
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Gliserol adalah sebuah komponen utama dari semua lemak dan minyak, dalam 

bentuk ester yang disebut gliserida. Molekul trigliserida terdiri dari satu molekul gliserol 

dikombinasikan dengan tiga molekul asam lemak. Gliserol ditemukan untuk memiliki 

berbagai macam kegunaan dalam pembuatan berbagai produk dalam negeri, industri, 

dan farmasi. Saat ini, nama gliserol mengacu pada senyawa kimia murni dan 

komersial dikenal sebagai gliserin. 

Gliserol tersebar luas di semua organisme hidup sebagai konstituen dari 

gliserida. Hal ini digunakan sebagai antibeku molekul oleh organisme tertentu.Selama 

pencernaan, gliserol dibagi dari asam lemak dan dapat bergabung dengan mereka 

untuk membentuk lemak yang disimpan dalam tubuh atau digunakan sebagai bahan 

bakar tubuh untuk menyediakan energi. 

Perkembangan industri di negara kita semakin pesat. Perkembangan ini 

mampu untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Kebanyakan industri menggunakan 

air sebagai kebutuhan primer, namun efek sampingnya adalah dihasilkannya limbah 

cair yang banyak mengandung logam berat. Terkadang industri masih mengabaikan 

suatu proses yang steril, sehingga pada produk yang dihasilkan masih terdapat 

logam-logam berat yang berbahaya bagi proses selanjutnya atau dikonsumsi 

manusia.  

Pencemaran lingkungan oleh logam-logam berbahaya dapat terjadi jika orang 

atau pabrik yang menggunakan logam tersebut untuk proses produksinya tidak 

memperhatikan keselamatan lingkungan. Mereka tidak memantau buangan limbah 

pabriknya sehingga berbahaya bagi lingkungan hidup.  



Pengawasan juga perlu dilakukan pada produk yang dihasilkan, dimana produk 

yang dihasilkan pasti terkontaminasi oleh logam sebagai katalis atau alat–alat 

produksi. Misalnya pada proses pengolahan oleochemical untuk menghasilkan 

glyserin dipakai Cupper Cromite sebagai katalis. Walaupun melalui proses pemurnian 

secara destilasi fraksinasi, tetap didapati logam katalis tersebut didalam produk akhir 

walaupun dalam jumlah yang sangat kecil. Oleh karena itu perlu dilakukan 

pengawasan terhadap hasil produksi tiap tahap untuk mengetahui jumlah logam 

katalis yang terkandung didalam hasil produksi yang dapat dilakukan dengan metode 

pengabuan suhu tinggi atau dengan menggunakan metode spektrofotometri serapan 

atom atau sinar UV-Visible. Pada analisa pengabuan persentase harga katalis 

dihitung dari jumlah abu yang dihasilkan dalam sejumlah sampel. Sedangkan pada 

metode spektofotometri serapan atom adalah berdasarkan serapan dari atom-atom 

yang teratomisasi kebentuk dasar oleh nyala gas pembakar. Pada metode 

spektrofotometri UV-Visible, logam di dalam sampel dikomplekskan dengan senyawa 

pengkompleks sehingga dapat menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. 

 

1.2. PERUMUSAN MASALAH 

Analisa Kadar ion Cu2+ pada gliserol dengan menggunakan metode 

spektofotometri visibel. 

Spektrofotometri merupakan suatu metode analisa yang didasarkan pada 

pengukuran serapan sinar monokromatis oleh suatu lajur larutan berwarna pada 

panjang gelombang spesifik dengan menggunakan monokromator prisma atau kisi 

difraksi dengan detektor fototube. (Khopkar 1990). 

Oleh karena itu dilakukan pengujian terhadap kadar ion Cu2+ pada gliserol dapat 
dilakukan dengan menggunakan metode spektrofotometri. 


