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BAB III 

KERANGKA KONSEP PENELITIAN DAN HIPOTESIS 

 

 

3.1 Kerangka Konsep Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektroda Selektif Ion 
(ESI) 

 

Optimasi ESI 

Merkuri di Kosmetik 

Analisa kimia farmasi 

Potensiometri 

Optimasi komposisi 
membran 

Memenuhi 
Persyaratan 

Optimasi waktu 
perendaman 

Elektroda Pembanding 
Kalomel 

 



26 
 

 
 

Merkuri adalah logam berat yang banyak ditambahkan dalam sediaan 

kosmetik untuk memberikan efek memutihkan kulit dalam waktu singkat. 

Setiap tahun BPOM menemukan adanya sediaan kosmetik seperti krim atau 

sabun yang mengandung merkuri melebihi batas maksimal yang ditetapkan. 

Merkuri sangat membahayakan kesehatan karena dapat terakumulasi dalam 

tubuh dan menyebabkan toksisitas dengan gejala antara lain adalah gelisah, 

depresi, kulit kemerahan, atau gangguan ginjal (WHO, 2011).  

Berdasarkan peraturan BPOM tentang persyaratan teknis bahan 

kosmetik, maka kadar maksimal merkuri (Hg) yang diperbolehkan adalah 

0,007% dalam berbagai campuran merkuri atau garam merkuri. Pada 

peraturan tentang cemaran mikroba dan logam berat dalam kosmetik, 

merkuri yang terkandung dalam kosmterik tidak lebih dari 1 mg/kg  (1 ppm). 

Salah satu metode analisis yang sudah banyak dipakai untuk analisa 

logam berat adalah potensiometri dengan mengggunakan elektroda selektif 

ion (ESI). Kelebihan metode ini adalah tahap analisisnya sederhana, cepat, 

dan mudah dalam pengoperasian alat (Kurniati, 2011). Pada penelitian 

digunakan pula elektroda pembanding kalomel. Proses pembuatan ESI 

dimulai dari pembuatan membran sensor dan elektroda kawat terlapis. 

Membran sensor merupakan komponen terpenting suatu ESI. Komposisi 

bahan penyusun membran yang digunakan terdiri dari kitosan, PVC, DOP, 

dan THF sebagai pelarut. 

Kitosan dipilih sebagai bahan aktif membran karena memiliki gugus 

amin (-NH2) yang bersifat reaktif sehingga dapat membentuk kompleks 

dengan ion logam merkuri (Hg2+) dalam membran. Ikatan kitosan dengan 

Hg2+ membran dapat ditukar dengan Hg2+ dalam larutan analit. Proses 
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pertukaran tersebut akan berlangsung sampai tercapai kesetimbangan yang 

akan mempengaruhi respon potensial yang ditunjukkan oleh nilai faktor 

Nernst.  

Optimasi komposisi bahan penyusun dan waktu perendaman 

dilakukan untuk mencari kinerja optimal ESI Hg2+ yang dibuat. Komposisi 

bahan penyusun membran yang tepat dapat menentukan sifat hidrofobisitas 

dan homogenitas membran, sedangkan lama waktu perendaman akan 

meningkatkan konduktivitas membran. Sifat tersebut yang akan menentukan 

kualitas ESI. Kualitas ESI dapat ditunjukkan oleh sensitifitas yang dilihat dari 

harga faktor Nernst sebagai parameter utama yang menentukan kinerja ESI, 

rentang konsentrasi linier yang luas, batas deteksi rendah, dan waktu respon 

yang cepat (Kunusa, 2011). Setelah ESI yang dibuat memenuhi persyaratan, 

maka dapat digunakan untuk menentukan kandungan merkuri pada 

kosmetik. 

 

3.2 Hipotesis 

Perbandingan komposisi dan lama waktu perendaman membran 

mempengaruhi karakter kinerja ESI merkuri tipe kawat terlapis berbasis 

kitosan yang dihasilkan. 

 


