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Abstrak
Penelitian tentang pengembangan metode prakonsentrasi ion Cu2+ dan Pb2+ dengan menggunakan kolom resin penukar
kation dalam air aliran sungai Citarum dan waduk Saguling telah dilakukan. Metode prakonsentrasi dilakukan dengan
menggunakan kolom mini yang berisi resin Dowex 50W-X8. Metode prakonsentrasi ini digabungkan dengan teknik
analisis injeksi alir, yaitu sampel air dimasukkan ke dalam kolom mini, dielusi dengan HCl 3 M, kemudian eluatnya
diukur dengan detektor spektrofotometer serapan atom. Kondisi optimum untuk kinerja analitik dari metode Flow
Injection Analysis, Atomic Absorption Spectrophotometer (FIA-AAS) adalah volume injeksi sampel 5 mL, konsentrasi
larutan pengelusi HCl 3 M dengan jumlah volume 1 mL. Batas deteksi untuk ion Cu2+ dan Pb2+ masing-masing 5.26 dan
24.57 ppb. Tingkat reprodusibilitas yang ditunjukkan dan nilai koefisien variansi adalah 2.11%. Metode ini dapat
diaplikasikan untuk sampel air alam dengan prosentase recovery > 95%, dan dengan teknik spike telah ditunjukkan
bahwa matriks sampel air yang berasal dari sungai Citarum dan waduk Saguling tidak mempengaruhi hasil
pengukuran.
Kata kunci: Prakonsentrasi, Resin dowex 50W-X8, Cu, Pb, FIA-AAS
Abstract
A research aiming at developing preconcentration method using ion exchange resin column for Cu2+ and Pb2+ ions
analysis in the stream of Citarum river and the Saguling lake has been carried out. The preconcentration method was
performed using a mini column filled with Dowex 50W-X8. The preconcentration method was developed to be
incorporated with the flow injection analysis (FIA), for which water samples were passed through the mini column and
by eluting with 3 M HCl, and the eluate was detected by an atomic absorption spectrophotometer detector. The optimal
conditions for the best analytical performance with FIA-AAS method were 5 mL injection volume of waters samples, the
eluent HCl concentration was 3 M and the volume was 1 mL. The limit of detection achieved by this method for Cu and
Pb ions were 5.26 dan 24.57 ppb, respectively. The reproducibility level shown by the coefficient of variance for this
method was 2.11%. The method was applied to natural water samples with a recovery percentage of > 95%. The spike
method develoved in this research, for matrices of water sample from Citarum river and the Saguling lake, has its
advantage that the matrices did not affect the results of measurements.
Keywords: Preconcentration, Dowex 50W-X8 resin, Cu, Pb, FIA-AAS
pengendalian pencemaran air. Logam-logam ini dalam
sumber air cenderung terdapat dalam kadar yang sangat
rendah (trace metals), namun dapat terakumulasi pada
sedimen dan biota air. Oleh karena itu diperlukan
adanya teknik tersendiri dalam penentuan konsentrasi
ion-ion logan tersebut (Moelyo, 1996).
Penggunaan metode prakonsentrasi sebagai
tahap awal analisis instrumental untuk menentukan
konsentrasi logam renik dalam air, telah banyak
dilakukan (Leyden dan Wegscheider, 1981; Fang dkk.,
1991). Hal-hal yang berkaitan dengan kekurangefektifan serta pengaruh matriks terhadap pengukuran
dapat diperkecil melalui metode prakonsentrasi yang
sesuai. Teknik prakonsentrasi memberikan solusi

I. Pendahuluan
Sungai Citarum yang memiliki panjang 315
km dengan luas daerah pengaliran sekitar 6000 km2,
merupakan sumber air yang telah dimanfaatkan selain
sebagai sumber baku air minum, perikanan, pertanian,
industri dan pusat listrik tenaga air, juga menjadi sarana
penerima air limbah dari sekitar 400 buah industri yang
tersebar di sepanjang daerah pengalirannya. Sungai
Citarum dan juga waduk Saguling diindikasikan telah
tercemar dengan ion-ion logam seperti Cu, Cd, Pb, Zn,
Ni, Mn, Hg, As, Cr, Co, Sb, Ge, dan Fe. Ion-ion ini
merupakan zat pencemar kimiawi yang termasuk dalam
kelompok Bahan Beracun Berbahaya (B3) dan
mendapat prioritas utama dalam usaha pencegahan dan
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terhadap keterbatasan kepekaan instrumen dalam
penentuan logam berat pada konsentrasi yang sangat
rendah (Koester dan Moulik, 2005). Kendala ini
merupakan masalah utama dalam kimia analitik yang
secara terus-menerus dicari solusinya.
Metode prakonsentrasi yang ideal untuk ion
logam renik harus memenuhi kriteria berikut: (a)
berperan mengisolasi analit dari matriks secara
simultan untuk menghasilkan faktor pemekatan yang
sesuai, (b) merupakan proses sederhana yang mampu
mencegah kontaminasi, menghasilkan blangko sampel
dan memberikan limit deteksi yang rendah, (c)
menghasilkan suatu larutan dengan matriks yang mirip
dengan larutan blangko analit (Corsini dkk., 1982).
Metode prakonsentrasi untuk ion logam berat renik
yang umum digunakan adalah metode ekstraksi pelarut.
Metode ini memiliki kelemahan, karena memerlukan
pelarut organik yang mahal dan seringkali mempunyai
sifat toksik dan sangat berbahaya (Riley dan Taylor,
1968; Wan dkk., 1985; Canel, 2003). Metode
prakonsentrasi dengan menggunakan resin penukar
kation memiliki keunggulan dibanding cara
prakonsentrasi yang lain, karena faktor kehilangan
analit dapat diminimalkan, jumlah resin yang
digunakan sedikit (0,1-0,5 g), serta dapat diregenerasi
sehingga mampu digunakan berulangkali untuk analisis
yang sama (Hirano dan Nakajima, 2005). Teknik
analisis injeksi alir (Flow Injection Analysis, FIA)
merupakan teknik yang didasarkan pada injeksi larutan
sampel ke dalam suatu aliran kontinu. Dalam metode
ini sampel yang diinjeksikan mengalir secara kontinu
ke dalam kolom mini yang berisikan resin penukar
kation Dowex 50 W-X8. Prinsip metode ini didasarkan
padamekanisme retensi-elusi ion logam berat, yang
selanjutnya dideteksi dengan detektor AAS. Metode
analisis FIA-AAS menggunakan resin penukar kation
Dowex 50 W-X8 ini memiliki beberapa kelebihan
berupa waktu analisis yang singkat, jumlah reagen yang
dibutuhkan sedikit, serta nilai reprodusibilitas
pengukuran yang tinggi (Fang, 1991).
Pada penelitian ini telah dikembangkan
metode prakonsentrasi, dengan menggunakan resin
penukar kation Dowex 50 W-X8 untuk menentukan
kadar ion Cu2+ dan Pb2+ dalam jumlah renik yang
terdapat dalam air aliran sungai Citarum yang mengalir
di kota Bandung dan waduk Saguling secara analisis
injeksi alir. Beberapa parameter pengukuran dalam
prakonsentrasi ion logam berat dengan menggunakan
FIA-AAS, seperti
pengaruh volume sampel,
konsentrasi asam, volume asam, dan kinerja analitik
dari
metode
yang
dikembangkan
seperti
reprodusibilitas, daerah rentang linier pengukuran,
batas deteksi dan pengaruh matriks sample telah
berhasil diidentifikasi. Sermua parameter tersebut
akhirnya dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan
prakonsentrasi ion logam berat dalam sampel air.

2. Metode
2.1 Pengambilan sampel
Sampel air diambil dari aliran sungai Citarum
yang mengalir di kota Bandung pada 6 lokasi yang
berbeda dan dari waduk Saguling pada 4 lokasi yang
berbeda. Setiap sampel air diambil dua kali dan
masing-masing dimasukkan ke dalam botol plastik.
Salah satu bagian ditambahkan HNO3 pekat sampai
pH larutan ≈ 3. Pengukuran beberapa parameter
lapangan, seperti pH sampel air, konduktivitas, dan
temperatur air dilakukan secara in situ. Semua sampel
air segera dibawa ke laboratorium dan disimpan dalam
lemari pendingin.
2.2 Prakosentrasi ion logam berat dengan resin Dowex
secara FIA
Material resin Dowex 50 W-X8 dimasukkan ke dalam
kolom mini yang mempunyai panjang 4,8 cm, diameter
0,4 cm, berisi 0,2 g resin Dowex 50 W-X8. Laju alir
carrier, sampel maupun eluen dibuat tetap, yaitu 2,5
mL/menit. Konstruksi alat FIA-AAS untuk analisis
renik ion logam menggunakan kolom mini yang
berisikan resin Dowex 50 W-X8 berbasis analisis
injeksi alir ditampilkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Skema alat FIA-AAS menggunakan kolom
mini resin Dowex 50W-X8.
2.3 Prakonsentrasi ion Cu2+ dengan resin Dowex 50
W-X8 secara FIA-AAS
Untuk menentukan pengaruh volume sampel,
larutan standar Cu2+ konsentrasi 100 ppb dengan
berbagai variasi volume, mulai dari 1 mL sampai 6 mL,
dialirkan ke dalam kolom mini yang berisikan resin
Dowex 50 W-X8. Pada kondisi pengukuran ini, volume
dan konsentrasi eluen HCl dibuat tetap, yaitu 2 mL dan
konsentrasi HCl adalah 3 M. Dari data tinggi sinyal
yang diperoleh kemudian ditentukan volume sampel
optimum.
Untuk menentukan pengaruh konsentrasi HCl,
sebanyak 5 mL larutan standar Cu2+ dengan konsentrasi
100 ppb dialirkan ke dalam kolom mini yang berisikan
resin Dowex 50 W-X8, kemudian dielusi dengan
berbagai variasi konsentrasi eluen HCl 3 M, mulai dari
0,5 M sampai 4 M. Pada kondisi pengukuran ini,
volume eluen HCl dibuat tetap, yaitu 2 mL. Dari data
tinggi sinyal yang diperoleh kemudian ditentukan
konsentrasi HCl optimum.

86 JURNAL MATEMATIKA DAN SAINS, SEPTEMBER 2008, VOL. 13 NO. 3

2.4 Kinerja analitik prakonsentrasi ion Cu2+ dengan
FIA-AAS
Kinerja analitik dari metode prakonsentrasi
ion logam dengan menggunakan resin Dowex 50 W-X8
secara FIA-AAS yang dipelajari meliputi penentuan
linieritas, presisi sinyal, batas deteksi, pengaruh matriks
dan persentase perolehan kembali.
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3.1 Pengukuran kualitas sampel air
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini
adalah air yang berasal dari sungai Citarum dan waduk
Saguling. Beberapa parameter kualitas air ditentukan
dengan mengukur secara langsung (in situ) di lapangan,
ditampilkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Data hasil pengukuran kualitas air sungai
Citarum dan waduk Saguling
Suhu
(oC)
26,0
28,0
29,0
31,0
29,0
32,0
29,0
28,0
29,0
29,0

TSS
(mg/L)
54
58
15
59
42
86
20
30
35
85

TDS
(mg/L)
312
336
161
225
243
996
206
242
264
752

DHL = daya hantar listrik, TSS = total solid suspended, TDS = total
dissolve suspended

Sifat fisika dan kimia air digunakan sebagai
acuan untuk melakukan prakonsentrasi ion-ion logam
seperti yang menjadi tujuan penelitian ini.
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Gambar 2. Pengaruh volume sampel ion logam
terhadap tinggi puncak sinyal.
Dari Gambar 2 dapat diketahui, bahwa terdapat korelasi
yang linier antara volume larutan standar dengan tinggi
puncak yang dihasilkan, yakni makin besar volume
larutan standar, makin tinggi pula tinggi puncak sinyal
yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya
volume setiap sampel dalam pengukuran tidak
berpengaruh secara signifikan untuk setiap hasil
pengukuran
Pada penentuan pengaruh konsentrasi HCl
yang digunakan untuk mengelusi hasil prakonsentrasi
ion logam dalam resin penukar kation, profil sinyal
hasil pengukuran pada berbagai konsentrasi eluen HCl,
ditampilkan pada Gambar 3.
Hasil pengukuran tinggi puncak untuk ion
Cu2+ dan Pb2+, pada berbagai variasi konsentrasi eluen
HCl dapat dilihat pada Gambar 4.
30
HCl 4 M

(AU)

3. Hasil dan Pembahasan

4

Volume larutan standar(mL)

dalam sampel air secara

Masing-masing larutan sampel air diukur
dengan kondisi pengukuran yang sama seperti di atas.
Konsentrasi ion Cu2+ ditentukan berdasarkan kurva
kalibrasi dan persamaan garis regresi yang diperoleh.
Prosedur 2.4, 2.5, dan 2.6 dilakukan untuk ion
logam Pb2+, dengan kondisi pengukuran optimum yang
diperoleh.

No.
pH
DHL
Sampel
(mS/cm)
D1
8,3
28
D2
7,7
33
D3
10,1
15
D4
8,0
20
CT1
8,7
22
CT2
8,2
136
CT3
8,3
21
CT4
7,6
22
CT5
8,5
18
CT6
9,1
103

Hasil pengukuran untuk logam Cu2+ dan Pb2+,
pada berbagai variasi volume larutan standar
ditampilkan pada Gambar 2.

25

Tinggi
Puncak
(AU)
Tinggi
puncak

2.5 Prakonsentrasi ion Cu
FIA-AAS

2+

3.2 Prakonsentrasi ion logam berat dengan resin
Dowex 50 W-X8 secara FIA-AAS

Tinggi Puncak (AU)

Untuk menentukan pengaruh volume HCl,
sebanyak 5 mL larutan standar Cu2+ dengan konsentrasi
100 ppb dialirkan ke dalam kolom mini yang berisikan
resin Dowex 50 W-X8, kemudian dielusi dengan eluen
HCl 3 M pada berbagai volume, mulai dari 0,5 mL
sampai 3 mL. Dari data tinggi sinyal yang diperoleh
kemudian ditentukan konsentrasi HCl optimum.
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Gambar 3. Profil sinyal Cu 100 ppb pada berbagai
konsentrasi HCl M).
Dari Gambar 3 dan Gambar 4 dapat disimpulkan,
bahwa makin tinggi konsentrasi eluen HCl yang
digunakan untuk mengelusi ion logam hasil
prakonsentrasi dalam kolom resin, maka makin tinggi
pula puncak yang dihasilkan. Dalam penelitian ini
diperoleh bahwa pada konsentrasi eluen HCl di bawah
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2 M, ion logam yang terdapat dalam kolom resin belum
terelusi semua, sedangkan pada konsentrasi eluen HCl
di atas 3 M diperoleh tinggi puncak yang tetap,
sehingga dipastikan semua ion logam telah terelusi
dengan baik.Konsentrasi optimum eluen HCl yang
diperoleh adalah 3 M, maka untuk pekerjaan
selanjutnya HCl 3 M digunakan untuk mengelusi ion
logam dalam resin.
Tinggi
TinggiPuncak
Puncak (AU)

50

Cu 10 0 p p b
Pb 50 0 p p b

40
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20
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0
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1
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Konsentrasi HCl
Konsentrasi
HCl (M)
(M)

Gambar 4. Pengaruh konsentrasi HCl terhadap tinggi
puncak sinyal.
Pada penentuan pengaruh volume eluen HCl,
profil sinyal hasil pengukuran pada berbagai volume
eluen HCl, ditampilkan pada Gambar 5.
40
2 m L

35
Puncak (AU)
TinggiTinggi
puncak
(AU)
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Gambar 5. Profil sinyal Cu 100 ppb pada berbagai
variasi volume HCl 3 M.
Hasil pengukuran tinggi puncak untuk ion
Cu2+ dan Pb2+, pada berbagai variasi volume eluen HCl
3 M ditampilkan pada Gambar 6.
40

prakonsentrasi dalam kolom resin, makin tinggi pula
puncak yang dihasilkan. Dalam penelitian ini diperoleh
bahwa pada volume eluen HCl di bawah 0,5 mL,
terlihat ion logam yang terdapat dalam kolom resin
belum terelusi secara kuantitatif, sedangkan pada
volume eluen HCl di atas 1 mL telah diperoleh tinggi
puncak yang tetap, sehingga dipastikan semua ion
logam telah terelusi dengan baik. Besarnya volume
optimum eluen HCl yang diperoleh adalah 1 mL,
sehingga untuk pekerjaan selanjutnya volume eluen
HCl 1 mL digunakan untuk mengelusi ion logam dalam
resin.
Kondisi optimum untuk prakonsentrasi ion-ion
logam dengan menggunakan kolom mini yang
berisikan resin Dowex 50W-X8 secara FIA-AAS
adalah pada volume standar 5 mL, konsentrasi eluen
HCl 3 M dan volume eluen HCl 1 mL. Kondisi ini yang
digunakan pada penentuan kinerja analitik metode
prakonsentrasi ion Cu2+ dan Pb2+ dalam sampel air.
3.3 Penentuan kinerja Snalitik metode prakonsentrasi
ion Cu2+ dan Pb2+
Untuk penentuan tingkat reprodusibilitas atau
nilai presisi, dilakukan pengukuran tinggi puncak sinyal
ion logam beberapa kali (n = 7) pada kondisi dan
komposisi ion logam dan eluen HCl dibuat tetap. Profil
sinyal reprodusibilitas larutan standar Cu2+ 50 ppb,
ditampilkan pada Gambar 7.
Tingkat reprodusibilitas yang dinyatakan
dengan koefisien variansi (KV) yang diperoleh dari
hasil pengukuran di atas adalah sebesar 2,11%. Hasil
ini cukup baik, mengingat persentase KV yang masih
diperbolehkan adalah ≤ 5 persen.
Kurva kalibrasi dibuat untuk mengetahui
daerah linieritas pengukuran, yaitu suatu transformasi
matematika yang baik dan proporsional antara
konsentrasi analit dalam sampel pada daerah tertentu.
Linieritas dievaluasi secara grafik, yaitu dengan
memplot antara tinggi sinyal atau luas puncak sinyal
sebagai fungsi dari konsentrasi analit, yang biasa
disebut grafik kalibrasi atau kurva kalibrasi.
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Gambar 6. Pengaruh besarnya volume HCl 3 M
terhadap tinggi puncak sinyal.
Dari Gambar 5 dan Gambar 6 dapat
disimpulkan, bahwa makin besar volume eluen HCl
yang digunakan untuk mengelusi ion logam hasil

Puncak(AU)
(AU)
Tinggi Tinggi
puncak

TinggiPuncak
Puncak (AU)
Tinggi
(AU)

Cu 100 ppb

a : 2 3 ,3 2 A U
b : 2 2 ,9 9 A U
c : 2 3 ,2 1 A U

20

d : 2 2 ,9 4 A U
e : 2 2 ,0 4 A U

15

f : 2 2 ,6 6 A U
g : 2 3 ,4 9 A U
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Gambar 7. Profil sinyal reprodusibilitas pengukuran
Cu 50 ppb.
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Berdasarkan hasil pengukuran kurva kalibrasi
untuk ion Cu2+, seperti yang dapat dilihat pada Gambar
8 diperoleh persamaan garis lurus y = 0,45x + 0,2473,
dengan koefisien korelasi (R2) = 0,9975. Dengan
demikian daerah konsentrasi linier metode prakonsentrasi dengan deteksi AAS ini adalah dari 10 ppb
sampai dengan 200 ppb.
Dari hasil pengukuran kurva kalibrasi untuk
ion Pb2+, seperti yang dapat dilihat pada Gambar 9.
diperoleh persamaan garis lurus y = 0,0614x - 0,6066,
dengan koefisien korelasi (R2) = 0,9918. Dengan
demikian daerah konsentrasi linier metode prakonsentrasi dengan deteksi AAS ini adalah dari 20 ppb
sampai dengan 1000 ppb.
Batas deteksi dinyatakan sebagai perbandingan antara sinyal standar (S) terhadap sinyal blanko
(N) atau S/N=3. Pengertian lain dari batas deteksi
adalah konsentrasi atau massa minimum analit yang
masih terdeteksi dengan tingkat kepercayaan yang
tinggi.

prakonsentrasi yang dikembangkan cukup baik, apabila
dibandingkan dengan metode pengukuran secara
langsung dengan AAS yang umumnya dalam kisaran
ppm. Metode prakonsentrasi ini dapat memberikan
massa minimum terdeteksi (hasil pengukuran pada
kisaran nanogram.
Pada penelitian ini, untuk melihat apakah
terdapat pengaruh matriks terhadap hasil pengukuran,
maka dilakukan pengukuran persen perolehan kembali
dengan metode spike. Persen perolehan kembali
masing-masing ion Cu2+ dan Pb2+ ditampilkan pada
Tabel 2.
Data perolehan kembali yang dihasilkan untuk
analisis sampel air memberikan nilai > 95%, yang
menunjukkan bahwa akurasi metode yang dikembangkan ini cukup baik, dan matriks sampel air sungai
Citarum dan waduk Saguling tidak mempengaruhi hasil
pengukuran. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa metode ini dapat digunakan untuk
analisis ion logam Cu2+ dan Pb2+ dalam sampel air pada
tingkat renik (pbb).
Tabel 2. Nilai perolehan kembali ion-ion logam

100
Tinggi Puncak
Tinggi
puncak(AU)
(AU)

90
80

Konsentrasi sampel yang
di spike (ppb)
Ditambahkan (ppb)
Ditemukan (ppb)
Percentage recovery

70
60
50
y = 0.45x + 0.2473
R2 = 0.9975

40
30
20

Cu2+
9,89

Pb2+
93,75

60
71,45
102,23

400
479,59
97,13

3.4 Prakonsentrasi ion Cu2+ dan Pb2+ dalam sampel
air secara FIA-AAS
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Konsentrasi
CuCu
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Gambar 8. Kurva kalibrasi Cu2+.

Konsentrasi ion Cu2+ dan Pb2+ dari 10 lokasi
pengambilan sampel air, baik yang berasal dari sungai
Citarum dan waduk Saguling ditampilkan pada Tabel 3.
Tabel 3. Konsentrasi ion-ion logam dalam waduk
Saguling dan sungai Citarum

70
Tinggi
Puncak(AU)
(AU)
Tinggi puncak

60
50
40
y = 0.0614x - 0.6066
R2 = 0.9918

30
20
10
0
0

200

400

600

800

1000

1200

Konsentrasi
(ppb)
Konsentrasi
PbPb
(ppb)

Gambar 9. Kurva kalibrasi Pb2+.
Dari hasil pengukuran yang dilakukan,
diperoleh batas deteksi untuk ion Cu2+ dan Pb2+,
masing-masing 5,26 dan 24,57 ppb. Metode

No

Lokasi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D1
D2
D3
D4
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6

Konsentrasi ion logam (ppb)
Cu2+
Pb2+
4,12
120,623
8,78
126,98
3,89
ttd
8,56
93,75
4,12
153,85
9,89
99,13
ttd
144,89
2,78
104,99
6,56
ttd
26,34
80,23

NB : ttd = tidak terdeteksi

Menurut SK MENLH No. 51 tahun 2004, nilai batas
ambang ion Cu2+ dan Pb2+ yang diperbolehkan dalam
air laut dan sungai adalah 0,008 mg/L (8 ppb). Dari
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Tabel 3 dapat disimpulkan, bahwa sungai Citarum dan
waduk Saguling sudah tercemar dengan logam berat
tersebut. Hal ini tentu akan menjadi perhatian bagi
pihak Pemerintah Daerah kota Bandung dan penduduk
yang berdiam di sekitar aliran sungai tersebut yang
banyak menggunakan sumber air tersebut untuk
keperluan sehari-harinya.
4. Kesimpulan
Metode prakonsentrasi dengan menggunakan
resin Dowex 50W-X8 dalam kolom mini secara FIAAAS dapat digunakan untuk menentukan konsentrasi
ion Cu2+ dan Pb2+ dalam jumlah renik pada sampel air
yang berasal dari sungai Citarum dan waduk Saguling.
Kondisi optimum untuk kinerja FIA-AAS metode ini
adalah volume injeksi sampel 5 mL, konsentrasi eluen
HCl adalah 3 M dan volume eluen HCl adalah 1 mL,
dengan batas deteksi ion logam Cu2+ dan Pb2+ secara
berturut-turut 5,26 dan 24,57 ppb. Tingkat
reprodusibilitas metode ini yang ditunjukkan dengan
%KV, cukup baik yaitu 2,11%. Nilai perolehan
kembali metode ini cukup baik, yaitu lebih dari 95%
menunjukkan bahwa metode spike yang dikembangkan
untuk matriks sampel air sungai Citarum dan waduk
Saguling tidak mengganggu hasil pengukuran.
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