 
petri kemudian ditutup dengan menggunakan 
pelat aluminium yang berfungsi sebagai 
transreflectance cover. Setiap serial 
konsentrasi di-scan sebanyak 3 kali. Spektra 
hasil pengukuran dianalisis dengan 
menggunakan program Matlab R2008a. 
Karena ada 3 kali pengambilan data, maka 
dua data akan dirata-rata menjadi satu untuk 
kalibrasi dalam analisa dan salah satu 
digunakan untuk validasi.  

Dalam analisis spektra, ada beberapa 
metode yang perlu dilakukan antara lain 
membuat turunan kedua dari spektrum 
original untuk menghilangkan baseline 
spectra, menentukan nilai puncak maksimum 
spektra, menggunakan fungsi polinomial, 
serta fitting model untuk menentukan korelasi 
koefisien spektra dengan berbagai variabel 
yang akan dicari. 
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HASIL DAN ANALISA 
Identifikasi konsentrasi Nitrat dengan 

serial konsentrasi 0-5 µg/ml dengan interval 1 
µg/ml diplotkan menggunakan program 
Matlab menghasilkan spektra sebagai berikut. 

 

Gambar 2. Spektrum Original konsentrasi Nitrat 
pada tingkat energi 4000-10000 cm-1 

Gambar 2 menunjukkan spektrum konsentrasi 
Nitrat pada tingkat energi 4000-10000 cm-1. 
Perbedaan antar konsentrasi yang berbeda 
belum jelas kelihatan, oleh karena itu perlu 
diperjelas dengan turunan kedua spektrum 
tersebut. Dengan membuat turunan kedua, 
maka tampilan dari reflektansi spektrum 
dapat ditingkatkan sehingga mempermudah 
analisis. Turunan pertama sangat bermanfaat 
untuk melihat posisi puncak dan lembah. 
Turunan kedua dibutuhkan dalam hal 
penentuan posisi puncak spectrum dan 
menghilangkan baseline spectra.  
 

 

 
Gambar 3. Turunan kedua spektrum Nitrat pada konsentrasi 0-5 µg/ml pada 

tingkat energi 5000-6000 cm-1 dengan  interval 1 µg/ml. Daerah 
yang dilingkari merupakan bagian yang menjadi fokus untuk 
dianalisis. Bagian yang dilingkari kemudian diperbesar menjadi 
spektra dalam kotak. Spektra paling bawah adalah konsentrasi 
Nitrat 0 µg/ml dan seterusnya naik sampai puncak tertinggi pada 
konsentrasi 5 µg/ml. Puncak spektra diamati pada bilangan 
gelombang (tingkat energi) 5340 cm-1 

 

5300 5370 
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Analisis data dilakukan pada daerah 
spektrum 5300-5370 cm-1. Daerah ini 
menarik karena pola yang terbentuk 
sangat teratur berdasarkan 
konsentrasinya, yakni terjadi kenaikan 
puncak secara sistematis pada spektrum 
Nitrat dalam sampel air dengan 
konsentrasi 0 µg/ml sampai 5 µg/ml. 
Tampak bahwa semakin tinggi 
konsentrasi Nitrat dalam air, maka 
puncak spektrum serapannya juga 
semakin tinggi.  

Puncak-puncak dari setiap spektra 
diamati pada tingkat energi 5340 cm-1 
sehingga dapat ditentukan posisi puncak 
reflektansi sebagai fungsi konsentrasi.  
Nilai-nilai puncak reflektansi tersebut 
terkait langsung dengan konsentrasi 
Nitrat dalam air. Dengan demikian, dapat 
dibuat kurva antara reflektansi dengan 
konsentrasi. 

 
 

Gambar 4. Turunan Kedua NO3  pada energi 
5340 cm-1 

Fungsi Konsentrasi y=ax2+bx+c 
dengan a= −2.1007; b=21483; c = 
−0.937 

 
Berdasarkan kurva pada Gambar 4 

digunakan pendekatan fungsi polinomial 
f(x)=ax2+bx+c sebagai fungsi yang paling 
mendekati. Nilai a, b, dan c yang harus 
dicari dan nilai yang diperoleh 
menggunakan program Microsoft Excel 
berturut-turut adalah    -2*1007, 21483, 
dan -0.937. dimana nilai x merupakan 
puncak-puncak reflektansi setiap 

konsentrasi. Persamaan ini merupakan 
persamaan konsentrasi prediksi nitrat 
dalam air. 

Sementara itu, perlu validasi untuk 
membandingkan konsentrasi real dengan 
konsentrasi prediksi. Validasi ini 
dimaksudkan untuk mengetahui tingkat 
kesalahan data yang digunakan dalam 
analisa. Dengan cara yang sama seperti 
analisis data sebelumnya dalam hal ini 
yang ditunjukkan pada Gambar 2 sampai 
Gambar 4 diperoleh hubungan antara 
reflektansi dan konsentrasi yang 
menunjukkan fungsi polinomial 
kuadratik.  

Persamaan konsentrasi prediksi 
sebagai fungsi reflektansi pada Gambar 4 
digunakan untuk menghitung nilai 
prediksi dari konsentrasi real.  Grafik 
validasi diperoleh dengan cara 
konsentrasi prediksi dan konsentrasi real 
diplotkan seperti yang tampak pada 
Gambar 5. Grafik tersebut menunjukkan 
adanya fungsi linear dengan gradien 
hampir satu. Ini mengindikasikan bahwa 
konsentrasi yang digunakan dalam analisa 
sudah cukup akurat untuk 
mengidentifikasi kandungan nitrat dalam 
air. 

 

 
Gambar 5. Korelasi yang sangat baik antara 

Konsentrasi Real dan Prediksi 
NO3

- dengan NIR pada 
konsentrasi 0-5 µg/ml. Korelasi 
ini diperoleh dari perhitungan 
Matlab dan Microsoft excel.  
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Uji kandungan nitrat dari sampel air 
gedung C UKSW diperoleh puncak 
reflektansi turunan keduanya 
x=0.0001748 sehingga dengan persamaan 
konsentrasi y= −2E+07x2 + 21483.x - 
0.937, diperoleh nilai konsentrasi Nitrat 
adalah sebesar 2.2071 µg/ml. 

KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil analisa data dan 
pembahasan dapat disimpulkan bahwa 
NIR Spektrometer dapat digunakan untuk 
mengidentifikasi konsentrasi limbah 
anion Nitrat dalam air. Spektra 
kandungan nitrat dapat diamati dari 
turunan kedua spektra pada level energi 
5340 cm-1. Spektra hasil pengukuran ini 
dapat dijadikan sebagai standar kalibrasi 
untuk memprediksi kandungan nitrat 
dalam berbagai jenis sampel air. 
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