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SELLA UMY  H.  125100101111033.  Aplikasi  Ultrasonik  Frekuensi  Rendah
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RINGKASAN

Air  merupakan  kebutuhan  penting  bagi  manusia,  baik  dalam  bidang
pertanian, industri, keperluan rumah tangga dan yang paling penting sebagai air
minum. Namun selama ini  kualitas air  hanya ditentukan dari  parameter wajib,
padahal parameter tambahan seperti  kadar pestisida juga tidak kalah penting.
Salah  satu  bahan  aktif  pestisida  yang  banyak  digunakan  oleh  petani  yaitu
malathion.  Malathion  ini  berfungsi  untuk  mengontrol  serangga  tanah  dan
dedaunan,  hama  pada  kubis,  bawang  merah  dan  tanaman  ladang  lainnya.
Semakin  tingginya  penggunaan  pestisida  juga  menyebabkan  pencemaran
permukaan aliran air, bahkan jika meresap ke tanah akan meninggalkan residu di
air  tanah.  Metode  ultrasonik  frekuensi  rendah  merupakan  salah  satu  metode
untuk  menjaga  kualitas  air  dari  bahaya  residu  pestisida.  Selama  perlakuan
ultrasonik,  terjadi  proses  kavitasi  yang  menyebabkan  terbentuknya  radikal
hidroksil.  Radikal hidroksil  ini akan  memicu degradasi senyawa organik dalam
larutan.

Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui  pengaruh perlakuan ultrasonik
frekuensi rendah pada tiap level amplitudo terhadap penurunan kadar malathion
dalam air. Penelitian ini menggunakan 1 faktor yaitu amplitudo sebanyak 3 level
(20%,  30%,  40%).  Air  ditambahkan  malathion  dan diberi  radiasi ultrasonik
frekuensi  20  kHz  selama  10 menit  dengan  3  kali  ulangan  pada  tiap  level
amplitudo. Hasil perlakuan dilakukan uji lanjut menggunakan spektrofotometri uv-
vis, GC-MS dan  FTIR.  Data  hasil pengujian  spektrofotometri  uv-vis  dianalisa
menggunakan uji T-berpasangan dengan taraf 5%.

Hasil  pengujian  spektrofotometri  uv-vis  menggunakan  uji  T-berpasangan
dengan  taraf  5%  menunjukkan  bahwa  perlakuan  ultrasonik  dengan  variasi
amplitudo 20%, 30%, 40% memiliki pengaruh nyata terhadap penurunan  kadar
malathion dalam air. Kadar malathion tiap perlakuan ultrasonik amplitudo 20, 30,
40%  masing-masing  yaitu  73.475±10.027  ppm,  64.668±1.819  ppm  dan
47.064±2.517  ppm.  Perlakuan  ultrasonik  ini  menyebabkan  hidrolisis  pada
malathion membentuk dietil fumarat dan phosphorodithioic acid yang dibuktikan
dari hasil analisa GC-MS. Pada analisa FTIR, terjadi pemutusan ikatan sulfur-
karbon pada  malathion  dan terdeteksinya ikatan rangkap karbon dari  struktur
dietil  fumarat.  Dietil  fumarat  (LD50 1500-2000  mg/kg)  bersifat  lebih  toksik
dibandingkan  dengan  malathion  (LD50 1000-10,000  mg/kg)  namun  resiko
kesehatan  dari  lingkungan  lebih  rendah  karena  sifatnya  yang  mudah
terdegradasi.  

Kata kunci: Air, Amplitudo, Degradasi pestisida, Malathion, Ultrasonik 

1



SELLA UMY H. 125100101111033. Low Frequency Ultrasonic Application for
Reducing  Malathion  Pesticide  Residue  in  Water  (Study  of  Amplitude).
Undergraduated Thesis.  Supervisor:  Prof.  Dr.  Ir.  Harijono,  M.App.Sc  and
Novita Wijayanti, STP, MP.

SUMMARY

Water  is essential  for  human  needs,  both  in  the  area  of  agriculture,
industry, household and most important as drinking water. But this time, the water
quality is only determined by required parameters, even though the additional
parameters  such  as  pesticides  content  is also  important.  One  of  the  active
ingredients of pesticides that widely used by farmers  was malathion. Malathion
was used to control soil and leaves insects, pests on cabbage, onions, and other
field crops. The high use of pesticides also causes pollution of surface water,
even if  it  penetrates into  the ground will  leave residues in  groundwater. Low
frequency ultrasonic is one of method to keep the water quality from the dangers
of pesticide residues. During the ultrasonic treatment, cavitation process occurres
that causes the formation of hydroxyl radicals. This hydroxyl radical would lead
degradation of organic compounds in solution. 

This  study  aimed to  determine  the  effect  of  low  frequency  ultrasonic
treatment at each level of amplitude to decreased malathion level in water. This
study used one factor that is amplitude with 3 levels (20, 30, 40%).  Water was
added  with  malathion  and  treated by  ultrasonic  frequency  of  20  kHz  for  10
minutes with 3 repetitions on each level of amplitude. The results of treatment
would carried a further test using uv-vis spectrophotometry, GC-MS and FTIR.
Data from uv-vis spectrophotometry testing would be analyzed using paired T-
test with 5% level. 

The test results of uv-vis spectrophotometry using paired T-test with 5%
level indicated that ultrasonic amplitude variation of 20, 30, 40% had a significant
effect on the reduction of malathion level in water. Malathion level each ultrasonic
amplitude  treatment  20,  30,  40%  was respectively  73.475±10.027  ppm,
64.668±1.819  ppm  and  47.064±2.517  ppm.  The  ultrasonic  treatment  caused
hydrolysis of malathion and formed dimethyl fumarate and phosphorodithioic acid
which proven by GC-MS analysis. In the FTIR analysis, breaking of sulfur-carbon
bond occurred in malathion and double bond from structure of diethyl fumarate
had detected.  Diethyl  fumarate  (LD50 1500-2000 mg/kg)  was more toxic  than
malathion (LD50 1000-10,000 mg/kg) but the health risks from the environment
was lower because it was easily degraded.

Keywords: Amplitude, Malathion, Pesticide degradation, Ultrasonic, Water 

2



KATA PENGANTAR

Puji syukur Allah Yang Maha Agung karena atas rahmat dan anugerah-

Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Aplikasi Ultrasonik

Frekuensi Rendah  untuk Menurunkan Kadar  Residu  Pestisida  Malathion dalam

Air (Kajian Amplitudo)” ini dengan baik. 

Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang

sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak M. Hasyim dan Ibu Alfiyah selaku orang tua, kakak Luqman dan

adik Kiki selaku saudara penulis serta Aditya Pratama, A.md atas kasih

sayang, dukungan, motivasi,  kepercayaan dan doa yang telah diberikan.

2.        Ibu Dr. Teti Estiasih, STP, MP selaku Ketua Jurusan Teknologi Hasil

Pertanian Universitas Brawijaya Malang.

3. Bapak Prof. Dr. Ir. Harijono, M.App.Sc and Ibu Novita Wijayanti, STP, MP

selaku  pembimbing  I  dan  pembimbing  II  atas  bimbingan,  saran,  serta

waktu dan tenaga yang diberikan kepada penulis.

4. Ibu  Vivien  Fathuroya,  ST,  MT  atas  bantuan,  dukungan,  waktu  serta

tenaga yang diberikan kepada penulis.

5. Seluruh  dosen,  staf,  karyawan  Jurusan  Teknologi  Hasil  Pertanian

Universitas Brawijaya.

6. Alinda Ayu R.,  Ajeng Dyah R.,  Aryanis Mutia Z.,  dan Debby Anggraeni

yang  telah  banyak  membantu,  mendukung,  dan  menjalani  proses

penelitian hingga penyelesaian TA bersama.

7. Teman-teman dan seluruh pihak yang telah banyak mendukung penulis

yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis  menyadari  bahwa  penulisan TA ini  tidak terlepas dari  adanya

kekurangan, kesalahan, dan keterbatasan referensi yang masih perlu diperbaiki,

untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna

memperbaiki TA ini.  Semoga TA ini bermanfaat tidak hanya bagi penulis tetapi

juga bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkan. 
          

 Malang, 17 Juni 2016

Penulis

3



DAFTAR ISI

RINGKASAN..................................................................................................... i

SUMMARY....................................................................................................... ii

KATA PENGANTAR......................................................................................... iii

DAFTAR ISI..................................................................................................... iv

DAFTAR TABEL...............................................................................................vi

DAFTAR GAMBAR.........................................................................................vii

BAB I PENDAHULUAN....................................................................................1

1.1. Latar Belakang....................................................................................1
1.2. Perumusan Masalah............................................................................3
1.3. Tujuan Penelitian.................................................................................3
1.4. Hipotesis..............................................................................................3

BAB II TINJAUAN PUSTAKA...........................................................................4
2.1 Air.........................................................................................................4
2.2 Pestisida...............................................................................................5
2.3 Ultrasonik............................................................................................12
2.4 Kromatografi Gas................................................................................19
2.5 FTIR (Fourier Transform InfraRed).....................................................22
2.6 Spektrofotometri UV-Visible................................................................24

BAB III BAHAN DAN METODE PENELITIAN.................................................26
3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan........................................................26
3.2 Alat dan Bahan...................................................................................26
3.3 Metode Penelitian...............................................................................26
3.4 Pelaksanaan Penelitian......................................................................27
3.5 Pengamatan.......................................................................................28
3.6 Analisis Data.......................................................................................30

BAB IV PEMBAHASAN..................................................................................31
4.1 Analisa Kadar Residu Malathion dengan Spektrofotometri.................31
4.2 Analisa Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) 

Malathion.............................................................................................37

4.3 Analisa Fourier Transform Infrared (FTIR)..........................................43
4.4 Analisa Toksisitas Berdasarkan Literatur............................................47

BAB V PENUTUP...........................................................................................51
5.1 Kesimpulan.........................................................................................51
5.2 Saran..................................................................................................51

DAFTAR PUSTAKA........................................................................................52
LAMPIRAN.....................................................................................................57

4



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Karakteristik Fisik dan Kimia Malathion............................................ 11

Tabel 2.2 Daerah Spektrum Gelombang Elektromagnetik................................ 25

Tabel 3.1 Rancangan Percobaan Penelitian.................................................... 27

Tabel 3.2 Spesifikasi Branson Digital Sonifier.................................................. 28

Tabel 4.1 Hasil Pengukuran Absorbansi Larutan Standar................................ 32

Tabel 4.2 Persentase Degradasi Malathion dan Kadar Residu Malathion........ 33

Tabel 4.3 Interpretasi Peak GC-MS Sampel Kontrol dan Perlakuan

                Amplitudo 20% Berdasarkan NIST Library....................................... 38

Tabel 4.4 Analisis Spektra Sampel Kontrol dan Perlakuan Amplitudo 40%...... 44

Tabel 4.5 Perbedaan Degradasi dan Toksisitas Malathion dan Dietil Fumarat. 49

5



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Siklus Pestisida di Lingkungan....................................................... 6

Gambar 2.2 Struktur Dasar Organofosfat........................................................... 9

Gambar 2.3 Jalur Degradasi Malathion............................................................ 12

Gambar 2.4 Komponen dalam Ultrasonik........................................................ 13

Gambar 2.5 (a) Ultrasonic Bath, (b) Ultrasonic Horn........................................ 13

Gambar 2.6 Zona Reaksi Sonokimia............................................................... 15

Gambar 2.7 Beberapa Mekanisme Aplikasi Ultrasonik..................................... 16

Gambar 2.8 Variasi Intensitas dan Frekuensi Ultrasonikasi pada Air 

                    Campuran (grafik kiri) dan air bebas udara.................................. 18

Gambar 2.9 Rangkaian Kromatografi............................................................... 21

Gambar 2.10 Skema dalam Spektrofotmeter................................................... 22

Gambar 2.11 Transformasi Pembentukan Spektrum........................................ 23

Gambar 2.12 Alur Analisis Sampel dalam FTIR............................................... 24

Gambar 2.13 Grafik Penentuan Panjang Gelombang Maksimal...................... 25

Gambar 3.1 Branson Digital Sonifier................................................................ 28

Gambar 4.1 Kurva Standar Malathion ............................................................. 32

Gambar 4.2 Kurva Degradasi Malathion.......................................................... 34

Gambar 4.3 Kurva Perubahan Suhu................................................................ 36

Gambar 4.4 Hasil Analisa GC-MS Sampel Kontrol (a) dan Sampel Perlakuan 

Ultrasonik Frekuensi 20 kHz selama 10 Menit 

dengan Amplitudo 20% (b) .......................................................... 38

Gambar 4.5 Spektra GC/MS Sampel Kontrol (Malathion) (a) 

                    NIST Library (b) ........................................................................... 40

Gambar 4.6 Spektra GC/MS Malathion (a) NIST Library (b) ........................... 41

Gambar 4.7 Spektra GC/MS Phosphorodithioic Acid (a) NIST Library (b) ....... 42

Gambar 4.8 Spektra GC/MS Dietil Fumarat (a) NIST Library (b) ..................... 43

Gambar 4.9 Spektra Sampel Kontrol dan Perlakuan Amplitudo 40%............... 44

Gambar 4.10 Analisa Gugus Fungsi Malathion dalam Sampel Kontrol............ 45

Gambar 4.11 Analisa Gugus Fungsi Dietil Fumarat dan Phosphorodithioic 

Acid dalam Sampel Perlakuan Amplitudo 40%........................... 46

  

6



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Air  memiliki  peran penting bagi manusia,  baik  untuk kegiatan pertanian,

industri, keperluan rumah tangga serta air minum. Berdasarkan data yang dimiliki

oleh  Ditjen  Sumber  daya  Air,  pada  tahun  2010  kebutuhan  air  baku  nasional

mencapai  175,179  juta  m3/tahun.  Dari  total  kebutuhan  air  baku,  6,431  juta

m3/tahun  untuk  kebutuhan  domestik,  143,005  juta  m3/tahun  untuk  kebutuhan

pertanian, dan 27,741 juta m3/tahun untuk kebutuhan industri. Pada tahun 2015,

diperkirakan  angka  tersebut  akan  meningkat  menjadi  55,762  juta  m3/tahun

sedangkan pada tahun 2030 diperkirakan meningkat tajam menjadi 276,125 juta

m3/tahun (Datin,  2013).  Air  yang digunakan harus  memenuhi  syarat  baik  dari

kuantitas maupun kualitasnya dari segi fisika, kimia, dan biologi. 
Selama ini, kualitas air ditentukan dari parameter wajibnya seperti logam

berat,  mikroorganisme,  tingkat  kekeruhan,  pH,  warna,  dan  suhu.  Padahal,

parameter  tambahan  seperti  kadar  pestisida  juga  tidak  kalah  pentingnya.

Penggunaan  pestisida  meningkat  sejalan  dengan  peningkatan  kebutuhan

pangan  yang  mendorong  perubahan  pertanian  tradisional  menjadi  pertanian

agribisnis  yang  menerapkan  berbagai  teknologi  pengendalian  hama

menggunakan  pestisida  (Budiyono,  2012). Jenis  pestisida  yang  banyak

digunakan oleh para petani  buah dan sayur  yaitu Fyfanon,  Dursban,  Sergap,

Prevathon,  Samite,  Antonik  dan  lainnya.  Salah  satu  jenis  pestisida  seperti

Fyfanon merupakan pestisida yang memiliki bahan aktif turunan heterosiklik dari

organofosfat  yaitu  malathion.  Malathion merupakan  pestisida  yang  digunakan

dalam pertanian untuk mengontrol serangga pada tanah dan dedaunan, hama

pada  kubis,  bawang  merah  dan  tanaman  ladang  lainnya.  Seperti  pestisida

organofosfat  lainnya,  malathion mempengaruhi  sistem  syaraf  melalui

penghambatan  AchE,  yaitu  enzim yang  dibutuhkan  oleh  fungsi  sistem syaraf

(Budiyono, 2012). 
Selain  mengganggu  kesehatan,  cemaran  pestisida  juga  dapat

menimbulkan permasalahan lingkungan yaitu  pencemaran dipermukaan aliran

air, bahkan jika meresap ke tanah akan meninggalkan residu dalam air tanah.

Sumber  air  minum masyarakat  Indonesia berasal  dari  air  tanah atau sumber

mata air.  Kebanyakan  kawasan sumber  mata  air berada  disekitar daerah

pertanian. Didasarkan pada praktek budidaya buah dan sayur yang ada, tidak

tertutup kemungkinan adanya residu di  air  akibat  penggunaan pestisida  yang
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berlebihan  pada  lahan  pertanian  tersebut  (Hadi,  2014).  Pengujian  pada  air

sawah di  Jawa Tengah yang dilakukan  Jatmiko dkk  (1999),  terdeteksi  residu

klorpirifos mencapai 0,0004-0,002 ppm dan diazinon 0,0005-0,0017 ppm serta di

Jawa Timur klorpirifos sebesar 0,0002 ppm (Harsanti dkk, 1999). Pada pengujian

air  di  Jawa Barat,  terdeteksi  adanya residu klorpirifos  sebesar  0,0008-0,0043

ppm dan diazonin sebesar 0,0032-0,0035 ppm (Ardiwinata dkk, 1999). Di USA,

malathion dilaporkan ada pada air permukaan pada level 0,18 μg/liter dan pada

air minum sebesar 0,1 μg/liter. Padahal batas toleransi malathion dalam air yaitu

0,1 μg/liter yang ditetapkan oleh WHO (2004).
Berbagai cara telah dilakukan untuk menurunkan residu pestisida di dalam

air.  Metode-metode  yang  pernah  dilakukan  yaitu  adsorpsi  oleh  karbon  aktif

(Bourgeois  et  al.,  2012),  kombinasi  radiasi  ultraviolet  dan hidrogen peroksida

(Shayeghi et al., 2012), dan ozonisasi (Whangchai et al., 2013). Namun metode-

metode  tersebut  memiliki  kelemahan  diantaranya  tidak  dapat  diregenerasi,

pembentukan  radikal  hidroksil  terbatas,  dan  menghasilkan  ion  bromat  yang

bersifat  karsinogen.  Gelombang  ultrasonik  dipilih  sebab  memiliki  kemampuan

dalam memecah ikatan kimia pada suatu larutan. Kemampuan tersebut timbul

karena  adanya  getaran  dan  panas  yang  timbul  saat  adanya  gesekan  antara

gelombang dengan molekul larutan, yang biasa disebut kavitasi (Doosti  et al.,

2012). 
Menurut penelitian Dehghani dan Fadaei (2013), degradasi pestisida dalam

air  (malathion dan diazonin)  tertinggi  pada waktu  paparan 105 menit  dengan

frekuensi  130 kHz dan 500 W (57,03 ±  18,25%) dan penelitian Zhang  et  al.

(2010), degradasi malathion pada jus apel perlakuan ultrasonik frekuensi 25 kHz

dan output energi 500 W selama 120 menit sebesar 41,7%. Sedangkan untuk

aplikasi ultrasonik dengan variabel amplitudo masih belum dilakukan penelitian.

Sehingga berdasarkan fenomena tersebut, dipilih gelombang ultrasonik frekuensi

rendah  dengan  variabel  amplitudo  untuk  mengetahui  efek  amplitudo  pada

perlakuan  ultrasonik  frekuensi  rendah  dalam  air  yang  mengandung  residu

pestisida.

1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  tersebut,  maka  dalam  penelitian  ini

diambil beberapa rumusan masalah yakni:
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1. Bagaimana pengaruh ultrasonik frekuensi 20 kHz  dengan kisaran amplitudo

tertentu terhadap kadar pestisida malathion dalam air?
2. Apakah produk hasil degradasi malathion setelah perlakuan ultrasonik?
3. Ikatan  manakah  yang  terputus  pada  struktur  malathion  setelah  perlakuan

ultrasonik?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui pengaruh ultrasonik frekuensi 20 kHz dengan kisaran amplitudo

tertentu terhadap kadar pestisida malathion dalam air.
2. Mengetahui produk hasil degradasi malathion setelah perlakuan ultrasonik.
3. Mengetahui ikatan yang terputus pada struktur malathion setelah perlakuan

ultrasonik.

1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan informasi mengenai metode alternatif  untuk menurunkan kadar

residu pestisida dalam air menggunakan ultrasonik frekuensi rendah. 
2. Dengan mengaplikasikan metode ultrasonik ini, diharapkan dapat menjamin

tersedianya air bersih sebagai air minum dan bahan baku pengolahan pangan

sehingga menghasilkan produk pangan yang tidak hanya sehat dan terjaga

kandungan nutrisinya,  namun juga bebas dari  bahaya kimia  seperti  residu

pestisida.

1.5 Hipotesis
Perlakuan ultrasonik frekuensi 20 kHz selama 10 menit dengan kisaran

amplitudo  tertentu  pada  air  tercemar  residu  pestisida  malathion  berpengaruh

nyata terhadap penurunan kadar residu pestisida malathion.
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Air
Air  merupakan  kebutuhan  dasar  manusia.  Dimana kita  menemukan air,

maka di sana ada harapan akan kehidupan. Di Bumi, badan air terbesar terdapat

di laut sebesar 97 persen dan sisanya sebesar 3 persen adalah air tawar yang

kita  digunakan untuk  menunjang  kehidupan sehari-hari.  Dua per  tiga  dari  air

tawar itu adalah gletser dan es di kutub yang berfungsi menstabilkan iklim global

dan hanya satu pertiganya saja yang dapat dimanfaatkan 7 milyar jiwa manusia

di dunia (WWF, 2012).
Air  tawar  adalah  hal  yang  paling  penting  untuk  kesejahteraan  makhluk

hidup.  Siklus  air  dan  ekosistem  yang  melekat  adalah  faktor  utama  bagi

kehidupan  planet  ini.  Dalam  kehidupan  manusia  air  tawar  digunakan  untuk

minum, mengolah makanan, mandi, energi, transportasi, pertanian, industri, dan

rekreasi.  Jumlah  air  yang  terbatas  dan  semakin  banyaknya  manusia

menyebabkan terjadinya krisis air bersih. Penurunan kualitas air ini disebabkan

oleh  pencemaran  air  sungai,  seperti  untuk  pertanian,  industri  dan  kegiatan

domestik  yang  menambah  beban  sungai  sehingga  tidak  mampu  lagi

menyediakan air yang berkualitas baik (WWF, 2012).
Air permukaan (air sungai, danau, rawa) yang kotor menyebabkan banyak

orang memanfaatkan air  tanah untuk  kebutuhan sehari-hari.  Air  tanah adalah

semua air  yang terdapat  dibawah permukaan tanah pada jalur/zona jenuh air

(zone of saturation). Air tanah terbentuk berasal dari air hujan dan air permukaan

yang meresap (infiltrate), mula-mula ke zona tak jenuh (zone of aeration) dan

kemudian meresap semakin dalam (percolate) hingga mencapai zona jenuh air

dan  menjadi  air  tanah.  Air  tanah  berinteraksi  dengan  air  permukaan  serta

komponen-konponen  lain  seperti  jenis  batuan  penutup,  penggunaan  lahan,

tumbuhan penutup, serta manusia yang berada di permukaan. Air tanah dan air

permukaan  saling  berkaitan  dan  berinteraksi.  Setiap  aksi  (pemompaan,

pencemaran,  dan  lainnya)  terhadap  air  permukaan  akan  memberikan  reaksi

terhadap air tanah, dan sebaliknya (Kamal, 2015).
Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia memanfaatkan air dari

sumber air diantaranya adalah sumur tradisional, sumur pompa, dan air PDAM

yang  merupakan  sumber  air  buatan.  Kebutuhan  air  bersih  kota  Batu  adalah

sebesar  16.339.300  l/hr.  Angka  ini  didapatkan  dari  perkalian  antara  jumlah

penduduk kota Batu (163.393 jiwa) dengan kebutuhan ideal air bersih untuk kota

sedang (100 l/org/hr).  Dan dari  angka kebutuhan tersebut,  yang bisa dilayani
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oleh PDAM Kota Batu baru 6.436.800 l/hr. Jadi, kebutuhan air bersih yang masih

harus dilayani di Kota Batu ini sebesar 9.902.500 l/hr atau 114,61 l/det (Ditjen

Cipta Karya, 2003).

2.2  Pestisida 
Pestisida adalah bahan yang digunakan untuk mengendalikan,  menolak,

memikat,  atau membasmi organisme pengganggu. Nama ini berasal dari pest

(hama)  yang  diberi  akhiran cide (pembasmi).  Sasarannya  bermacam-macam,

seperti  serangga,  tikus,  gulma,  burung,  mamalia,  ikan,  atau  mikrobia  yang

dianggap mengganggu (Tanindo, 2015).
Gangguan  pada  tanaman  bisa  disebabkan  oleh  faktor  abiotik  maupun

biotik.  Faktor  abiotik  diantaranya  keadaan  tanah  (struktur  tanah,  kesuburan

tanah,  kekurangan  unsur  hara),  tata  air  (kekurangan,  kelebihan,  pencemaran

air), keadaan udara (pencemaran udara) dan faktor iklim. Gangguan dari faktor

abiotik  bisa  diatasi  dengan  tindakan  pengoreksian  atau  tidak  bisa  dikoreksi

dengan  penggunaan  pestisida.  Sedangkan  faktor  biotik  yang  menyebabkan

gangguan pada tanaman atau biasa disebut  dengan  Organisme  Pengganggu

Tanaman (OPT). OPT dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu hama (serangga, tungau,

hewan  menyusui,  burung  dan  moluska),  penyakit  (jamur,  bakteri,  virus  dan

nematoda)  dan  gulma  (tumbuhan  pengganggu).  Gangguan  yang  disebabkan

oleh OPT inilah yang bisa dikendalikan dengan pestisida (Tanindo, 2015).

2.2.1 Degradasi Pestisida di Lingkungan

Keberadaan  pestisida di  lingkungan akan  terdistribusi  ke  dalam  air,

tanah, udara dan biota melalui proses fisik seperti  sedimentasi,  adsorpsi,  dan

volatilisasi.  Pestisida  juga dapat  mengalami  degradasi  melalui  proses  kimia

maupun  biologis.  Proses  kimia  biasanya  terjadi  dalam  air,  atmosfer,  dan

kemudian diikuti  empat  reaksi,  yaitu  oksidasi,  reduksi,  hidrolisis,  dan fotolisis.

Untuk mekanisme biologis dalam tanah dan organisme hidup meliputi oksidasi,

reduksi, hidrolisis, dan degradasi kimia konjugasi. Senyawa kimia yang sangat

larut air tidak akan terakumulasi dalam tanah maupun biota karena kepolarannya

yang sangat kuat sehingga diduga degradasinya melalui hidrolisis (Linde, 1994;

Zacharia, 2011).

Banyak  proses  yang  memberikan  efek  pada  pestisida  di  lingkungan.

Proses  ini  meliputi  adsorpsi,  transfer,  breakdown,  dan  degradasi.  Transfer

meliputi  proses  perpindahan pestisida  jauh  dari  lokasi  target.  Hal  ini  meliputi
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volatilisasi,  arah semprotan,  runoff,  leaching,  dan absorpsi.  Prosesnya seperti

Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Siklus Pestisida di Lingkungan (Zacharia, 2011)

Oksidasi  pestisida terjadi  saat  oksigen terlarut  di  lingkungan bereaksi  dengan

pestisida.  Proses  oksidasi  juga  dapat  dipicu  karena  adanya  oksigen  singlet,

ozon, hidrogen, peroksida, atau radikal hidroksi lainnya. Radikal hidroksi (OH)

merupakan agen primer yang menyebabkan oksidasi kimia pestisida dalam air

atau atmosfer. Radikal dapat terbentuk dari pestisida itu sendiri maupun molekul

lain yang ada di lingkungan. Proses oksidasi di lingkungan dilakukan oleh Mixed

Function Oxidases (MFO). MFO merupakan sistem kompleks enzimatik dimana

mengandung  enzim  yang  disebut  sitokrom  P-450  yang  responsif  terhadap

oksidasi senyawa lipofilik (Zacharia, 2011).

Reduksi  pestisida  merupakan  reaksi  kimia  dimana  substrat  (pestisida)

mengalami  reduksi  selama  proses  oksidasi.  Agen  reduksi  dalam  lingkungan

biasanya adalah +H.  Sedangkan untuk proses hidrolisis,  tergantung pada pH

dimana pestisida berekasi dengan air (ion hidrogen dan ion hidroksi). Hidrolisis

merupakan reaksi yang banyak terjadi pada pestisida di lingkungan. Sebagian

besar  dari  organofosfat  dan  karbamat  menunjukkan  reaksi  yang  responsif

terhadap hidrolisis pada kondisi alkali (Zacharia, 2011).

Fotodegradasi  atau  fotolisis  merupakan  reaksi  pemecahan  atau

transformasi pestisida oleh sinar matahari yang menyebabkan putusnya ikatan

kimia. Molekul organik menyerap foton dan menjadi lebih reaktif untuk melepas

elektron sehingga terjadi perubahan bentuk molekul. Fotolisis merupakan reaksi
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yang  penting  untuk  mendegradasi  molekul  organik  di  permukaan  atmosfer,

lingkungan perairan, daun-daunan, dan permukaan tanah (Zacharia, 2011).

Sedangkan  untuk  biodegradasi  merupakan  reaksi  pemecahan  atau

transformasi pestisida oleh agen mikrobial yang terjadi di dalam air dan tanah.

Kecepatan degradasi mikrobial tergantung jumlah dan sifat pestisida yang ada

dalam  tanah,  populasi  mikroba  dalam  tanah,  dan  kondisi  tanah  yang  sesuai

untuk  aktivitas  mikroba  seperti  temperatur  hangat,  pH  sesuai,  kelembaban,

aerasi,  dan  tingginya  kandungan  organik.  Miroorganisme  yang  berpartisipasi

dalam  biodegradasi  meliputi  fungi,  bakteri,  dan  organisme  lain  yang

memanfaatkan pestisida sebagai substratnya (Zacharia, 2011).

2.2.2 Jenis Pestisida dan Cara Kerjanya
Berdasarkan OPT sasarannya, pestisida dikelompokkan menjadi (Tanindo,

2015) :
1. Insektisida digunakan untuk mengendalikan serangga (insect).
2. Fungisida  digunakan  untuk  mengendalikan  penyakit  tanaman  yang

disebabkan oleh cendawan (jamur atau fungi).
3. Herbisida digunakan untuk mengendalikan gulma (tumbuhan pengganggu).
4. Akarisida digunakan untuk mengendalikan akarina (tungau atau mites).
5. Moluskisida digunakan  untuk  mengendalikan  hama  dari  bangsa  siput

(moluska).
6. Rodentisida digunakan untuk mengendalikan hewan pengerat (tikus).
7. Namatisida digunakan untuk mengendalikan nematoda.
8. Bakterisida digunakan  untuk  mengendalikan  penyakit  tanaman  yang

disebabkan oleh bakteri.
9. Algasida digunakan untuk mengendalikan ganggang (algae).
10. Pilkisida digunakan untuk mengendalikan ikan buas.
11. Avisida digunakan untuk meracuni burung perusak hasil pertanian.
12. Repelen pestisida yang tidak bersifat membunuh, hanya mengusir hama.
13. Atraktan digunakan untuk menarik atau mengumpulkan serangga.
14. ZPT digunakan untuk mengatur pertumbuhan tanaman yang efeknya bisa

memacu pertumbuhan atau menekan pertumbuhan.
15. Plant  activator digunakan  untuk  merangsang  timbulnya  kekebalan

tumbuhan sehingga tahan terhadap penyakit tertentu.
Sedangkan cara kerja pestisida dapat dibedakan menjadi (Tanindo, 2015) :
1. Pestisida Kontak,  mempunyai  daya  bunuh  setelah  tubuh  sasaran  terkena

pestisida.
2. Pestisida Sistemik, dapat  ditranslokasikan  ke  berbagai  bagian  tanaman

melalui jaringan. Hama akan mati kalau mengisap cairan tanaman. 
3. Pestisida Lambung, berarti  mempunyai daya bunuh setelah jasad sasaran

memakan pestisida.
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4. Pestisida Fumigan, berarti  mempunyai  daya bunuh setelah jasad sasaran

terkena uap atau gas. 
Pestisida tersusun dari unsur kimia yang jumlahnya tidak kurang dari 150

unsur.  Namun,  yang  sering  digunakan  sebagai  unsur  pestisida  sebanyak  21

unsur. Unsur atau atom yang sering digunakan yaitu karbon, hidrogen, oksigen,

nitrogen, fosfor, klorin, dan sulfur. Sedangkan yang berasal dari logam atau semi

logam  adalah  besi,  tembaga,  merkuri,  seng,  dan  arsenik.  Setiap  pestisida

mempunyai  sifat  yang berbeda.  Sifat  pestisida  yang sering ditemukan adalah

daya, toksisitas, rumus empiris, rumus bangun, formulasi, berat molekul, dan titik

didih (Budiyono, 2012).
Diantara  golongan  pestisida,  insektisida  merupakan  kelompok  pestisida

yang paling banyak digunakan. Ada berbagai macam golongan insektisida, baik

yang berasal dari bahan alami hingga yang berasal dari bahan sintetik. Golongan

insektisida tersebut sebagai berikut (Budiyono, 2012) :
1. Organochlorines, terdiri dari karbon, klorin, dan hidrogen. Golongan ini sering

disebut  chlorinated  hydrocarbon,  chlorinated  organics,  chlorinated

insecticides, atau chlorinated synthetics.  Contohnya DDT (Dichloro Diphenyl

Trichloroethane),  HCH  (Hexachlorocyclohexane),  cyclodienes,  dan

polychloroterpane.
2. Organophosphates,  golongan  ini  sering  disebut  phosphates,  phosphorous

insecticides,  phosphates,  phosphate  insecticides,  dan   phosphorus  esters

atau  phosphoric  acid  esters  yang  merupakan  turunan  dari  organofosfat.

Contohnya  derivat  alifatik  (tetraethyl  pyrophosphate,  monochrotopos,

dimethoate,  oxydemeton  methyl,  dicrotopos,  disulfoton,  dichlorovos,

mevinphos,  methamidopos,  acephate),  derivat  fenil  (parathion,  ethyl

parathion,  methyl  parathion,  ronnel,  crufomate,  profenophos,  sulprofos,

isofenphos), dan derivat heterosiklik (diazinon,  azinphosmethyl, chlorpyrifos,

dialifor, methidathion, phosmet).
3. Organosulfurs,   terdiri  dari  sulfur  sebagai  atom  sentralnya.  Contohnya

tetradifon, fenson, ovex, tertasul, dan propargite.
4. Carbamates,  beberapa bersifat sistemik pada tanaman. Contohnya  carbaryl,

methonyl, oxamyl, aldicarb, aminocarb, propoxur, dan bendiocarb.

2.2.3 Organofosfat
Senyawa  organofosfat  mempunyai  beberapa  nama  umum  yang  biasa

digunakan  yaitu  insektisida  fosforus,  turunan  gas  saraf,  fosfat  organic,  ester

fosforous,  atau  asam  ester  fosforik.  Ester-ester  fosforous  memiliki  kombinasi

yang  bervariasi  dari  oksigen,  karbon,  sulfur,  dan  nitrogen  yang  terikat  pada
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fosforousnya.  Senyawa  organofosfat  merupakan  golongan  insektisida  yang

cukup besar dengan lebih dari 100.000 senyawa organofosfat telah diuji untuk

mencari  senyawa-senyawa  yang  mempunyai  sifat  sebagai  insektisida.  Dan

hanya  100  senyawa  saja  yang  berhasil  diperdagangkan  sebagai  insektisida

secara  luas (Budiyono,  2012).  Gambar  rumus  kimia  pestisida  organofosfat

seperti gambar berikut:

 

Gambar 2.2 Struktur Dasar Organofosfat (Zacharia, 2011)

Organofosfat memiliki gugus fosfat sebagai struktur dasarnya. R1 dan R2

biasanya merupakan gugus metil atau etil, O dalam OX dapat digantikan oleh S

dalam beberapa senyawa dan gugus X dapat memiliki bentuk yang bervariasi.

Pestisida  organofosfat  merupakan  sekelompok zat  kimia  dengan  struktur  dan

aktivitas  yang  beragam.  Organofosfat  paling  banyak  dihubungkan  dengan

toksisitas pada manusia. Hal ini ditandai dengan efek organofosfat pada sistem

syaraf melalui penghambatan enzim  acethylcholinesterase.  Pestisida golongan

organofosfat memfosforilasi  hampir  semua  enzim  acethylcholinesterase  dari

jaringan-jaringan  yang  tidak  dapat  bereaksi  kembali  (irreversible).  Sehingga

terjadi  akumulasi  acetylcholine  pada  sambungan  cholinenergic  neuro-effector

(effect  muscarinic),  dan  pada  sambungan  skeletal  muscle  myoneural  dan  di

dalam autonomic ganglion (effect nicotinic).   Racun ini juga mengganggu fungsi

susunan  syaraf  pusat  dan  dapat  diserap  melalui  inhalasi  (pernapasan),

ingesti/makan, dan penetrasi kulit (Budiyono, 2012 dan Zacharia, 2011).
Pestisida  organofosfat  mengakibatkan  gangguan  kesehatan  baik  akut

maupun kronis.  Efek  yang terjadi  diantaranya  gangguan  saluran pencernaan,

sakit kepala, kerusakan hati, hipertensi/hipotensi, kerusakan ginjal, edema pada

paru-paru, diare, dermatitis dan masih banyak lagi (Budiyono, 2012).

2.2.4 Malathion

Malathion [diethyl  (dimethoxythiophosphorylthio)  succinate]  yang  juga

dikenal  sebagai  karbofos,  maldison  dan  merkaption  merupakan  pestisida

nonsistemik jenis organofosfat yang banyak digunakan dalam pertanian, memiliki

toksisitas  rendah  namun  paparan  dosis  tinggi  dapat  menyebabkan  polusi

lingkungan  dan  beresiko  pada  kesehatan  manusia.  Malathion diklasifikasikan
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oleh  World Health Organization  (WHO) kedalam golongan II (bahaya sedang).

Dan pergerakannya sedang hingga sangat tinggi dalam tanah yang berpotensi

pindah  kedalam  air  tanah  (Singh  et  al.,  2009 dan  Turnbull,  2013).  Berikut

karakteristik fisik dan kimia dari malathion:
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Tabel 2.1 Karakteristik Fisik dan Kimia Malathion 

Karakteristik Keterangan
Rumus molekul C10H19O6PS2

Nama IUPAC Diethyl 2-dimethoxyphosphinothioylsulfanylbutanedioate
Bentuk Liquid berwarna kuning-coklat

Berbentuk solid saat suhu dibawah 2.9°C
Berat molekul 330.358022 g/mol
Titik beku 2.8°C saat larut dalam air
Titik didih 156-157°C saat 0.093 kPa
Titik lebur 2.8°C
Titik asap 163°C
Kelarutan 143mg/l (0,02%) dalam air suhu 20°C
Densitas 1.2076 g/cm pada 20°C
Tekanan uap

3.97 ×  10-5 mmHg saat 30°C

Log Kow 2.36
Stabilitas 1 tahun (T= 20-23°C)
Dekomposisi Pemanasan diatas 100°C (mungkin menyebabkan ledakan)
korosivitas Besi dan metal lainnya

Plastik, karet, dan pelapis
Sumber : Anonymous, 2015

Malathion dapat dengan mudah masuk ke tubuh melalui mulut, pernapasan

dan absorpsi melalui kulit. Toksisitasnya disebabkan adanya gugus carboxyester

yang siap dihidrolisis oleh carboxyesterase dalam liver. Pada serangga, enzim ini

tidak  ada dan terjadi  biokonversi  (konversi  menjadi  malaoxon)  dengan cepat.

Kedua senyawa kimia tersebut dapat dihidrolisis pada ikatan ester menghasilkan

alkil  fosfat  dan  leaving group,  memiliki  toksisitas rendah yang dihasilkan oleh

tubuh.  Hidrolisis  merupakan  jalur  utama  degradasi  saat  kondisi  aerob  alkali.

Metabolit yang dihasilkan dari hidrolisis yaitu malaoxon, malathion alfa dan beta

monoacid, dietil fumarat, dietil tiomalat, O,O-dimethylphosphorodithioic acid, dan

dietil tiomalat. Jalur utama biodegradasi malathion meliputi metabolit mono- dan

diacid melalui aktivitas karboksilesterase. Desulfurisasi oksidatif  dan demetilasi

menyebabkan  mineralisasi  sempurna.  Jalur  metabolisme  lainnya  meliputi

oksidasi  atau  penghilangan  sulfur  dan  gugus  metil  (Singh  et  al.,  2009 dan

Turnbull, 2013). Jalur degradasi malathion dapat terjadi seperti berikut.
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Gambar 2.3 Jalur Degradasi Malathion (Wolfe and Zepp, 2013)

Malaoxon merupakan analog oksigen dari malathion dan dapat ditemukan

sebagai pengotor pada produk malathion, atau dapat terbentuk selama oksidasi

malathion dalam  air  dan  tanah.  Senyawa  ini  40  kali  lebih  toksik  daripada

malathion tetapi degradasinya lebih cepat. Degradasi lebih cepat terjadi di tanah

daripada di air dan paling cepat saat kelembaban tinggi, dan tanah yang sifatnya

sangat basa.  Malaoxon memiliki potensi sebagai  cholinesterase inhibitor,  yang

dapat  terbentuk  dari  malathion saat  kondisi  yang  tidak  baik.  Penghambatan

enzim  acetylcholinesterase  (AChE) menghasilkan  acetylcholine, senyawa kimia

essensial yang memancarkan impuls syaraf melewati persimpangan antar syaraf

yang  menyebabkan  akumulasi  acetylcholine bebas  pada  jaringan  syaraf.

Cholinesterase  merupakan  enzim  target  dari  aksi  malathion dalam  tubuh.

Degradasi  acetylcholine  dalam syaraf menyebabkan kejang-kejang, kehilangan

kesadaran, kelumpuhan bahkan kematian serta penyakit dan kematian pada ikan

(Singh et al., 2009 dan Turnbull, 2013).

2.3 Ultrasonik
Sistem ultrasonikasi  terdiri  dari  3  komponen yaitu generator, konverter

dan  horn  (dikenal  juga sebagai  probe).  Generator  ultrasonik  akan mengubah

jalur  energi  AC  menjadi  energi  listrik  frekuensi  tinggi.  Generator  dilengkapi

dengan  energi  tegangan  tinggi  pada  frekuensi  20  KHz  yang  menggerakkan

konverter piezoelektrik. Konverter ini merupakan alat silinder yang dihubungkan

dengan generator oleh kabel tegangan tinggi. Konverter mengubah energi listrik

menjadi  getaran  mekanik.  Getaran  diperkuat  dan  dipancarkan  ke  probe/horn

(Qsonica, 2015).
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Gambar 2.4 Komponen dalam Ultrasonik (Qsonica, 2015)
Vibrasi dari ujung probe akan menyebabkan kavitasi dalam larutan yaitu

terbentuknya  dan  pecahnya  gelembung  mikroskopis.  Pecahnya  gelembung

kavitasi  akan  menghasilkan  energi  yang  sangat  tinggi  pada  daerah  kavitasi.

Peningkatan  amplitudo  akan  meningkatkan  intensitas  kavitasi  pada  sampel

(Qsonica, 2015).
Metode ultrasonikasi  ada dua macam yaitu ultrasonikasi  langsung dan

ultrasonikasi  tidak  langsung.  Ultrasonikasi  langsung  (memasukkan  probe

langsung ke dalam sampel) merupakan metode yang banyak digunakan. Energi

dipancarkan  dari  probe  secara  langsung  kedalam  sampel  dengan  intensitas

tinggi. Ultrasonikasi tidak langsung atau dikenal sebagai  ultrasonic bath.  Energi

ultrasonik dipancarkan dari horn melalui air kedalam bejana (Qsonica, 2015).

Gambar 2.5 (a) Ultrasonic bath, (b) Ultrasonic Horn (Hwang et al., 2011)

2.3.1 Prinsip Ultrasonik
Ultrasonik (US) adalah gelombang longitudinal dengan frekuensi di atas 20

kHz.  Frekuensi  ini  diatas  rentan  sonik  (20  Hz  hingga  20  kHz)  yang  dapat

didengar  manusia  dan  dibawah  mega  sonik  (>600  kHz). Energi  yang

dipancarkan  akan  menyebabkan vibrasi  molekul  dalam  lingkungan  dimana

gelombang  diaplikasikan.  US  dapat  dihasilkan  dengan  2  teknik,  pertama

magnetostrictive,  energi  listrik  diubah  menjadi  energi  mekanik  (atau  vibrasi)

dengan gulungan magnetik disambungkan dengan potongan vibrasi seperti nikel

dan terfenol-D. Kedua dengan teknik piezoelektrik, energi listrik diubah ke energi
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listrik  frekuensi  tinggi  dengan  kristal  piezoelektrik  disambungkan  ke potongan

vibrasi (sonotrode, probe atau horn) (Lutz, 2006).
Gelombang  ultrasonik dapat  disebarkan  dan  diterima  oleh  transducer

piezoelektrik.  Transducer pizoelektrik  dapat  merubah  sinyal  listrik  menjadi

gelombang mekanik  yang disebut  transmitting  ultrasonic.  Dan dapat  merubah

tekanan mekanik menjadi sinyal listrik (efek langsung piezolelektrik) (Lutz, 2006).

2.3.2 Kavitasi pada Ultrasonik
Kavitasi merupakan fenomena pembentukan, pertumbuhan dan perusakan

gelembung kecil atau cavities dalam rentan waktu yang sangat pendek (milidetik)

dalam larutan. Kavitasi dapat terjadi dengan dua cara, kavitasi  karena adanya

gelombang  ultrasonik yang  disebut kavitasi  akustik  dan  kavitasi  hidrodinamik

yang disebabkan adanya variasi tekanan pada larutan. Sejumlah besar energi

akan dilepas dengan merusak cavities. Ketika gelembung rusak, tekanan dapat

mencapai  500-10.000  atm  dan  suhu  mencapai  3000-5000°K.  Dalam  kondisi

ekstrim  ini,  radikal  hidroksil  (OH˚)  dan  radikal  hidrogen  (H˚)  akan  terbentuk

dengan adanya disosiasi (penguraian) termal dari air  dan oksigen. Radikal ini

masuk ke air dan teroksidasi dalam senyawa organik terlarut. Hidrogen peroksida

(H2O2)  terbentuk  sebagai  konsekuensi  pembentukan kembali  radikal  OH˚ dan

HO2˚ (Doosti et al., 2012).
Ultrasonik  meningkatkan perpindahan molekul kecil dalam larutan dengan

meningkatkan  konveksi  dalam  liquid  dengan  dua  mekanisme.  Mekanisme

pertama yaitu  micro-streaming.  Kavitasi  mengatur pusaran arus dalam larutan

meliputi  vibrasi  gelembung  dan  pusaran  mendesak  pembentukan  putaran  di

dekat sel. Perpindahan mikroskopik fluida disebut micro-streaming. Dalam micro-

streaming,  siklus  dari  tekanan  akustik  tinggi  dan  rendah  disebabkan  karena

gelembung gas mengembang dan menyusut  yang dapat  menghasilkan aliran

putaran  disekitar  gelembung  yang  bergerak.  Mekanisme  yang  kedua  dalam

meningkatkan konveksi adalah aliran akustik yang daya geraknya dari propagasi

gelombang suara langsung akan ditransfer ke dalam liquid, menyebabkan liquid

mengalir ke arah propagasi suara (Doosti et al., 2012).
Reaksi  sonokimia terjadi saat  gelembung pecah pada fase gas,  dimana

kondisi ekstrim terjadi yaitu suhu yang sangat tinggi (5000 K) dan tekanan tinggi

(500 bar) (Ozonek, 2012). Berikut ilustrasi zona reaksi sonokimia.
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Gambar 2.6 Zona Reaksi Sonokimia (Adewuyi, 2001 dalam Ozonek, 2012)

Radikal  hidroksil  dan  hidrogen  peroksida  dihasilkan  dalam  media

kavitasi liquid dengan reaksi sebagai berikut (Ozonek, 2012):
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Aksi  gelombang ultrasonik  pada  medium umumnya tergantung  pada

energi.  Energi  tersebut  menghasilkan  interaksi  aktif  dan  pasif.  Interaksi  pasif

pada  ultrasonik  memiliki  energi  dan  amplitudo  yang  kecil.  Sedangkan  pada

interaksi aktif  biasanya memiliki energi dan amplitudo yang tinggi.  Interaksi ini

menghasilkan  gaya  yang  besar  dan  menyebabkan  perubahan  mikroskopis.

Mekanisme dari  interaksi  aktif  ultrasonik  dibagi  menjadi  dua yaitu  primer  dan

sekunder. mekanisme primer akan menimbulkan mekanisme sekunder (Ozonek,

2012).  Berikut ilustrasi dari mekanisme interaksi aktif ultrasonik.
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Gambar 2.7 Beberapa Mekanisme Aplikasi Ultrasonik (Ozonek, 2012)

Mekanisme sekunder ultrasonik meliputi  dispersi  dan koagulasi,  oksidasi

dan  reduksi,  fenomena  panas,  depolimerisasi  dan  lainnya.  Adanya  senyawa

makromolekul saat ultrasonik dapat mempercepat degradasi dan depolimerisasi.

Ultrasonik  dapat  bertindak  sebagai  katalis  atau  penyebab  reaksi  yang

menghasilkan senyawa kompleks baru. Proses ini dipengaruhi oleh banyak faktor

diantaranya yaitu parameter ultrasonik dan sifat  fisik dan kimia awal senyawa

(Ozonek, 2012).

2.3.3 Faktor yang Mempengaruhi Ultrasonik
Ultrasonik dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, amplitudo, waktu

radiasi, frekuensi dan daya. Faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh yang nyata

terhadap hasil ultrasonikasi. Berikut penjelasan tiap-tiap faktornya.
a. Amplitudo

Amplitudo adalah perpindahan longitudinal peak-to-peak pada permukaan

horn. Amplitudo memiliki pengaruh kuat pada proses ultrasonik. Selama proses,
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panas  yang  dihasilkan  sebanding  dengan  kuadrat  amplitudo.  Kenaikan  dan

penurunan kecil  pada amplitudo memiliki  efek yang lebih besar  dibandingkan

dengan parameter lainnya (Emerson, 2013).
Intensitas ultrasonikasi sebanding dengan amplitudo vibrasi. Peningkatan

amplitudo  vibrasi  akan  meningkatkan  efek  sonokimia.  Amplitudo  yang  terlalu

tinggi  dapat  menyebabkan  percepatan  kerusakan  pada  transducer  ultrasonik,

menghasilkan agitasi pada larutan daripada kavitasi dan transmisi lemah pada

media cair. Amplitudo tinggi dibutuhkan pada sampel  dengan viskositas tinggi

sehingga  vibrasi  mekanis  tetap  terjaga  untuk  menghasilkan  kavitasi  pada

sampel.  Amplitudo  tinggi  menghasilkan  intensitas  tinggi  dan  intensitas  tinggi

dapat  menyebabkan  efek  yang  tidak  dikehendaki  seperti  degradasi  analit.

Amplitudo  juga  mempengaruhi  peningkatan  suhu.  Semakin  tinggi  amplitudo

maka semakin cepat peningkatan suhunya (Santos et al., 2009).
b. Waktu Radiasi

Waktu  radiasi  ultrasonik  berpengaruh  pada  tingkat  degradasi  dari

senyawa tertentu. Semakin lama waktu radiasi ultrasonik, semakin tinggi tingkat

degradasi  senyawa  tersebut.  Penelitian  Dehghani  dan  Fadaei  (2013)

membuktikan  bahwa persen  degradasi  diazinon  dan  malathion  tertinggi  pada

waktu radiasi 105 menit (rata-rata 57,03±18,25%) dan paling rendah pada waktu

radiasi 30 menit (rata-rata 33,27±25,64%). Shayeghi et al. (2011) juga melakukan

penelitian persen dekomposisi malathion sebesar 99,98% (2 mg/L) setelah waktu

radiasi 120 menit. 

c. Frekuensi
Peningkatan  frekuensi  ultrasonik  akan  meningkatkan  intensitas  bunyi.

Dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Gambar 2.8 Variasi Intensitas dan Frekuensi Ultrasonikasi pada Air Campuran
(grafik kiri) dan air bebas udara (Santos et al.,(2009)

Dari  Gambar 2.8 dapat dilihat bahwa kekuatan yang sangat besar dibutuhkan

untuk  membentuk  kavitasi,  dimana  frekuensi  100  kHz   lebih  baik  dibanding

dengan 10 kHz. Namun pada frekuensi yang sangat tinggi, siklus tekanan dan

dekomposisi yang disebabkan oleh gelombang ultrasonik menjadi lebih pendek

dan akhirnya menghilang (Santos et al., 2009). 
Frekuensi tinggi akan menurunkan efek kavitasi karena tekanan negatif

yang  diproduksi  tidak  cukup  untuk  memulai  kavitasi  dan siklus  tekanan  lebih

cepat dibandingkan waktu gelembung pecah. Frekuensi yang lebih rendah akan

menghasilkan kavitasi yang lebih kuat dan menghasilkan suhu dan tekanan yang

lebih tinggi (Adewuyi, 2001 dalam Wu et al., 2013).
d. Konsentrasi Senyawa

Konsentrasi awal larutan berpengaruh terhadap kecepatan degradasi dari

senyawa  saat  radiasi  ultrasonik.  Semakin  meningkatnya  konsentrasi  awal

pestisida maka kecepatan degradasinya semakin menurun (Singla  et al.,  2009

dalam Dehghani dan Fadaei, (2013). Pengujian radiasi ultrasonik yang dilakukan

Dehghani  dan  Fadaei  (2013)  membuktikan  bahwa  pada  konsentrasi  awal

malathion 100 ppb, laju degradasinya lebih tinggi dibandingkan sampel dengan

konsentrasi awal 500 ppb. Laju dekomposisi sonokimia melambat saat adanya

malathion  konsentrasi  tinggi  (Shayeghi  et  al.,  2011).  Namun  peneliti  lain

mengemukakan  bahwa  konsentrasi  awal  dan  pH  tidak  memiliki  efek  yang

signifikan terhadap degradasi senyawa organik selama ultrasonik (Bhatnagar dan

Cheung, 1994 dalam Dehghani dan Fadaei, 2013).

2.3.4 Penelitian Terdahulu Mengenai Metode Ultrasonikasi pada Pestisida
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Metode  ultrasonikasi  pada  pestisida  selama  ini  sudah  banyak

diaplikasikan untuk mengetahui rentan frekuensi, waktu radiasi, dan daya yang

dibutuhkan  untuk  dapat  mendegradasi  setiap  jenis  pestisida.  Dehghani  dan

Fadaei (2013) melakukan penelitian tentang aplikasi ultrasonik untuk degradasi

pestisida  malathion  dan  diazinon dalam air.  Penelitian  menggunakan variabel

konsentrasi diazinon 100, 300, 500 μg/dm3 dan malathion 200, 400, 600 μg/dm3

pada pH 3, 7,  dan 9 dengan frekuensi ultrasonik 130 kHz, daya 500 W selama

30, 45, 60, 90, dan 105 menit. Diperoleh hasil degradasi tertinggi diazinon pada

konsentrasi 100 μg/dm3  (48,6%) pada pH 3 (79,5%),  selama 105 menit (57%)

sedangkan  untuk  malathion  degradasi  tertinggi  pada konsentrasi  200  μg/dm3

(53%) pada pH 9 (66,5%), selama 105 menit (57%). 
Analisa degradasi malathion dengan ultrasonik juga dilakukan oleh Zhang

et al. (2010). Ultrasonik diaplikasikan pada jus apel yang mengandung malathion

dengan konsentrasi 2-3 mg/l. Waktu radiasi ultrasonik yang digunakan yaitu 15,

30, 45, 60, 75, 90, 105, dan 120 menit pada frekuensi 20 kHz dengan daya 100,

300, dan 500 W. Hasil degradasi maksimum diperoleh saat perlakuan ultrasonik

dengan daya 500 W selama 120 menit dengan persen degradasi sebesar 41,7%.

Shayeghi  et  al.  (2010)  melakukan  penelitian  terhadap  degradasi  pestisida

malathion dengan ultrasonik frekuensi 130 kHz selama 20, 40, 60, 80, 100, dan

120 menit dan daya sebesar 300, 400 dan 500 W. konsentrasi  malathion  yang

ditambahkan yaitu 2, 4, 8 mg/l. persentase dekomposisi tertinggi diperoleh pada

konsentrasi 2 mg/l selama 120 menit dengan daya 500 W (99,98%). 

2.4 Kromatografi Gas

Kromatografi  merupakan  ilmu  yang  mempelajari  pemisahan  molekul

berdasarkan perbedaan struktur. Dalam kromatografi, suatu senyawa kompleks

dapat  dipisahkan  dengan  suatu  penyangga,  senyawa  tersebut  akan  terpisah

melalui interaksi yang berbeda terhadap penyangga tersebut. Jadi berdasarkan

interaksi  yang  berbeda  (lebih  kuat  atau  lebih  lemah)  dengan  penyangga,

kompleks akan bergerak dengan cepat atau sebaliknya. Dengan cara ini suatu

molekul yang mirip sekalipun dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain.

Pemisahan  dengan  kromatografi  dapat  menggunakan  penyangga  yang

bervariasi,  seperti  kertas  (paper  chromatography,  PC),  silika  pada  plat  gelas

(thin-layer chromatography, TLC), gas volatil (gas chromatography, GC), dan cair

(liquid chromatography) (Nagel, 2010).
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Kromatografi  gas  merupakan  teknik  yang  digunakan untuk  memisahkan

suatu komponen yang mungkin ada dalam sampel. Sampel diinjeksikan kedalam

kolom pipa panjang, yang disebut kolom kromatografi. Komponen dalam sampel

terpisah  dari  yang  lainnya  karena  memerlukan  waktu  yang  lebih  lama  untuk

melalui  kolom  dibandingkan  lainnya.  Karakteristik  kimia  setiap  komponen

menentukan  berapa  lama  komponen  tersebut  melewati  kolom  kromatografi.

Waktu  yang  dibutuhkan  komponen  untuk  melalui  sepanjang  kolom  disebut

retention time (RT). Nilai RT yang dimiliki setiap komponen mengidentifikasikan

karakteristik dari komponen itu sendiri (Nagel, 2010).
Mass spectrometry  (MS) merupakan alat detektor untuk GC. Saat keluar

dari  kolom  terakhir  GC,  komponen  akan  terfragmentasi  melalui  ionisasi  dan

fragmen  dipisahkan  berdasarkan  massa  untuk  membentuk  pola  fragmentasi.

Seperti  waktu  retensi,  pola  fragmentasi  tiap  komponen  sangat  unik  dan

mengidentifikasikan  karakter  dari  tiap  komponen  (Philips,  2013).  Metode  GC

lebih disukai dalam analisis pestisida karena mampu mencapai sensitivitas tinggi

dibandingkan HPLC. GC juga dilengkapi dengan detektor yang sangat selektif

seperti  MS (Mass Spectrometry).  Disamping itu  GC tidak memerlukan sistem

pelarut mahal dibandingkan HPLC (Primaharinastiti dkk, 2014).

2.4.1 Sistem Kromatografi Gas
Pada  Gambar  2.9 dibawah  terdapat  rangkaian  dari  kromatografi  yang

memiliki fungsi sebagai berikut (Nagel, 2010):
1. Penyuplai gas: alat pengangkut gas dan membakar gas untuk menyalakan

detektor ionisasi (FID).
2. Injektor  sampel:  dengan  injeksi  langsung,  sampel  masuk  kedalam kolom

tanpa  bersentuhan  dengan  bagian  lain  dari  kaca  atau  metal  (on-column

injection). Sedangkan dengan injeksi tidak langsung, sampel masuk kedalam

evaporator,  dan  menguap kemudian  menuju  kolom dengan  lengkap  atau

sebagian  (teknik  split).  Kedua  teknik  memungkinkan  pada  temperatur

rendah, tinggi atau temperatur yang ditentukan.
3. Kolom kapiler: pusat dari sistem GC.
4. Detektor:  mengindikasikan  senyawa  dengan  menghasilkan  sinyal  listrik

(respon).  Beberapa  detektor  sangat  spesifik  pada  beberapa  golongan

senyawa atau elemen tertentu (P, N, dan lainnya).
5. Oven: memiliki pengatur temperatur untuk perubahan dari pemisahan.
6. Pusat data: untuk merubah kromatogram dalam bentuk digital.
7. Recorder: untuk pengelompokan atau pencetakan kromatogram.
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Gambar 2.9 Rangkaian Kromatografi (Nagel, 2010)

2.4.2 Prinsip Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS)
Kromatografi  gas  digunakan  untuk  memisahkan  senyawa  volatil  dalam

campuran. Senyawa yang terpisah dapat diidentifikasi dan diketahui jumlahnya.

Berikut tahapan dalam sistem GC-MS (Philips, 2013):
1. Injeksi:  tergantung  pada  sampel  (gas,  liquid  atau  solid),  senyawa  dalam

campuran harus dibuat volatil atau diekstrak dari matriks dengan satu dari

teknik injeksi.
2. Separasi:  separasi atau pemisahan sampai pada kolom kapiler. Kolom ini

dilapisi  dengan  larutan  atau  solid  penyangga,  yang  merupakan  fase

stasioner. Gas inert, yang disebut juga fase mobile, mengalir melalui kolom.

Tergantung pada fase equilibrium antara  fase stasioner  dan fase  mobile,

senyawa  bergerak  melalui  kolom  dengan  kecepatan  yang  berbeda.

Campuran  terpisah  dan  hasilnya,  senyawa  individual  mencapai  detektor

dengan  retention  time  yang  berbeda.  Dengan  pemilihan  kolom,  yang

memisahkan  berdasarkan  titik  didih,  polaritas,  ukuran  atau  stereokimia,

senyawa dengan rentan yang luas dapat dipisahkan. 
3. Deteksi:  banyak  detektor  berbeda  yang  dapat  digunakan  untuk  deteksi

senyawa  yang  terpisah.  Spektrometer  massa  dikombinasikan  dengan

sensitivitas tinggi dengan sifat yang unik, memungkinkan dapat menentukan

komposisi molekul.

2.5 FTIR (Fourier Transform InfraRed)

FTIR  memiliki  metode  seperti  infrared  spectroscopy.  Dalam  infrared

spectroscopy,  radiasi infrared  melewati sampel.  Beberapa dari  radiasi  infrared

diserap  oleh  sampel  dan  beberapa  dipancarkan  (transmitted).  Hasil  dari

spektrum menggambarkan absorpsi  dan transmisi  dari  molekul,  menghasilkan

molecular fingerprint sampel. Seperti fingerprint, tidak ada dua molekul unik yang

akan dihasilkan pada spektrum infrared yang sama. FTIR dapat digunakan untuk

identifikasi  material  yang  tidak  dikenal,  menentukan  kualitas  atau  konsistensi

sampel dan menentukan jumlah komponen dalam campuran (Nicolet, 2001).
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Gambar 2.10 Skema dalam Spektrometer (Nicolet, 2001)

FTIR  spektrometri  dikembangkan  untuk  mengatasi  keterbatasan  alat

dispersi.  Kesulitan  utama  yaitu  lambatnya  proses  scanning.  Metode  untuk

mengukur semua frekuensi infrared secara serempak lebih dibutuhkan daripada

secara  individual.  Solusinya  telah  dikembangkan  dengan  membuat  alat  optik

yang  sangat  sederhana  yang  disebut  interferometer.  Interferometer

menghasilkan tipe sinyal yang unik yang memiliki kode semua frekuensi infrared.

Sinyal dapat diukur dengan sangat cepat, biasanya selama satu detik atau lebih.

Sehingga  waktu  deteksi  yang  dibutuhkan  tiap  sampel  berkurang  menjadi

beberapa detik lebih baik dibandingkan beberapa menit (Nicolet, 2001).

Interferometer  menghasilkan  beamsplitter  yang  akan  mengambil  sinar

infrared yang  masuk  dan  membaginya  menjadi  dua  sinar  optik.  Satu  sinar

diteruskan melalui cermin datar dan sinar lain diteruskan melalui cermin datar

dengan  mekanisme  yang  memperkenankan  cermin  ini  untuk  memindahkan

dengan jarak yang pendek (beberapa milimeter) dari beamsplitter (Nicolet, 2001).

Kedua  sinar  mencerminkan  masing-masing  cermin  dan  dikombinasikan

kembali ketika kedua sinar bertemu kembali di beamsplitter. Karena pada jalur ini

satu  sinar  diteruskan  dengan  panjang  yang  sama  dan  sinar  lainnya  secara

konstan diubah selama cermin pindah,  sinyal  yang dikeluarkan interferometer

adalah  hasil  dari  dua  sinar  tersebut  yang  berlawanan  dengan  sinar  lainnya.

Sinyal yang dihasilkan disebut interferogram yang memiliki sifat yang unik untuk

setiap titik  data (fungsi  dari  perpindahan posisi  cermin) yang membuat  sinyal

memiliki  informasi  tentang setiap  frekuensi  infrared  yang datang dari  sumber.

Artinya,  saat  interferogram  terukur,  semua  frekuensi  infrared  diukur  secara

serempak (Nicolet, 2001).

 Analisis dengan FTIR membutuhkan spektrum frekuensi (bagian intensitas

setiap frekuensi) untuk diidentifikasi, pengukuran sinyal interferogram tidak dapat

ditafsirkan secara langsung. Artinya pengkodean untuk setiap frekuensi individual
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dibutuhkan. Hal ini dapat diselesaikan dengan teknik matematika yang disebut

fourier  transformation. Tranformasi  ini dilakukan  oleh  komputer  yang  akan

menghasilkan informasi spektral untuk dianalisis pengguna (Nicolet, 2001).

Gambar 2.11 Transformasi Pembentukan Spektrum (Nicolet, 2001)

2.5.1 Proses Analisis Sampel dengan FTIR

Berikut proses analisis sampel menggunakan FTIR (Nicolet, 2001):
1. Sumber:  energi  infrared dipancarkan  dari  sumber  glowing  black-body.

Sinarnya melalui lubang yang mengontrol jumlah energi untuk sampel (dan

akhirnya menuju detektor).
2. Interferometer:  sinar  memasuki  interferometer  dimana  “spectral  encoding”

dilakukan. Hasil dari sinyal interferogram kemudian keluar dari interferometer.
3. Sampel:  sinar  memasuki  ruang  sampel  dimana  sinar  dipancarkan  atau

direfleksikan ke permukaan sampel, dan analisis dilakukan. Saat itu, energi

frekuensi spesifik yang akan mengidentifikasi sampel diserap.
4. Detektor: sinar akhirnya melalui detektor untuk pengukuran terakhir. Detektor

yang  digunakan  merupakan  desain spesial  untuk  mengukur  sinyal

interferogram spesial.
5. Komputer: sinyal yang terukur dibuat angka dan dikirim ke komputer dimana

dilakukannya  fourier  transformation.   Spektrum  infrared  terakhir  kemudian

digambarkan kepada pengguna untuk ditafsirkan dan manipulasi lainnya.
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Gambar 2.12 Alur Analisis Sampel dalam FTIR (Nicolet, 2001)

2.6 Spektrofotometri UV-Visible
Prinsip dari spektrofotmetri uv-vis yaitu penyerapan energi oleh molekul

yang  kemudian  dapat  mengalami  translasi,  rotasi  atau  vibrasi  dan  ionisasi

molekul  tergantung  frekuensi  radiasi  elektromagnetik  yang  diterima.  Panjang

gelombang dan intensitas radiasi elektromagnetik yang diserap atau diteruskan

dapat  digunakan  untuk  memperoleh  spektra.  Analisis  spektra  menghasilkan

informasi  kualitatif  dan  kuantitatif  (Hamid,  2007).  Penyerapan  spektroskopi

menggunakan radiasi elektromagnetik antara 190 nm hingga 800 nm dan terbagi

dalam area ultraviolet (UV, 190-400 nm) dan  visible  (Vis, 400-800 nm) (Kumar,

2006) seperti pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2  Daerah Spektrum Gelombang Elektromagnetik

Bagian
Panjang

Gelombang
Ultraviolet 
vakum

10-200 nm

Ultraviolet dekat 200-400 nm
Sinar tampak 400-750 nm
Infrared dekat 0.75-2.2 µm
Mid Infrared 2.5-50 µm
Infrared jauh 50-1000 µm

Sumber: Behera et al., 2012

Analisa malathion menggunakan metode kolorimetri pertama dilakukan

oleh Norris (1954) yang kemudian dikembangkan oleh Venugopal  et al. (2013).

Metode kolorimetri  ini  berdasarkan kecepatan degradasi  malathion  oleh alkali

(KOH)  untuk  membentuk  dimethyl  dithiophosphoric  acid  yang  akan  bereaksi

dengan kalium bromat pada suasana asam membentuk kompleks warna kuning.

Panjang  gelombang  maksimal  diperoleh  pada  panjang  gelombang  415  nm

karena diperoleh absorbansi paling tinggi pada larutan standar  malathion  yang

digunakan seperti pada Gambar 2.13 berikut. 
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Gambar 2.13 Grafik Penentuan Panjang Gelombang Maksimal (Venugopal et al., 2013)
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BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan
Penelitian dilakukan mulai bulan November 2015-April 2016. Penelitian ini

dilakukan  di  Laboratorium  Kimia  dan  Biokimia  Pangan dan  Hasil  Pertanian

Jurusan  Teknologi  Hasil  Pertanian,  Fakultas  Teknologi  Pertanian,  Universitas

Brawijaya Malang;  Laboratorium  Kimia,  Fakultas Saintek,  Universitas Maulana

Malik Ibrahim; Laboratorium Sentral, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Malang;

dan Laboratorium Sentral Ilmu Hayati (LSIH) Universitas Brawijaya. 

3.2 Alat dan Bahan
3.2.1 Alat

Alat  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  meliputi:  Ultrasonic  Branson

digital  sonifier  model  450,  Spektrofotometer  visible  (Spektro  20-D Plus),  Gas

Chromatography-Mass  Spectrometry (GC-MS Shimadzu  QP  2010)  yang

dilengkapi kolom Rtx-5MS (diphenyl dimethyl polysiloxane; 30 m x 0,25 mm ID,

0,25 μm), Fourier Transform InfraRed (FTIR) (Varian 1000 FT-IR Scimitar Series),

rotary evaporator (Ika RV 10 Digital), timbangan analitik (AR2140 Ohaus), dan

glassware.

3.2.2 Bahan
Bahan yang digunakan dalam penelitian  ini,  meliputi:  pestisida  komersil

Fyfanon 440 EW (bahan aktif malathion 440 g/l), akuabides, asetonitril, N-heksan

p.a, diklorometan p.a, natrium sulfat, asam nitrat, 2% alkoholik KOH, 0,1 N KBrO3

dan etanol p.a.

3.3 Metode Penelitian

Percobaan ini menggunakan metode deskriptif.  Menurut Sugiyono (2012),

penelitian  deskriptif  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  untuk  mengetahui  nilai

variabel  mandiri,  baik  satu  variabel  atau  lebih  (independen)  tanpa  membuat

perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Metode dalam

penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan  gambaran  dan  penjelasan

mengenai efek dari ultrasonik frekuensi 20 kHz selama 10 menit dengan faktor

amplitudo  20%,  30%,  dan  40%.  Percobaan  ini  dilakukan  dengan  3 ulangan

sehingga diperoleh  12 satuan percobaan.  Adapun rancangan percobaan yang

akan dilakukan pada penelitian ini sebagai berikut.

a A0: Amplitudo 0%
b A1: Amplitudo 20%
c A2: Amplitudo 30%
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d A3: Amplitudo 40%
e

f Tabel 3.1 Rancangan Percobaan Penelitian

g Ampl
itudo

h Ulangan
j
1

k
2

l
3

m A0

n

A0

o

A0

p
A0

q A1

r
A1

s
A1

t
A1

u A2

v
A2

w
A2

x
A2

y A3

z
A3

aa
A3

ab
A3

ac

ad 3.4

Pelaksanaan Penelitian

ae 3.4.1 Preparasi Sampel 
af...................................................................................................

Preparasi sampel air  dilakukan dengan penambahan  100 ppm

(0,01398 gram) pestisida Fyfanon 440 EW yang mengandung bahan aktif

malathion 440 g/l ke dalam akuabides 50 ml. Kemudian tiap sampel diberi

perlakuan ultrasonik.
ag..................................................................................................

ah 3.4.2 Aplikasi Ultrasonik
ai...................................................................................................

Ultrasonik terdiri dari generator ultrasonik, ultrasonik  transducer

dan tanduk mikrotip. Generator ultrasonik dioperasikan pada frekuensi 20

kHz dengan variabel amplitudo 20%, 30%, dan 40%. Radiasi ultrasonik

dilakukan selama 10 menit.  50 ml larutan yang mengandung pestisida

ditempatkan  pada  botol  kaca  dan  diberi  perlakuan  radiasi  ultrasonik

(Modifikasi  Zhang  et  al.,  2011).  Berikut  spesifikasi  ultrasonik  yang

digunakan:
aj...................................................................................................
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ak
al Gambar 3.1 Branson Digital Sonifier (Anonymous, 2015)

am
an Tabel 3.2 Spesifikasi Branson Digital Sonifier
ao Spesifikasi
ap Deskripsi aq Branson digital sonifier
ar Amplitudo as 10%-100%
at Frekuensi tanduk au 19,850-20,050 kHz
av Tegangan 

aw 200-245 V ±  10%

ax Daya ay 400-450 W
az Berat konvertor ba 1,8 kg dengan tanduk
bb Panjang konvertor bc 180 mm
bd Diameter konvertor be 60 mm
bf Diameter horn tip bg 3,2-25,4 mm 
bh Berat penyedia daya bi 7,7 kg
bj Ukuran probe bk Diameter 0,125 inci

bl Panjang 4,5 inci
bm Sumber: Branson, 2001
bn 3.4.3 Ekstraksi Residu Pestisida dalam Air

bo Sampel  yang telah diberi  perlakuan ultrasonik  kemudian

dilakukan  ekstraksi  untuk  uji  lanjut  GC-MS  dan  FTIR.  Pelarut  yang

digunakan  saat  ekstraksi  yaitu  asetonitril  dan  n-heksan:diklorometan

(90:10).  Ekstraksi  diulang sebanyak  2  kali  kemudian  dievaporasi  suhu

40°C kecepatan  55 rpm hingga kira-kira mencapai 2 ml (Sulaeman dan

Ardiwinata, 2008; Zhang et al., 2010; dan Zhang et al., 2011).
bp

bq 3.5

Pengamatan 
br Analisa  yang

dilakukan  meliputi  analisa  penurunan  kadar residu malathion  dengan

spektrofotometri  Visible (Venugopal  et  al.,  2013),  identifikasi  senyawa  hasil

degradasi dengan  GC-MS  (Zhang  et  al.,  2010),  dan  identifikasi  ikatan  yang

terputus setelah perlakuan ultrasonik dengan FTIR (Mudzakir, 2010).

bs
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bt 3.5.1 Analisis Kadar Residu Malathion dengan Spektrofotometer

Visible
bu.................................................................................................

Analisis  kadar  residu  malathion  dilakukan  dengan  mengukur

absorbansi  sampel  setelah  perlakuan  ultrasonik.  Absorbansi  sampel

diukur  pada  panjang  gelombang  415  nm.  Pada  panjang  gelombang

tersebut menunjukkan reaksi absorbansi yang paling tinggi (Venugopal et

al., 2013).
bv..................................................................................................

bw 3.5.1.1 Kurva Standar Malathion
bx..................................................................................................

Pembuatan kurva standar diawali dengan membuat stok larutan

malathion dengan konsentrasi 1000 ppm dari pestisida Fyfanon 440 EW

dalam 10 ml etanol. Stok larutan tersebut kemudian dibuat larutan standar

konsentrasi 1, 2, 3, dan 4 ppm berdasarkan hukum Lambert-Beer yaitu

untuk larutan standar malathion antara 0,5-8,0 ppm. 
by..................................................................................................

bz...............................................................................................................

3.5.1.2 Analisis Spektrofotometetri Sampel Malathion

ca Sampel  yang

telah diberi  perlakuan ultrasonik dengan variasi  amplitudo dan sampel kontrol

kemudian diukur nilai absorbansinya pada panjang gelombang 415 nm. Setiap

sampel diambil 5 ml untuk direaksikan dengan reagen sehingga berubah warna

menjadi kuning-oranye.
cb

cc 3.5.2  Analisis

Gas Chomatography-Mass Spectrometry (GC-MS)
cd Analisis  GC-

MS ini digunakan untuk mengetahui hasil senyawa degradasi setelah perlakuan

ultrasonik dengan variasi amplitudo. Sampel hasil ekstraksi diinjeksi sebanyak 1

µl dengan kondisi sesuai yang diuraikan pada lampiran 5.
ce

cf 3.5.3  Analisis

Fourier Transform Infra-Red (FTIR)
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cg Analisis  FTIR

digunakan  untuk  mengetahui  ikatan  yang  terputus  pada  malathion  setelah

perlakuan ultrasonik. Sampel diteteskan pada pelet kBr kemudian diukur serapan

cahaya yang menghasilkan output  peak-peak  yang menandakan gugus-gugus

yang ada pada sampel (Mudzakir, 2010).
ch
ci

cj 3.6  Analisa

Data
ck Hasil penelitian

dipaparkan  secara  deskriptif  berdasarkan  data-data  yang  diperoleh  dan

dikorelasikan  dengan  sumber-sumber  terkait.  Data  yang  diperoleh dilakukan

perhitungan penurunan kadar  malathion  tiap perlakuan amplitudo berdasarkan

persamaan  yang  diperoleh  dari  kurva  standar. Kemudian  dilakukan  uji  t-

berpasangan untuk mengetahui apakah perlakuan ultrasonik memberikan efek

yang signifikan terhadap penurunan kadar  malathion. Hasil  GC-MS dan FTIR

dibandingkan  dengan  manual  yang  ada.  Perhitungan  dan  analisa  dilakukan

dengan menggunakan microsoft excel dan minitab.
cl

cm
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cn BAB IV PEMBAHASAN

co

cp 4.1 Analisa Kadar Residu Malathion dengan Spektrofotometri

cq Pengukuran  kadar  residu  malathion  setelah  radiasi  ultrasonik

dapat  dilakukan  dengan  spektrofotometri.  Prinsip  kerja  dari  spektrofotometri

berdasarkan penyerapan cahaya atau energi radiasi oleh suatu larutan. Metode

kolorimetri pada pestisida pertama dilakukan oleh Norris  et al.  (1954). Metode

tersebut  kemudian  dikembangkan  oleh  Venugopal  et  al (2013).  Penelitian

Venugopal  et  al.  (2013)  menggunakan  sampel  air,  bunga  kol,  kentang,  dan

bayam. Hasil dari absorbansi sampel air (1.63±0.01) tidak berbeda nyata dengan

metode referensi (1.61±0.01). Hal ini menunjukkan metode tersebut cukup akurat

untuk digunakan pada sampel air. 

cr Penentuan panjang gelombang berdasarkan penelitian Venugopal

et  al.  (2013).  Absorbansi  tertinggi  senyawa  standar  malathion  terdapat  pada

panjang gelombang 415 nm. Grafik pada Gambar 2.13 menunjukkan absorbansi

maksimal untuk larutan standar malathion berada pada panjang gelombang 415

nm.  Panjang  gelombang tersebut  memiliki  kepekaan  maksimal  karena  terjadi

perubahan absorbansi yang paling besar. Panjang gelombang 415 nm berada

pada spektrum sinar tampak seperti yang dijabarkan pada Tabel 2.2 yaitu antara

400-700 nm. Senyawa standar malathion ketika direaksikan dengan reagen akan

membentuk kompleks warna kuning. Metode spektrofotometri ini memanfaatkan

reaksi  hidrolisis  alkali  dengan  kalium  hidroksida  membentuk  senyawa

dimethyldithiophosphate  (DDTP).  Reaksi  DDTP  dengan  kalium  bromat  saat

adanya reagen asam akan membentuk warna kuning-oranye (Venugopal  et al.,

2013).   

cs Konsentrasi  malathion  yang digunakan untuk kurva standar yaitu

1,  2,  3,  dan  4  ppm  berdasarkan  rentan  hukum  Lambert-Beer  yang  telah

ditentukan  oleh  Venugopal  et  al.  (2013)  yaitu  0.5-8  ppm.  Berikut  hasil

pengukuran absorbansi untuk kurva standar.

ct

cu

cv

cw
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cx Tabel 4.1 Hasil Pengukuran Absorbansi Larutan Standar

cy
p

cz A
b
s
o
r
b
a
n
s
i

da
0 db 0

dc
1

dd 0
.
3
0
2

de
2

df 0
.
4
5
8

dg
3

dh 0
.
6
0
3

di
4

dj 0
.
7
6
4

dk

dl Dari  hasil  pengukuran  absorbansi  pada  Tabel  4.1 dibuat  kurva

standar untuk mencari nilai x dari persamaan y=ax + b.

dm

dn

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5
0

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

f(x) = 0.18x + 0.06
R² = 0.97

Konsentrasi (ppm)

Absorbansi

32



do

dp

dq

dr

ds

dt

du

dv

dw Gambar 4.1 Kurva Standar Malathion

dx

dy Kurva standar malathion pada Gambar 4.1 menunjukkan semakin

tinggi  konsentrasi  malathion  dalam  larutan  maka  semakin  tinggi  pula  nilai

absorbansinya.  Hasil  yang  diperoleh  sesuai  dengan  kurva  standar  malathion

yang  dibuat  oleh  Venugopal  et  al.  (2013),  kenaikan  absorbansi  sebanding

dengan  pertambahan  konsentrasi  malathion  pada  larutan  standar.  Semakin

tingginya  absorbansi  ini  disebabkan  oleh  semakin  banyaknya  analit  yang

menyerap cahaya yang dipancarkan.  Jumlah cahaya atau energi radiasi  yang

diserap  menunjukkan  jumlah  zat  penyerap  dalam  larutan.  Sehingga  semakin

tinggi konsentrasi larutan standar maka semakin tinggi pula nilai absorbansi yang

diperoleh (Tulandi dkk, 2015).

dz Persamaan y= ax+b akan menghasilkan nilai R2, dimana nilai R2

menunjukkan linieritas suatu metode analisis. Nilai R2 yang diperoleh pada kurva

standar  malathion  yaitu  0.974.  Nilai  ini  memenuhi  syarat  karena  rentan  nilai

koefisien korelasi yaitu 0.7-1.00. Nilai koefisien korelasi yang semakin mendekati

1.00,  kurva  yang  diperoleh  akan  semakin  linier.  Linieritas  ini  menunjukkan

kemampuan  suatu  metode  analisis  untuk  memperoleh  hasil  uji  yang  sesuai

dengan konsentrasi analit dalam contoh pada kisaran konsentrasi tertentu. Hasil

koefisien korelasi yang diperoleh menunjukkan bahwa kurva standar  malathion

yang dibuat sudah memenuhi hukum Lambert-Beer karena kurva yang diperoleh

berbentuk linier (Tulandi dkk, 2015).

ea Persamaan  y=  0.182x  +  0.059  dari  kurva  standar  malathion,

digunakan untuk mencari nilai x dari absorbansi tiap sampel. Hasil pengukuran

absorbansi  untuk  sampel  perlakuan menunjukkan bahwa sampel  hasil  radiasi

ultrasonik  frekuensi  20 kHz  selama 10  menit  dengan  variasi  amplitudo  20%,

30%,  40%  mengalami  penurunan  absorbansi  seiring  dengan  bertambahnya
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amplitudo.  Penurunan nilai  absorbansi  tersebut  sebanding dengan penurunan

konsentrasi  malathion  dalam sampel.  Persen degradasi  malathion  (%D) dalam

sampel dapat digunakan untuk menghitung kadar residu malathion yang tersisa

(K) berdasarkan nilai degradasi tersebut. Perhitungan persen degradasi pestisida

menggunakan rumus sebagai berikut. 

eb % Degradasi (%D) = 
Co−C

Co  ×  100%

ec Dimana  Co merupakan  konsentrasi  awal  pestisida  (ppm),  dan  C

merupakan konsentrasi pestisida (ppm) setelah perlakuan amplitudo

(x)  persen (Dehghani  dan Fadaei,  2013).  Berikut  hasil  perhitungan

kadar residu malathion.

ed

ee Tabel 4.2 Persentase Degradasi Malathion dan Kadar Residu Malathion

ef
eg

eh Persen
Degradasi

Sampel
Malathion

ei Kadar Residu
Sampel

malathion

ej
R

ek
S

em Ulangan en Ulangan
er
1

es
2

et
3

eu
1

ev
2

ew
3

ex ey

ez
fa
0

fb
0

fc
0

fd
1

fe
1

ff
1

fg
1 fh

0

fi
fj
3

fk
1

fl
3

fm
6

fn
8

fo
6

fp
7

fq
1

fr
fs
3

ft
3

fu
3

fv
6

fw
6

fx
6

fy
6

fz
1

ga
gb
5

gc
5

gd
5

ge
4

gf
4

gg
4

gh
4

gi
2

gj Keterangan: A = Amplitudo
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gk
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Kadar residu malathion 
(ppm)

gl Gambar 4.2 Kurva Degradasi Malathion

gm

gn Hasil  perhitungan pada  Tabel 4.2 menunjukkan bahwa semakin

tinggi amplitudo maka semakin tinggi pula senyawa malathion yang terdegradasi.

Pada  amplitudo  20%,  kadar  residu  malathion  sebesar  73.475±10.027  ppm,

amplitudo 30% sebesar 64.668±1.819 ppm dan pada amplitudo 40% sebesar

47.064±2.517  ppm.  Dari  Gambar  4.2 dapat  dilihat  bahwa  penurunan  kadar

malathion  pada  sampel  cukup  signifikan.  Namun pembentukan  warna  kuning

pada  sampel  meningkat  seiring  peningkatan  waktu  inkubasi.  Hal  ini  dapat

disebabkan karena malathion yang digunakan merupakan malathion teknis yang

berasal  dari  pestisida  Fyfanon  440  EW.  Bahan  aktif  lain  yang  ditambahkan

memungkinkan  bereaksi  dengan  reagen  kalium  bromat  yang  ditambahkan

sehingga menyebabkan perubahan warna menjadi lebih pekat setiap kenaikan

waktu inkubasi. Namun dilihat dari segi radiasi amplitudo yang diaplikasikan pada

sampel,  semakin  tinggi  radiasi  amplitudo  menunjukkan  penurunan  nilai

absorbansi setiap interval waktu inkubasi.

go Penyebab  turunnya  kadar  malathion  yaitu  efek  kimia  dari

ultrasonik. Efek kimia ini berasal dari proses fisik yaitu pembentukan, perbesaran

dan pemecahan  cavities  gas dan uap dalam larutan. Gelombang ultrasonik ini

meliputi siklus kompresi dan ekspansi.  Siklus kompresi menghasilkan tekanan

positif  dalam  larutan  yang  mendorong  molekul  untuk  bergabung.  Sedangkan

siklus  ekspansi  menghasilkan  tekanan  negatif  yang  menarik  molekul  untuk

terpisah  satu  sama  lain.  Pembentukan  cavities  dapat  terjadi  selama  siklus

ekspansi. Ketika gas yang mengisi celah dari partikel padat menerima tekanan
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negatif  dari  gelombang  ultrasonik,  maka  gas  yang  terdapat  didalam  partikel

padat  tersebut  akan pecah akibat  dari  penurunan tekanan dan menghasilkan

gelembung kecil dalam larutan (Suslick, 1989). 

gp Selama radiasi ultrasonik, frekuensi yang digunakan yaitu 20 kHz.

Frekuensi ini merupakan frekuensi yang paling rendah dalam aplikasi ultrasonik.

Namun penelitian  Zhang  et  al.  (2011)  membuktikan bahwa aplikasi  ultrasonik

frekuensi  20  kHz  memberikan  efek  yang  cukup  signifikan  dalam  degradasi

diazinon dan klorpirifos. Laju degradasi klorpirifos mencapai 85% dan diazinon

57% setelah radiasi ultrasonik frekuensi 20 kHz daya 900 W selama 60 menit.

Radiasi ultrasonik pada senyawa  malathion  dilakukan oleh Zhang  et al. (2010)

dengan  frekuensi  ultrasonik  25  kHz  daya  500  W  selama  120  menit.

Menghasilkan laju degradasi malathion sebesar 41.7%.

gq Amplitudo  juga  memberikan  pengaruh  yang  cukup  signifikan

terhadap laju degradasi sampel malathion. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

sampel dengan perlakuan amplitudo 40% memiliki tingkat degradasi yang lebih

tinggi  yaitu  sebesar  52.936±2.517%  daripada  perlakuan  amplitudo  30%

(35.332±1.819%) dan 20% (26.525±10.027%). Peningkatan amplitudo ini akan

meningkatkan efek sonokimia pada sampel. Amplitudo tinggi akan menghasilkan

intensitas  tinggi  yang  berefek  pada  degradasi  analit.  Amplitudo  berpengaruh

pada transformasi inti kavitasi, dimana dalam keadaan normal bersifat inaktif dan

susah  dideteksi  menjadi  aktif  dan  memberikan  efek  kavitasi.  Perubahan

amplitudo berbanding lurus dengan sinyal output energi (Miller et al., 2002).

gr Hielscher (2005) menyatakan bahwa amplitudo menggambarkan

intensitas percepatan. Intensitas percepatan ini merupakan faktor yang sangat

penting  dalam  mempengaruhi  efisiensi  transformasi  energi  menjadi  kavitasi.

Amplitudo yang lebih tinggi menghasilkan kavitasi yang lebih efektif. Fenomena

penting yang timbul selama kavitasi adalah reaksi sonokimia yang terjadi didalam

gelembung  kavitasi.  Lingkungan  kavitasi  akan  menghasilkan  energi  yang

memberikan efek pada pembentukan, pengembangan dan pecahnya gelembung

untuk mempercepat laju reaksi kimia. Energi akustik yang tinggi dalam larutan

akan  memberikan  efek  reaksi  fisik  dan  kimia  yang  dapat  merubah  sifat

dekomposisi  dari  senyawa  yang  ada  dalam  larutan  tersebut.  Selama  proses

ultrasonikasi  dapat  terjadi  percepatan  reaksi,  degradasi  polimer,  dekomposisi

dan reaksi dalam pelarut organik (Ozonek, 2012).

gs
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gv Gambar 4.3 Kurva Perubahan Suhu
gw

gx Intensitas  ultrasonik  ini  mempengaruhi  tinggi  rendahnya

pertumbuhan cavities. Cavities akan pecah karena tidak adanya input energi saat

adanya gelombang ultrasonik. Pecahnya cavities ini menghasilkan reaksi kimia,

dimana gas dan uap dalam cavities ditekan dan menghasilkan panas yang dapat

meningkatkan suhu dalam larutan. Hal ini dapat dibuktikan dari perubahan suhu

sampel sebelum dan sesudah radiasi ultrasonik seperti pada Gambar 4.3. Pada

sampel perlakuan amplitudo 20% terjadi kenaikan suhu sebesar 6.333±0.577ºC,

amplitudo 30% sebesar 10.333±0.764ºC, dan pada amplitudo 40% naik sebesar

15.333±0.577ºC. Namun kenaikan suhu ini tidak dapat menentukan suhu pasti

dari  pecahnya  cavities  karena  panas  yang  dihasilkan  terlalu  cepat  menyebar

(Suslick, 1989).

gy Perubahan  suhu  larutan  dapat  disebabkan  oleh  perubahan

tekanan dalam selama proses kavitasi. Suhu tinggi menyebabkan reaksi kimia

yang spesifik yaitu pembentukan ion dan radikal bebas akibat penguraian termal

molekul. Saat pembentukan H
.
 dan radikal OH

.
, dimulailah perubahan kimia pada

senyawa organik. 

gz Reaksi  sonokimia  pada  larutan  tergantung  pada  kecepatan

pemanasan  dan  pendinginan  yang  disebabkan  oleh  pecahnya  cavities.  Peter

Riesz  dan  koleganya  dalam Suslick  (1989)  melakukan  penelitian  dengan

mengaplikasikan  ultrasonik  pada  air.  Mereka  membuktikan  jika  panas  dari

pecahnya  cavities  dapat mendegradasi air  (H2O) menjadi atom hidrogen yang
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sangat reaktif (H+) dan radikal hidroksil (OH-). Selama fase pendinginan cepat,

atom  hidrogen  dan  radikal  hidroksil  bergabung  kembali  membentuk  hidrogen

peroksida (H2O2) dan molekul hidrogen (H2). Ketika senyawa lain ditambahkan

dalam air  dan diberi  radiasi  ultrasonik,  reaksi lanjutan dapat  terjadi.  Senyawa

organik  dapat  dengan  mudah  terdegradasi  dan  senyawa  anorganik  dapat

teroksidasi ataupun tereduksi (Suslick, 1989).

ha  Radiasi ultrasonik akan menyebabkan degradasi pada senyawa

dalam larutan tersebut.  Senyawa dari  hasil  degradasi  malathion  dapat berupa

malaoxon, malathion alfa dan beta monoacid, dietil fumarat, dietil tiomalat, O,O-

dimethylphosphorodithioic acid, dan dietil tiomalat. Hasil penelitian Zhang  et al.

(2010)  menunjukkan  bahwa produk hasil  degradasi  malathion  dengan radiasi

ultrasonik adalah  malaoxon.  Selama proses degradasi  malathion  dapat terjadi

proses  desulfurasi  oksidatif,  atau  demetilasi  untuk  membentuk  mineralisasi

sempurna oleh radiasi ultrasonik (Dehghani and Fadaei, 2013).

hb Analisa  data  yang  diperoleh  dilakukan  dengan  analisa  T-

berpasangan untuk mengetahui apakah perlakuan ultrasonik memiliki pengaruh

yang  signifikan  terhadap  penurunan  kadar  malathion  dalam  air  dengan

membandingkan  antara  sampel  kontrol  dengan  setiap  perlakuan  amplitudo.

Berdasarkan  data  kadar  residu  malathion  pada  sampel  perlakuan  radiasi

ultrasonik amplitudo 20%, 30% dan 40%, diperoleh nilai  t  (5%) sebesar 4.93.

Nilai t-hitung ini lebih besar dari t-tabel (4.303) yang menunjukkan bahwa sampel

malathion  tanpa  perlakuan  (sampel  kontrol)  berbeda  nyata  dengan  sampel

malathion  perlakuan  ultrasonik  amplitudo  20%,  30%,  dan  40% terhadap

penurunan residu pestisida malathion.

hc

hd 4.2  Analisa  Gas  Chromatography-Mass  Spectrometry  (GC-MS)

Malathion

he Analisa GC-MS pada sampel ini menggunakan GC-MS Shimadzu

QP 2010 yang dilengkapi kolom Rtx-5MS (30 m x 0.25 mm ID, 0.25 μm) dengan

fase stasioner  diphenyl  dimethyl  polysiloxane.  Helium digunakan sebagai  gas

pembawa  dengan  kecepatan  alir  1.45  ml/menit.  Program  temperatur  untuk

deteksi  malathion  menganut metode dari  Zhang  et al. (2010) yaitu suhu awal

diatur sebesar 82ºC ditahan 5 menit dengan kecepatan 8ºC/menit hingga 280ºC
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(tahan  14.5  menit).  Suhu  injektor  dan  detektor  diatur  pada  suhu  250ºC  dan

260ºC. Sampel diinjeksi sebanyak 1 μl dengan split mode.

hf Analisa  GC-MS  dilakukan  pada  sampel  kontrol  dan  perlakuan

amplitudo 20%.  Pemilihan analisa  GC-MS pada perlakuan amplitudo 20% ini

dikarenakan  sampel  yang  diberi  perlakuan  ultrasonik  mengalami  kristalisasi

sehingga tidak bisa  diuji  lanjut  dengan GC-MS untuk  sampel  perlakuan yang

lainnya. Pembentukan kristal ini disebabkan karena terjadinya pengecilan ukuran

partikel.  Kavitasi  menyebabkan  efek  mekanik  terhadap  medium  yang

menyebabkan getaran, percepatan partikel, dan gaya gesek. Efek-efek tersebut

menyebabkan  terpecahnya  partikel  menjadi  bentuk  yang  lebih  kecil.  Proses

pengecilan partikel ini sangat erat kaitannya dengan proses kristalisasi dimana

pendinginan dapat memicu terbentuknya kristal pada sampel (Puspitasari, 2012).

hg Hasil  dari  analisa GC-MS sampel  kontrol  dan perlakuan radiasi

ultrasonik frekuensi 20 kHz selama 10 menit dengan amplitudo 20% dijabarkan

sebagai berikut:

hh

hi

hj

hk
hl

hm Gambar 4.4 Hasil Analisa GC-MS Sampel Kontrol (a) dan Sampel Perlakuan
Ultrasonik Frekuensi 20 kHz selama 10 Menit dengan Amplitudo 20% (b)

hn

ho Tabel 4.3 Interpretasi Peak GC-MS Sampel Kontrol dan Perlakuan Amplitudo
20%

hp    Berdasarkan NIST Library
hq Sampel Kontrol hr Sampel Perlakuan Amplitudo
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jm Malat
hion
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2

jo Keterangan: tt  = tidak teridentifikasi
jp RT = waktu retensi
jq

jr Hasil  analisa sampel kontrol  dan perlakuan ultrasonik amplitudo

20% pada  Gambar  4.4 menunjukkan  terdeteksinya  senyawa  malathion  pada

waktu retensi 25.07 menit dan 25.158 menit seperti yang ditunjukkan pada Tabel

4.3. Waktu retensi ini dipengaruhi oleh berat molekul, titik didih, polaritas dan tipe

kolom.  Senyawa yang lebih mudah terelusi  akan memiliki  waktu retensi  yang

lebih  pendek  (Petrie,  2016).  Sampel  perlakuan  ultrasonik  amplitudo  20%

menunjukkan adanya produk degradasi dari  malathion  yaitu dietil  fumarat dan

phosphorodithioic acid. Kedua senyawa tersebut masing-masing terdeteksi pada

waktu retensi 11.765 menit dan 11.658 menit.  Malathion memiliki berat molekul

sebesar  330.36  g/mol  (FAO,  2016),  sedangkan  dietil  fumarat  172.178  g/mol

(MSDS,  2011)  dan  phosphorodithioic  acid  sebesar  172.2  g/mol  (FAO,  2016).

Berdasarkan  berat  molekul  tersebut  dapat  diketahui  senyawa  yang  terelusi

terlebih dahulu dalam kolom.

js Hasil  analisa  tersebut  menunjukkan  bahwa  sampel  tidak

teroksidasi saat  diradiasi  ultrasonik namun mengalami hidrolisis.  Hal ini  dapat

terjadi  karena kavitasi  yang dihasilkan dari  ultrasonikasi  dapat  memicu reaksi

homogen  maupun  heterogen  dengan  menghasilkan  radikal  yang  dapat

meningkatkan  reaksi  berantai  pada  larutan  (Piiskop  et  al.,  2007).  Vibrasi

amplitudo  yang  lebih  tinggi  meningkatkan  intensitas  pecahnya  gelembung
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sehingga proses degradasi lebih efektif.  Namun vibrasi  amplitudo yang terlalu

tinggi dapat menyebabkan proses degradasi yang tidak diinginkan (Kim  et al.,

2013). Muhlmann and Schroder (1957) dalam Bender (1969) menyatakan dalam

penelitiannya bahwa produk hidrolisis malathion pada larutan dasar berupa dietil

fumarat  dan  phosphorodithioic  acid.  Sedangkan  dalam  larutan  asam  berupa

dimetil  phosphorodithioinic  acid  dan  2-merkaptodietil  succinat.  Hal  ini  sesuai

dengan hasil  penelitian ini  bahwa produk hasil  hidrolisis  malathion  yaitu dietil

fumarat dan phosphorodithioic acid. Dimana adanya kavitasi dapat mempercepat

proses hidrolisis. 

jt Perbedaan intensitas  malathion  yang muncul  dapat  disebabkan

oleh efek dari  ultrasonikasi.  Tabel 4.3  menunjukkan bahwa sampel  perlakuan

ultrasonik dengan amplitudo 20% (95.91%) memiliki intensitas yang lebih tinggi

dari  sampel  kontrol  (59.68%).  Menurut  Hielscher  (2016),  ultrasonikasi  dapat

melarutkan sampel dengan cepat dan efektif. Hal ini disebabkan karena adanya

agitasi mekanik akibat adanya gelombang ultrasonik. Input energi ultrasonik ini

dapat memfasilitasi dan mempercepat pretreatment sampel seperti pelarutan dan

leaching.  Rendahnya intensitas pada sampel kontrol dapat disebabkan karena

kelarutan yang kurang sempurna sehingga senyawa tidak  terekstraksi  secara

maksimal.  Sifat  dari  pestisida  fyfanon  440  EW  yang  susah  larut  dalam  air

menyebabkan komponen yang ada tidak terlarut sempurna.   

ju

jv
jw

jx
jy
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jz

ka Gambar 4.5 Spektra GC/MS Sampel Kontrol (Malathion) (a) NIST Library (b)
kb

kc Gambar  4.5  menunjukkan  sampel  kontrol  yang  telah

terfragmentasi dan terdeteksi spektrum massa dari  malathion. Spektrum massa

ini  muncul  akibat  sampel  yang telah menguap dilewatkan melalui  sumber ion

dalam spektrometer massa yang akan mengalirkan elektron. Elektron ini cukup

kuat untuk melepas elektron pada molekul organik membentuk ion positif yang

disebut  ion  molekular.  Ion  molekular  sifatnya  tidak  stabil  dan  beberapa  akan

terpecah menjadi bentuk yang lebih kecil. Pemecahan membentuk dua bagian

yaitu molekul ion positif dan molekul radikal bebas tanpa muatan. Molekul radikal

bebas  yang  tidak  bermuatan  ini  tidak  akan  menghasilkan  spektra  dalam

spektrum massa namun akan dihilangkan dengan pompa vakum (Clark, 2014). 

kd Spektrum massa pada Gambar 4.5a merupakan spektrum massa

dari sampel kontrol.  Dilihat dari NIST  library  pada  Gambar 4.5b  menunjukkan

bahwa spektrum massa tersebut  merupakan spektrum massa  malathion.  Nilai

peak tertinggi yaitu pada massa/rasio muatan (m/z) 173, 127, 125, dan 93. Garis

tertinggi  disebut  base  peak yang  mewakili  fragmen  ion  paling  umum  yang

terbentuk atau merupakan ion yang stabil (Clark, 2014). Berikut fragmentasi ion

pada tiap peak yang paling tinggi.

ke C10H19O6PS2    [C3H9O2PS2]+ + [C7H10O4]
. (m/z = 172)

kf C10H19O6PS2    [C2H6O2PS]+ + [C8H13O4S]. (m/z = 125)

kg C10H19O6PS2    [C2H6O2P]+ + [C8H13O4S2]
. (m/z = 93)

kh Fragmentasi  ion  diatas  menjelaskan  bahwa  pada  m/z  172  terjadi

fragmentasi  dengan  pembentukan  ion  positif  [C3H9O2PS2]+ yang

terdeteksi  oleh  detektor  spektrometer  massa  dan  pembentukan

radikal  [C7H10O4]
. yang  terbuang  dan  tidak  terdeteksi  dalam

spektrometer massa. Pembentukan spektrum massa ini berdasarkan

nomor  atom  dalam  molekul  ion  positif.  Spektrum  massa  pada
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Gambar 4.5a menunjukkan bahwa m/z yang terdeteksi yaitu 173. Hal

ini dapat disebabkan karena karbon merupakan campuran 98.9% 12C

dan 1.1%  13C dan 0.1%  14C. Normalnya pada spectrometer massa

akan  terlihat  peak  dengan  massa  atom karbon  12  dan  peak  M+1

dengan massa atom karbon 13 kemungkinan muncul sebesar 1.1%

(Clark,  2014).  Sama  halnya  dengan  m/z  127,  kemungkinan

terbentuknya  peak  M+2  hampir  sama  kuatnya  dengan  peak  M+

(m/z=125)     

ki

kj
kk

kl

km Gambar 4.6 Spektra GC/MS Malathion Sampel A=20% (a) NIST Library (b) 
kn

ko

kp
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kq

kr
ks

kt Gambar 4.7 Spektra GC/MS Phosphorodithioic Acid Sampel A=20% (a)
NIST Library (b)

ku

kv Hasil  spektrum  massa  pada  sampel  perlakuan  amplitudo  20%

pada  Gambar  4.6a juga  menunjukkan  hasil  spektra  malathion  yang  sama

dengan sampel kontrol berdasarkan NIST library. Peak tertinggi berada pada m/z

173,  125,  dan 93.  Hal  ini  menunjukkan pola  fragmentasi  yang sama dengan

sampel  kontrol.  Pada  Gambar 4.4b  pada  peak  pertama merupakan senyawa

phosphorodithioic  acid berdasarkan  NIST  library dengan  pola  spektra  pada

spektrometer massa seperti pada Gambar 4.7a. Spektra tersebut menunjukkan

bahwa  peak  tertinggi  pada m/z 172,  125,  93,  dan 47.  Peak  dengan m/z 172

merupakan  ion  molekular,  dimana  molekul  tersebut  hanya  kehilangan  satu

elektron  saat  proses  ionisasi  atau  dalam  spektrum  disebut  M+.  berikut

fragmentasi ion pada senyawa phosphorodithioic acid.

kw C3H9O2PS2    [C3H9O2PS2]+ (m/z = 172)

kx C3H9O2PS2    [C2H6O2PS]+ + [CH3S]. (m/z = 125)

ky C3H9O2PS2    [C2H6O2P]+ + [CH3S2]
. (m/z = 93)

kz C3H9O2PS2    [C2H6O]+ + [CH3OPS2]
. (m/z = 46)

la Seperti  yang  dijelaskan  sebelumnya,  pada  m/z  47  terbentuk  peak

M+1 karena kemungkinan 13C muncul sebesar 1,1% (Clark, 2014).
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lb Peak  kedua pada  Gambar  4.4b  merupakan senyawa

dietil fumarat. Spektrum massa dari dietil fumarat dijabarkan sebagai berikut:

lc

ld
le

lf
lg

lh Gambar 4.8 Spektra GC/MS Dietil Fumarat Sampel A=20% (a) NIST Library
(b)

li

lj Hasil spektrum massa pada Gambar 4.8a merupakan senyawa dietil

fumarat berdasarkan NIST library seperti pada  Gambar 4.8b. Dilihat

dari spektrum tersebut,  peak tertinggi berada pada m/z 127, dan 99.

Transformasi  ion  pada  senyawa  dietil  fumarat  dijabarkan  sebagai

berikut:

lk  C8H12O4 [C6H7O3]+ + [C2H5O]. (m/z = 127)

ll C8H12O4 [C5H7O2]+ + [C3H5O2]
. (m/z = 99)

lm

ln 4.3 Analisa Fourier Transform Infrared (FTIR)

lo Fourier Transform Infrared (FTIR) digunakan untuk menganalisa

ikatan-ikatan yang ada didalam sampel. Radiasi infrared yang dipancarkan akan

diserap  oleh  sampel  dan  beberapa  dipancarkan.  Hasil  dari  serapan  ini  akan

menunjukkan  gugus-gugus  fungsional  yang  ada  pada  senyawa  tersebut.

Frekuensi absorpsi tergantung pada frekuensi vibrasi dari molekul, dan intensitas

absorpsi tergantung pada efektivitas energi foton  infrared  yang dapat ditransfer

kedalam molekul.  Hal ini  tergantung pada perubahan dipol yang terjadi akibat
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Keterangan:
   Kontrol
   Sampel A= 40%

dari vibrasi molekul. Molekul akan menyerap cahaya infrared  hanya jika absorpsi

menyebabkan perubahan pada dipol (Amand and Tullin, 2016).

lp Sampel  yang  dianalisa  dengan  FTIR dalam penelitian  ini  yaitu

sampel  malathion  dalam air  tanpa  perlakuan  (kontrol)  dan  sampel  perlakuan

radiasi  ultrasonik  dengan  amplitudo  40%  setelah  dilakukan  ekstraksi  sesuai

prosedur yang digunakan. Hasil dari uji FTIR dijabarkan pada Gambar 4.9.

lq

lr

ls

lt

lu

lv

lw

lx

ly

lz

ma

mb

mc
md Gambar 4.9 Spektra Sampel Kontrol dan Perlakuan Amplitudo 40%

me

mf Tabel 4.4 Analisis Spektra Sampel Kontrol dan Perlakuan Amplitudo 40%
mg Bilangan

Gelombang

mh Tipe Vibrasi

mi In
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n
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s

mj
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mk
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mn
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mo
34

mp -OH dalam alkohol dan fenol (H
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mq M
e
di
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ms
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mv
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mw
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n
g
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nr CH2 dalam senyawa alifatik 
(1450-1475) 
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g
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k
u
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nt
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nu
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nv CH3 dalam  senyawa  alifatik
(1370-1380)

nw M
e
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m

nx
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nz C-O-C  stretch  (1070-1240)
dalam eter dan ester
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n
g
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ob oc od C-O-C  stretch  (1070-1240) oe S
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dalam eter dan ester a
n
g
at
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of
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og
99

oh P-O-C  dalam  senyawa
organofosfat

oi (915-1055)

oj S
a
n
g
at
k
u
at

ok
619

ol
61

om S-C  stretch  (570-710)  dalam
sulfida

on M
e
di
u
m

oo Sumber: Lambert, 1987
op

oq Gambar 4.9 dan interpretasi pada Tabel 4.3 menunjukkan bahwa

kemiripan antara sampel kontrol dan perlakuan amplitudo 40%. Quintas  et al.

(2004) menjelaskan bahwa penentuan  malathion  pada spektrum FTIR berada

pada  bilangan  gelombang 2000-940  cm-1.  Gugus  fungsi  pada  1734  cm-1

menunjukkan rantai karbonil pada gugus ester. Gugus P-OCH3 terdeteksi pada

dua bilangan gelombang yang berdekatan yaitu 1021 dan 1047 cm-1
. Analisis

sampel  malathion  standar  tersebut  juga  menunjukkan  hasil  deteksi  pada

bilangan  gelombang  1050  cm-1 sebagai  gugus  O-CH2 alifatik  ester,  bilangan

gelombang 1450 cm-1 sebagai gugus –CH2 dan -CH3 serta bilangan gelombang

1375 cm-1 yang mengindikasikan gugus -CH3 (Quintas et al., 2004). Hasil analisa

setiap peak dalam masing-masing sampel dijabarkan pada Gambar 4.10..

or
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os

ot Gambar 4.10 Analisa Gugus Fungsi Malathion dalam Sampel Kontrol
ou

ov Hasil  analisa  FTIR  sampel  kontrol  pada  Gambar  4.10

menunjukkan  terdeteksinya  senyawa  malathion  dalam  sampel  air  pestisida.

Interpretasi  peak tersebut menunjukkan bahwa adanya gugus alkil fosfat dalam

senyawa organofosfat pada bilangan gelombang 992 cm-1,  gugus ester (C=O)

pada  bilangan  gelombang  1642  cm-1,  gugus  eter  (C-O-C)  dan  ester  pada

bilangan  gelombang  1116  cm-1,  serta  gugus  sulfida  (S-C)  pada  bilangan

gelombang 619 cm-1. Gugus –CH2 dan -CH3 terdeteksi pada bilangan gelombang

1452 dan 1379 cm-1. Hasil interpretasi ini sesuai dengan hasil FTIR  malathion

standar yang dilakukan oleh Quintas et al. (2004). Hasil analisanya menunjukkan

bahwa  terdeteksinya  gugus-gugus  eter,  ester,  alkil  fosfat  dan  sulfida  yang

merupakan  gugus  fungsional  dalam  malathion.  Bilangan  gelombang  yang

dihasilkan  tidak  sama  untuk  setiap  gugus  fungsional  tersebut,  namun  masih

dalam rentan bilangan gelombang yang sama.

ow
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ox

oy Gambar 4.11 Analisa Gugus Fungsi Dietil Fumarat dan Phosphorodithioic
Acid dalam Sampel Perlakuan Amplitudo 40%

oz

pa Hasil  interpretasi  sampel  malathion  perlakuan  amplitudo  40%

pada  Gambar 4.11  menunjukkan hasil  peak  yang tidak berbeda jauh. Adanya

perlakuan ultrasonik dengan amplitudo 40% selama 10 menit,  memungkinkan

senyawa  malathion  dalam  sampel  terdegradasi  membentuk  senyawa

phosphorodithioic acid dan dietil fumarat. Pembentukan kedua senyawa tersebut

akibat  dari  putusnya  ikatan  sulfur-karbon  pada  malathion.  Hal  ini  dibuktikan

dengan terdeteksinya  gugus alkil  fosfat  senyawa  phosphorodithioic  acid  pada

bilangan gelombang 992 cm-1.  Gugus fungsional dietil  fumarat terdeteksi pada

panjang gelombang 1130 cm-1 untuk gugus eter (C-O-C), 1641 cm-1 untuk gugus

ester  (C=O)  dan  1638  cm-1 untuk  gugus  C=C.  Gugus  -CH2 dan  –CH3 juga

terdeteksi pada bilangan gelombang 1451 dan 1379 cm-1. Perbedaan peak yang

tidak  terlalu  jauh  disebabkan  karena  tidak  semua  senyawa  malathion  dalam

sampel  terdegradasi  sehingga  terjadi  penumpukan  gugus  fungsi  yang

teridentifikasi dalam peak-peak tersebut. 
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pb Hasil  yang  hampir  sama  ini  dapat  disebabkan  oleh  overlap

beberapa  gugus  fungsi  pada  peak-peak  yang  dihasilkan,  seperti  pada  gugus

C=C dan  C=O.  Hasil  analisa  sampel  perlakuan  A=40% menunjukkan  bahwa

terjadi  penumpukan  interpretasi  pada  bilangan  gelombang 1638  cm-1.  Hal  ini

dapat  disebabkan  karena  pada  sampel  tersebut  terdeteksi  gugus  C=C  yang

mungkin tidak terdeteksi pada sampel kontrol. Galbe (2013) dan Freeman (2006)

menyatakan  bahwa  dua  bagian  spektra  yang  berada  pada  rentan  absorpsi

berdekatan dapat  menyebabkan  overlap sehingga tidak  selalu  mungkin untuk

identifikasi  gugus  fungsi  hanya  berdasarkan  spektrum  IR.  Sedangkan  gugus

karbonil (C=O) pada bilangan gelombang 1641 dan 1642 cm-1 merupakan gugus

fungsi dalam β- keto ester. Hal ini dibuktikan dengan munculnya peak gugus eter

yang kuat pada bilangan gelombang 1130 cm-1 (Schwartz, 2008).

pc Analisa  sampel  kontrol  dan  perlakuan  amplitudo  40%  yang

dijabarkan pada  Tabel 4.4  menunjukkan adanya gugus N pada kedua sampel

yaitu  pada  bilangan  gelombang 2167  dan  2168  cm-1 serta  gugus  –OH pada

bilangan gelombang 3426 dan 3431 cm-1. Gugus ini dapat berasal dari pelarut

yang  digunakan  dalam  ekstraksi  yaitu  asetonitril.  Ekstraksi  yang  kurang

sempurna  dapat  menyebabkan pelarut  masih  tersisa  dalam sampel  sehingga

terdeteksi saat analisa. Hilangnya gugus C-H senyawa aromatik pada sampel A=

40%  memungkinkan  disebabkan  oleh  adanya  radiasi  ultrasonik  sehingga

mendegradasi  senyawa  aromatik  dalam sampel.  Senyawa  aromatik  ini  dapat

berasal dari bahan inert dalam pestisida yang digunakan. Namun pada pestisida

komersil  ini  tidak  disebutkan  bahan  inert  yang  digunakan  sehingga  tidak

diketahui jenis senyawa tersebut. 

pd Terjadinya degradasi ini dibuktikan dengan hasil interpretasi peak-

peak  tersebut. Degradasi  malathion  ini membentuk dua produk senyawa yaitu

dietil fumarat dan phosphorodithioic acid akibat pemutusan ikatan sulfur-karbon.

Hal  ini  sesuai  dengan penelitian  yang dilakukan oleh Shayeghi  et  al.  (2011),

radiasi  ultrasonik  dapat  menurunkan kadar residu  malathion  dalam air  karena

adanya  kavitasi  yang  mengakibatkan  dekomposisi  senyawa  malathion  dalam

sampel. 

pe Malathion memiliki beberapa ikatan kimia yang labil pada kondisi

reaksi lingkungan. Pemutusan ikatan sulfur-karbon menghasilkan reaksi eliminasi

yang menghasilkan senyawa  phosphorodithioic acid dan dietil fumarat. Potensi
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reaksi  lainnya  yaitu  oksidasi  ikatan  rangkap  sulfur-fosfor  yang  menghasilkan

malaoxon (Wolfe and Zepp, 2013).

pf

pg

ph

pi 4.4 Analisa Toksisitas Berdasarkan Literatur

pj Radiasi  ultrasonik  menyebabkan  terdegradasinya  malathion

menjadi  dietil  fumarat  dan  phosphorodithoic  acid.  Kedua  senyawa  tersebut

merupakan  hasil  hidrolisis  akibat  adanya  kavitasi  ultrasonik  yang  memicu

terjadinya degradasi. Penelitian ini menggunakan pestisida komersil fyfanon 440

EW. MSDS yang dikeluarkan oleh Zelam (2011) menyatakan bahwa pestisida

tersebut mengandung bahan aktif  malathion 440 g/l dan bahan inert  seimbang.

Pestisida  telah  banyak  dimanfaatkan  dalam  dunia  pertanian  khususnya  di

Indonesia. Pemakaian yang terus menerus dan berlebihan dapat meninggalkan

residu di  lingkungan khususnya di  air, yang kita manfaatkan untuk kebutuhan

sehari-hari seperti air minum. Dalam survei yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan

Kabupaten Banjarnegara,  Jawa Tengah, ditemukan data dari  217 petani yang

dijadikan contoh penelitian, hanya 15 orang (7%) saja yang bebas keracunan

pestisida.  Sebanyak  5  orang  petani  keracunan  berat  (2.3%),  120  orang

keracunan sedang (55.3%) dan 77 orang keracunan ringan (35.5%) (Sucahyo,

2014).  Survei  tersebut  membuktikan bahwa penggunaan pestisida dan pupuk

kimia  berlebihan  di  kalangan  petani  telah  menjadi  ancaman  serius  bagi

kesehatan. Penelitian lainnya menunjukkan bahwa pergerakan Malathion dalam

tanah cukup tinggi dan telah terdeteksi dalam air tanah di Kalifornia (0.32 µg/l),

Mississippi (0.03-0.053 µg/l) dan Virginia (0.007-6.17 µg/l) (Schuette et al., 2005

dalam Newhart, 2006).    

pk Di Amerika malathion terdeteksi pada air minum sebesar 0.1µg/l.

Berdasarkan survei di Amerika, rata-rata orang dewasa menyerap malathion dari

makanan sebesar 5.1 µg/kg berat badan perhari (WHO, 2004). Penelitian yang

dilakukan pada tikus selama 18 bulan dengan memberikan malathion sebesar 0,

100,  800,  8000,  atau 16000 mg/kg.  Nilai  NOAEL sebesar  500 mg/kg,  setara

dengan 140 mg/kg berat badan perhari. Efek yang terjadi yaitu penghambatan

aktivitas enzim asetilkolinesterase otak dan peningkatan munculnya adenomas

liver  pada  dosis  yang  tinggi.  Konsentrasi  malathion  dalam  air  minum  yang

diperbolehkan  yaitu  0.9  mg/l  berdasarkan  alokasi  10% ADI  (0.3  mg/kg  berat
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badan).  Malathion  tidak  memberikan dampak buruk  pada kesehatan manusia

karena konsentrasinya yang lebih rendah dari batasan (WHO, 2004).

pl Hasil hidrolisis malathion yaitu dietil fumarat dan phoshorodithioic

acid merupakan senyawa organofosfat yang memiliki tiga ikatan fosfoester yang

membentuk fosfotriester. Fosfor juga terikat pada ikatan rangkap oksigen (P=O)

dalam okson organofosfat atau sulfur (P+S) dalam thion organofosfat. Umumnya,

hidrolisis satu dari  ikatan fosfoester dapat  menurunkan toksisitas organofosfat

(Kamal  et al., 2008). Penelitian yang dilakukan oleh Bender (1969) melaporkan

bahwa  dietil  fumarat  lebih  toksik  dibandingkan  dengan  malathion.  Hal  ini

berdasarkan percobaan pada ikan  fathead Minnow yang dilakukan selama 96

jam, dimana konsentrasi  TLm  (Tolerance Limit  Medium) dietil  fumarat sebesar

4.5 mg/l,  phosphorodithioic acid  7 mg/l dan  malathion  16 mg/l.  Toksisitas dari

kedua senyawa tersebut tidak bersifat adiktif namun memiliki efek sinergis dan

cepat saat adanya kedua senyawa tersebut. Fathead Minnow ketika dipaparkan

malathion masih  menunjukkan  kemampuan  fungsi  sistem  yang  wajar  hingga

batas stres. Namun respon berbeda didapatkan saat dipaparkan dietil fumarat.

Ikan  yang  mati  karena  keracunan  pestisida  fosfat  menunjukkan  indikasi  pola

berenang  yang  aneh,  otot  tetanus  dan  opercula tegang.  Efek  tersebut  tidak

terlihat saat keracunan dietil fumarat, namun ikan akan langsung mati (Bender,

1969). 

pm    

pn Tabel 4.5 Perbedaan Degradasi dan Toksisitas Malathion, Dietil Fumarat dan
po     Phosphorodithioic acid
pp Uraian pq Malathi

on
pr Dietil

fumarat
1

ps Phosp
horodi
thioic
acid 2

pt Solubilit
as
dalam
air

pu 0.145
g/l
(25ºC)

pv pH  5
(stabil)

pw pH  7
(half-life
6-7 hari)

px pH  9
(half-life
<12
jam)

py 3.1  g/l
(25ºC)

pz pH  4
(stabil)

qa pH  7
(half-life
10.2
hari)

qb pH  9
(half-life
3.52
hari)

qc -
qd pH  7

(half
life  19
hari)

qe pH  8
(half
life  36
hari)

qf LD50

(oral)
qg 1000-

10,000
mg/kg

qh 1500-
2000
mg/kg

qj 1850
mg/kg*
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berat
badan

berat
badan
(jantan)

qi 1367
mg/kg
berat
badan
(betina)

qk NOAEL ql 29
mg/kg/h
ari

qm <11
mg/kg/h
ari

qn -

qo Sumber : WHO (2004)
qp   1SIDS (2002)
qq   2Miles and Takashima (1991)
qr  *Anonymous (2016)
qs

qt Pada  Tabel 4.5  dapat dilihat bahwa malathion  dalam air bersifat

stabil pada pH 5, tidak stabil pada pH 7 (half-life  6-7 hari), dan pH 9 (half-life

kurang dari 12 jam). Pengamatan pada tikus selama 2 tahun dengan pemberian

malathion konsentrasi  0,  100,  500,  6000,  dan  12,000  mg/kg  diperoleh  nilai

NOAEL sebesar 500 mg/kg yaitu sama dengan 29 mg/kg berat badan perhari.

Gejala  yang  muncul  meliputi  penurunan  berat  badan,  penurunan  aktivitas

asetilkolinesterase  otak,  peningkatan  aktivitas  γ-glutanil  transpeptidase  dan

peningkatan berat hati, ginjal, dan tiroid/paratiroid (WHO, 2004). Analog oksigen

dari  malathion  yaitu  malaoxon dapat ditemukan sebagai pengotor pada produk

malathion, atau dapat terbentuk selama oksidasi malathion dalam air dan tanah.

Senyawa ini  40 kali  lebih toksik  daripada  malathion tetapi  degradasinya lebih

cepat. Degradasi lebih cepat terjadi di tanah daripada di air dan paling cepat saat

kelembaban tinggi, dan tanah yang sifatnya sangat basa (Singh et al., 2009 dan

Turnbull, 2013). 

qu SIDS yang dikeluarkan oleh Jepang (2002)  menyatakan bahwa

nilai LC50 untuk dietil fumarat yaitu 2.4 mg/l (akut pada ikan) selama 72 jam. Dietil

fumarat dalam air bersifat stabil pada pH 4, tidak stabil pada pH 7 (half-life  10

hari) dan 9 (half-life 3.52 hari) pada suhu 25ºC, terdegradasi 92-95% (BOD), 93-

98%  (TOC)  dan  100%  (GC)  dalam  28  hari.  Toksisitas  manusia  dilakukan

penelitian pada tikus, diperoleh nilai LD50 untuk toksisitas oral akut yaitu 1,500-

2,000  mg/kg  untuk  jantan  dan  1,367  mg/kg  untuk  betina.  Pengujian

histopatologis dengan pemberian dosis 0, 11, 30, dan 100 mg/kg/hari selama 72

jam pengamatan menunjukkan terjadinya penipisan lapisan mukosa untuk kedua

jenis kelamin dan seluruh perlakuan,  hiperkeratosis untuk jantan pada semua
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perlakuan dan untuk betina pada perlakuan 30 dan 100 mg/kg. nilai NOEL (No-

Observed-adverse-Effect  Level)  untuk  kesehatan  manusia  kurang  dari  11

mg/kg/hari untuk dosis berulang dan 100 mg/kg/hari untuk toksisitas reproduksi

(SIDS, 2002).

qv Phosphorodithioic  acid  memiliki  toksisitas  yang  hampir  sama

dengan dietil fumarat dengan nilai LD50 sebesar 1850 mg/kg berat badan pada uji

coba di tikus (Anonymous, 2016). Efek toksik yang disebabkan oleh senyawa ini

yaitu  diare,  penurunan  berat  badan,  hipermotilitas,  perubahan  pada  ginjal,

kandung kemih dan saluran kencing. Phosphorodithioic acid bersifat cukup stabil

didalam  air.  Berdasarkan  hasil  penelitian  Miles  and  Takashima  (1991),

phosphorodithioic acid memiliki nilai half life pada sungai dengan sinar matahari

dan pH 8 sebesar  36 hari.  Hal  ini  membuktikan bahwa sinar  matahari  dapat

menghambat  degradasi  phosphorodithioic  acid.  Namun resiko  kesehatan  dari

lingkungan diduga rendah karena konsentrasi ketiga senyawa tersebut rendah

dan sifatnya yang mudah terdegradasi.

qw
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qx BAB V PENUTUP
qy

qz 5.1 Kesimpulan
ra Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  dapat

disimpulkan bahwa:
1. Hasil  uji  T-berpasangan  dengan  selang  kepercayaan  5%  menunjukkan

bahwa  perlakuan  ultrasonik  20  kHz  selama  10  menit  dengan  variasi

amplitudo  20,  30,  40%  berpengaruh  nyata  terhadap  penurunan  kadar

malathion dalam air. Kadar malathion menurun seiring dengan meningkatnya

amplitudo  ultrasonik  yaitu  masing-masing  73.475±10.027  ppm (amplitudo

20%), 64.668±1.819 ppm (amplitudo 30%) dan 47.064±2.517 ppm (amplitudo

40%).
2. Produk hasil degradasi setelah perlakuan ultrasonik 20 kHz selama 10 menit

yaitu  dietil  fumarat  dan  phosphorodithioic  acid.  Kedua  senyawa  tersebut

terdeteksi pada waktu retensi 11.765 menit  dan 11.658 menit  saat analisa

dengan GC-MS . 
3. Ikatan yang terputus  pada  malathion  setelah radiasi  ultrasonik  yaitu  pada

ikatan sulfur-karbon akibat adanya hidrolisis. Reaksi ini dipicu oleh adanya

kavitasi  saat  radiasi  ultrasonik  yang mengakibatkan dekomposisi  senyawa

malathion dalam air. 
rb

rc 5.2 Saran
1. Perlu dilakukan analisa penurunan kadar malathion setelah aplikasi ultrasonik

dengan metode lainnya. 
2. Perlu  dilakukan  pengujian  radiasi  ultrasonik  dengan  amplitudo  yang  lebih

tinggi untuk mengetahui efek lanjut dari amplitudo. 
3. Perlu  dilakukan  analisa  metode  ekstraksi  dengan  berbagai  pelarut  untuk

menentukan optimasi ekstraksi malathion. 
4. Perlu dilakukan analisa residu pestisida malathion pada air di lingkungan.  

rd

re

rf
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Aquabides 50 ml
 Pestisida 0,01398 gram

Larutan pestisida 100 ppm

diuji dengan Spektrofotometri Vis

Amplitudo 20%, 30%, dan 40%Diultrasonikasi frekuensi 20 kHz selama 10 menit

Apple  Juice  By  Ultrasonic  Treatment.  Ultrasonics  Sonochemistry
(17):72-77.

wm LAMPIRAN 1.

wn Persiapan Sampel Larutan Pestisida Malathion
wo
wp
wq
wr
ws
wt
wu
wv
ww
wx Aplikasi Ultrasonik (Zhang et al., 2010)
wy...............................................................................................................

wz
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Ditambahkan 2% alkoholik KOH sebanyak 0,2 ml

  Larutan standar
(1, 2, 3, dan 4 ppm)  Sampel Pestisida 50 ml

Kurva Standar
Sampel hasil ultrasonikasi

Ditambahkan 0,1 N kBrO3 sebanyak 2 ml 

Ditambahkan 0,2 ml 1:1 asam nitrat dan 1 ml aquabides (memberi warna kuning-oranye

Diukur absorbansinya pada  = 415 nm

Didiamkan selama 5 menit 

Ditambahkan 1:1 asam nitrat sebanyak 2 ml

  Sampel hasil ultrasonikasi 5 ml

  Hasil absorbansi

Ditambahkan 2% alkoholik KOH sebanyak 1 ml

Ditambahkan 0,1 N KBrO3 sebanyak 2 ml

Diukur absorbansinya pada  = 415 nm

xa LAMPIRAN 2.
xb Pengukuran Kurva Standar (Venugopal et al., 2013)
xc
xd
xe
xf
xg
xh
xi
xj
xk
xl
xm
xn
xo
xp
xq
xr
xs
xt
xu
xv
xw
xx
xy
xz
ya
yb Analisa  Kadar  Malathion dengan  Spektrofotometri  Visible

(Venugopal et al., 2013)
yc
yd
ye
yf
yg
yh

yi

yj

yk

yl

ym

yn

yo

yp

yq
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N-heksan:diklorometan (90:10) 10 ml

Air bagian bawah dibuangLapisan atas ditampung di beaker glass  

Dilewatkan 5 gram Na-sulfat

Asetonitril 10 ml
Dikocok kuat selama 15 menit

Ditambahkan N-heksan:diklorometan (90:10) 10 ml

Diuji GC-MS dan FTIR

yr LAMPIRAN 3.
ys Ekstraksi  Residu Pestisida  Malathion  (Sulaeman dan  Ardiwinata,  2008;

Zhang et al., 2010; dan Zhang et al., 2011)
yt
yu
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yz.............................................................................................................
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zo.............................................................................................................

zp.............................................................................................................

zq.............................................................................................................

zr..............................................................................................................

zs.............................................................................................................

zt..............................................................................................................

zu.............................................................................................................

zv.............................................................................................................

zw.............................................................................................................

zx.............................................................................................................

zy
zz LAMPIRAN 4.
aaa Analisis GC-MS dan FTIR

aab Setelah adanya

treatment  ultrasonik,  kandungan  residu  pestisida  memungkinkan  menurun

ataupun hilang. Untuk mendeteksi  kadar yang sangat kecil tersebut digunakan

Gas-Chromatography (GC) (Primaharinastiti dkk, 2014).
aac Preparasi

untuk uji dengan GC-MS dapat dilakukan dengan menginjeksikan larutan sampel

1 µl dengan kondisi GC-MS sebagai berikut (Zhang et al., 2010):
aad Kolom : Rtx-5MS (30 m x 0,25 mm ID, 0,25 μm)
aae Fase stasioner : diphenyl dimethyl polysiloxane
aaf Injeksi : 1 µl, split, 250°C
aag Suhu detektor : 260°C
aah Gas pembawa : Helium kecepatan alir 1,45 ml/menit
aai Oven : 82°C (tahan 5 menit)  8°C/menit

280°C (tahan 14,25 menit) 

aaj Spektrometri  massa  (MS)  dioperasikan  dengan  cara

ionisasi elektron pada 70 eV dan temperatur pada jalur transfer, sumber

ion dan quadrupole diatur pada suhu 200°C, 250°C dan 250°C. MS dalam
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mode  full  scan pada  kecepatan  40  scan/menit  dengan  rentan  massa

(m/z) 33-400. 

aak
aal
aam
aan
aao
aap
aaq
aar
aas
aat
aau
aav
aaw
aax
aay
aaz
aba LANJUTAN

1. Prosedur Analisis GC-MS (Zhang et al., 2010)

abb
abc

abd
abe Diinjeksikan pada kromatografi gas detektor suhu injeksi 250˚C

abf
abg Deteksi dengan spektrometri massa (KG-SM) ionisasi 70 eV dan

suhu 260˚C
abh

abi

abj
2. Prosedur Analisis FTIR (Mudzakir, 2010)

abk

abl
abm Diteteskan sedikit pada bagian jendela KBr

abn
abo KBr lain dipasang hingga menutupi cairan (merata)

abp
abq    Jendela KBr disiapkan pada holder

abr
absPengukuran dengan FTIR

abt
abu

abv
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Hasil ekstraksi sampel pestisida10 µl

Grafik hubungan konsentrasi dengan luas area larutan standar

Sampel hasil ekstraksi

Hasil



abw LAMPIRAN 5.
abx Dokumentasi Penelitian
aby  

abz

aca

acb

acc

acd

ace

acf

acg

ach

aci

acj

ack

acl

acm
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Sampel setelah
ultrasonikasi

Sampel Air malathion
(100 ppm) Proses Ultrasonikasi

Proses Evaporasi
Pembentukan dua
fase saat ekstraksi

Sampel setelah direaksikan
dengan KBrO3, asam nitrat

dan alkoholik KOH

Proses Penyaringan
dengan Na-sulfat



acn LAMPIRAN 6.

aco Rangkuman Metode Ultrasonikasi pada Pestisida

acp Jud
ul

acq
Se

acrPerlakua
n

acs Hasil Terbaik

act Sonode
gradatio
n of 
Organo
phospho
rus 
Pesticid
es in 
Water 
(Dehgha
ni and 
Fadaei, 
2013)

acu
Di

 Konsentrasi 

diazinon 100, 300,
500 μg/dm3 dan 
malathion 200, 
400, 600 μg/dm3, 
dan pH 3, 7, 9

 Frekuensi 

ultrasonik 130 
kHz, daya 500 W 
selama 30, 45, 60,
90, dan 105 menit

Untuk diazinon, degradasi 

tertinggi dengan 
konsentrasi 100 μg/dm3 

(48,6%) pada pH 3 
(79,5%),  selama 105 
menit (57%)

Untuk malathion, degradasi 

tertinggi dengan 
konsentrasi 200 μg/dm3 
(53%) pada pH 9 (66,5%),
selama 105 menit (57%)

acvDegrada
tion 
Behavio
r and 
Product 
of 
Malathio
n and 
Chlorpyr
ifos 
Spiked 
in Apple 
Juice by
Ultrason
ic 
Treatme
nt 
(Zhang 
et 
al.,2010)

acw
M

 Malathion dan 

klorpirifos yang 
ditambahkan 2-3 
mg/l

 Waktu perlakuan 

ultrasonik 15, 30, 
45, 60, 75, 90, 
105, dan 120 
menit pada 
frekuensi 20 kHz 
dengan daya 100, 
300, dan 500 W

acx

acy Degradasi 
maksimum saat perlakuan
ultrasonik daya 500 W 
selama 120 menit untuk 
klorpirifos (82%) dan 
malathion (41,7%)

aczApplicati
on of 
High 
Frequen
cy 
Ultrasou
nd in the
Destruct

ada
DD

 Frekuensi 

ultrasonik 100 Hz, 
20 kHz, 1,6 MHz.
adb

Frekuensi 1,6 MHz selama 

90 menit dapat 
mendegradasi 90% dari 8 
mg/l larutan DDT 

52



ion of 
DDT in 
Contami
nated 
Sand 
and 
Water 
(Thanga
vadiel et
al., 
2009)

adcRemova
l of 
Malathio
n 
Insectici
de from 
Water 
by 
Employi
ng 
Acoustic
al Wave 
Technol
ogy 
(Shayeg
hi et al., 
2011)

add
M

 Frekuensi 

ultrasonik 130 
kHz selama 20, 
40, 60, 80, 100, 
dan 120 menit 
dengan daya 
sebesar 300, 400 
dan 500 W

 Konsentrasi 

malathion yang 
ditambahkan 2, 4,
8 mg/l

 Persentase dekomposisi 

tertinggi pada konsentrasi
2 mg/l selama 120 menit 
dengan daya 500 W 
(99,98%)

ade Son
ochemic
al 
Kinetic 
Model of
Diazino
n and 
Malathio
n 
Pesticid
es 
Degrada
tion in 
Aqueou
s 
Solution 
(Dehgha
ni and 

adf
Di

 Konsentrasi 

malathion dan 
diazinon yang 
ditambahkan 100,
200, 300, 400, 
500, dan 600 μg/l

 pH 3, 7, 9
 waktu radiasi 

ultrasonik 30, 45, 
60, 90, 105 menit 
pada frekuensi 
130 kHz dan daya
500 W

 degradasi tertinggi 

malathion pada pH 3 dan 
9 sedangkan diazinon 
pada pH 3

 konsentrasi terendah dan

waktu radiasi tertinggi 
memiliki tingkat 
degradasi tertinggi
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Fadaei, 
2013)

adg The 
Degrada
tion of 
Chlorpyr
ifos and 
Diazino
n in 
Aqueou
s 
Solution
by 
Ultrason
ic 
Irradiati
on: 
Effect of
Paramet
ers and 
Degrada
tion 
Pathway
(Zhang 
et al., 
2011)

adh
Klo

 Frekuensi 

ultrasonik 20 kHz 
dengan variasi 
daya hingga 1,2 
kW selama 1-120 
menit

 pH 5, 6, 7, 8 dan 

suhu 15, 25, 35ºC

 Degradasi meningkat 

pada suhu 15-25ºC, 
namun menurun pada 
suhu 35ºC

 Peningkatan pH dari 5 ke

7 meningkatkan 
degradasi dari 41%-55% 
dan dari 23%-38% untuk 
klorpirifos dan diazinon

 Untuk diazinon, 

degradasi sebesar 47% 
saat radiasi ultrasonik 
selama 60 menit dengan 
daya 600 W

 Untuk klorpirifos, 

degradasi meningkat 
72% saat radiasi 
ultrasonik selama 60 
menit dengan daya 600 
W

adi
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