DOI: http://dx.doi.org/10.14334/Pros.Semnas.TPV-2020-p.858-871

Studi Pendahuluan Pembuatan Prototipe Sensor untuk Deteksi
Keracunan Sianida Pakan Hijauan Ruminansia
dengan Metode Cyclic Voltammetry
(A Preliminary Study of Sensor Prototype for Measurement of
Cyanide Toxicity in Forage Ruminant
by Cyclic Voltammetry Method)
Munawar H, Ramadhani F
Balai Besar Penelitian Veteriner, Jalan RE. Martadianata N0 30 Bogor 16114
seemunawar@gmail.com; ramadhani1129@gmail.com

ABSTRACT
Cyanide detection methods have been developed since 1901 but the methods are
ineffective and inefficient due to the use of many chemicals and require long time for
sample preparation and analysis. The aim of the study was to detect cyanide using cyclic
voltammetry (CV) method. In this study the sensor used a conducting electrode and a
potentiostat to transform chemical reaction to electronical signal. Herein, cyanide
standard solutions (0.0625 – 4 ppm) were measured using CV with following condition:
potential range -0.5 to +1.0 V and scan rate 25 mVs-1 detecting the cyanide up to 0.0625
ppm. This value was below the lethal dose level (1-10 ppm). The picrate paper method
for cyanide detection was done simultaneously for comparison using chloroform and
cashew nut powder to evaporate cyanide ion. Cyanide can be detected after there was
color change from yellow to brick red on filter paper soaked in picrate solution.
However, this method cannot detect cyanide below 1 ppm. Also, the CV method had a
better ability on measuring cyanide spiked-forage samples (0.8 to 80 ppm), than those
of picrate paper method. From these results, the study provided preliminary research
for prototype of cyanide sensor to detect cyanide for diagnostic purposes.
Key words: Cyanide, cyclic voltammetry, picrate paper method, forage
ABSTRAK
Metode deteksi sianida sudah dikembangkan sejak 1901, tetapi metode tersebut
tidak efektif dan tidak efisien karena menggunakan banyak bahan kimia dan waktu
yang relatif panjang untuk preparasi dan analisis sampel. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mendeteksi sianida dengan metode cyclic voltammetry (CV). Pada
penelitian ini, sensor akan menggunakan conducting electrode dan potentiostat. Pada
penelitian ini, larutan standar sianida (0,0625-4 ppm) diukur dengan CV dengan kondisi
potential range -0,5 sampai +1,0 V dan scan rate 25 mVs-1 yang dapat mendeteksi sianida
hingga 0,0625 ppm. Nilai ini di bawah nilai lethal dose (1-10 ppm). Sebagai pembanding,
metode kertas pikrat digunakan dengan menggunakan kloroform dan bubuk kacang
mete yang membantu menguapkan ion sianida. Perubahan warna dari kuning menjadi
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merah bata pada kertas saring yang direndam dalam larutan pikrat menandakan
adanya sianida. Kekurangan metode ini tidak dapat mendeteksi sianida di bawah 1
ppm. Selain itu, jika larutan standar sianida (0,8-80 ppm) ditambahkan (spiked) ke dalam
sampel pakan hijauan, metode CV mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam
mendeteksi sianida dalam sampel tersebut bila dibandingkan dengan kemampuan
mendeteksi sianida dengan metode kertas pikrat. Diharapkan hasil penelitian ini dapat
menjadi studi pendahuluan untuk prototipe sensor sianida untuk keperluan diagnostik.
Kata kunci: Sianida, cyclic voltammetry, metode kertas pikrat, pakan hijauan

PENDAHULUAN
Kasus keracunan sianida pada ruminansia dapat terjadi karena unsur
kesengajaan ataupun tidak disengaja. Hampir 40% kasus keracunan yang ditemui
di Indonesia merupakan keracunan sianida sintetis (Yuningsih 2007). Sianida
sederhana seperti natrium sianida dan kalium sianida mudah diperoleh di pasaran
dalam bentuk kristal putih. Salah satu kasus keracunan sianida yang ditemukan
pada tahun 2004 adalah kematian seekor sapi di Bogor yang diberi daun singkong.
Setelah ditelusuri, daun singkong ditemukan beserta bubuk putih yang diduga dari
padatan sianida. Sedangkan kasus keracunan sianida secara tidak disengaja
ditemukan di satu peternakan yang menyebabkan puluhan ekor kambing etawa mati
(Yuningsih 2012). Kasus ini terjadi pada musim kering ketika peternak kekurangan
pakan hijauan dan memanfaatkan hijauan di sekitarnya. Setelah ditelusuri, pakan
hijauan yang digunakan adalah tanaman angrung (Trema orientalis) yang
mempunyai kandungan sianida cukup tinggi (Indarjulianto et al. 2019).
Keracunan sianida dapat terjadi dalam kondisi akut. Umumnya keracunan
sianida terjadi dalam 15-20 menit melalui oral atau 2-3 menit setelah menghirup
sianida (Yuningsih 2012). Mekanisme keracunan sianida terjadi karena bereaksi
dengan cytochrome oxidase, sehingga level oksigen tinggi dalam darah namun tidak
dapat dilepaskan ke sel (Yuningsih 2012; Yuan et al. 2017). Hal ini dapat dilihat dari
gejala klinis berupa dispnoea, konvulsi, dan asphyxia. Darah akan berwarna merah
terang dan tampak pada selaput mukosa. Gangguan pertukaran oksigen ini yang
menyebabkan kematian. Hewan juga dapat mati tanpa terlihat gejala karena sianida
langsung mengurangi oksigen pada otak dan jantung, sehingga kematian terjadi
dengan cepat.
Lethal dose (LD) sianida pada hewan tergantung pada berbagai faktor seperti
rute administrasi atau bentuk sianida yang digunakan. Secara umum LD50 (lethal
dose, 50% kematian) dari mamalia berkisar antara 1,3 hingga 10 ppm bobot badan
(Hébert 1993). Spesies yang paling sensitif terhadap sianida adalah anjing karena
hanya memiliki sejumlah kecil rhodanase yang membantu mengeluarkan sianida
dari sistem tubuh dibandingkan pada hewan lain (Hébert 1993). Namun demikian,
kasus keracunan sianida pada ruminansia lebih banyak terjadi dibandingkan pada
monogastrik karena beberapa perbedaan, yaitu proses ruminasi yang dilakukan
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ruminansia dan kondisi rumen yang dimiliki ruminansia. Oleh karena keracunan
sianida terjadi dalam kondisi akut, pendeteksian sianida harus dilakukan secara
cepat. Berdasarkan hal ini, pengembangan teknik deteksi sianida yang cukup efektif
dan efisien sangat diperlukan sebagai pencegahan keracunan pada ruminasia sejak
dini.
Pengembangan teknik deteksi sianida sudah dikembangkan sejak 1901 dengan
menggunakan metode konvensional titrasi asam basa (Mellor 1901). Penelitian
serupa juga terus dikembangkan hingga saat ini menggunakan berbagai jenis
reagen yang berbeda yang diintegrasikan dengan instrumen seperti kromatografi
ion (Kumar Meher et al. 2018), spektrofotometer UV-VIS (Dey et al. 2020),
spektrometri massa (Cyanide et al. 2020), spektrofotometer fluorescence (Hu et al.
2020). Namun, metode yang tersedia banyak menghabiskan waktu preparasi dan
analisis sampel serta penggunaan bahan kimia yang cukup banyak, sehingga tidak
cukup efektif dan efisien meskipun dapat mendeteksi sianida dengan sensitifitas
dan selektifitas tinggi. Saat ini, metode berbasis teknologi sensor telah banyak
dikembangkan dalam mendeteksi sianida (Al-Zahrani et al. 2020; Bortey-Sam et al.
2020; Kargar et al. 2020) dengan berbagai kelebihan dibandingkan dengan metode
konvensional misalnya lebih hemat bahan kimia dan waktu analisis yang cukup
singkat. Salah satu metode berbasis sensor adalah menggunakan metode
elektrokimia yang dapat mengubah reaksi kimia menjadi sinyal elektronik
(Kilmartin 2016). Sensor berbasis elektrokimia memiliki berbagai metode cara
pembacaannya diantaranya adalah cyclic voltammetry (Zheng et al. 2016), differential
pulse voltammetry (Munawar et al. 2020a), dan electrochemical impedance spectroscopy
(Munawar et al. 2020b). Tujuan dari penelitian, yaitu menentukan sianida dengan
metode cyclic voltammetry (CV) dalam pakan hijauan.
Pada penelitian ini metode CV digunakan untuk mendeteksi sianida dalam
dalam larutan KOH dan PBS. Teknik deteksi sianida menggunakan carbon screen
printed electrode (CSPE) sebagai media penghantar elektron dan kemudian dibaca
oleh potentiostat sebagai sinyal elektronik. Dengan metode yang sama, kandungan
sianida dalam pakan hijauan (rumput, daun singkong, dan daun pepaya) dapat
dideteksi. Sebagai pembanding, metode kertas pikrat akan digunakan untuk
mendeteksi sianida dalam larutan standar dan pakan hijauan. Analisis sianida dari
kedua metode tersebut akan dibandingkan untuk menentukan metode mana yang
lebih sensitif.
MATERI DAN METODE
Bahan dan alat
Bahan yang dipakai, yaitu kalium sianida, kalium hidroksida, asam pikrat,
natrium karbonat, kloroform, dan phosphate-buffered saline (PBS) (Sigma Aldrich,
USA), kertas saring, kacang mete, dan kapas. Pakan hijauan yang digunakan adalah
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rumput, daun pepaya, dan daun singkong yang diberi larutan standar sianida
dengan konsentrasi 0,8; 8; dan 80 ppm.
Metode CV menggunakan rangkaian alat (Gambar 1) yang terdiri dari
potentiostat Ana Pot (Zimmer & Peacock As, Hoerten, Norway) yang dilengkapi
dengan software PS. Trace 5.8. Selain itu, Value screen printed carbon electrodes
(catalogue no. A-AC-C-AC-303-N, Zimmer & Peacock As, Hoerten, Norway)
digunakan sebagai electrode yang berfungsi sebagai penghantar elektron dalam
larutan. Elektrode ini tersusun dari Ag/AgCl sebagai reference dan counter electrode
dan karbon sebagai working electrode. Metode pikrat menggunakan tabung reaksi
untuk melihat reaksi perubahan warna dari kertas saring yang sudah direndam
oleh larutan pikrat.

Gambar 1. Rangkaian alat pengukuran sianida berbasis sensor elektrokimia yang
terdiri dari carbon screen printed electrode (CSPE), potentiostat dan laptop
yang ketiganya dihubungan dengan kabel konektor

Penentuan sianida dalam larutan standar
Pembuatan larutan standar sianida
Laruran sianida dalam penelitian ini akan dibuat dari KCN dalam air, KOH,
dan PBS dengan rentang konsentrasi 0,0625; 0,125; 0,25; 0,5; 1; 2; dan 4 ppm. Larutan
sianida dalam air, masing-masing dibuat 3 mL. Sedangkan Larutan sianida dalam
KOH dan PBS masing-masing dibuat dalam 0,5 mL. Larutan sianida dalam KOH
dan PBS akan dianalisis dengan metode CV. Larutan sianida dalam akuades akan
dianalisis dengan metode kertas pikrat.
Metode cyclic voltammetry
Sebanyak 50 uL larutan sianida dalam KOH dengan konsentrasi dari 0,0625-4
ppm dipipet dan diteteskan pada permukaan CSPE hingga seluruh elektrodenya
tertutupi oleh larutan sianida. Larutan sianida akan dibaca oleh potentiostat dengan
kondisi alat potensial mulai dari -0,5 V sampai +1,0 V, step potensial 0,01 V, scan rate
25 mVs-1 dengan total waktu 6 menit untuk tiga kali (3 cycles) pengulangan per
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pengujian. Selanjutnya, voltammogram akan direkam dan dianalisis perubahannya.
Larutan KOH tanpa ada sianida diuji juga dengan kondisi yang sama sebagai
kontrol (Munawar 2020; Garcia-cruz et al. 2020).
Dengan kondisi yang sama seperti uraian di atas, larutan sianida dalam PBS
akan dianalisis dengan CV dan PBS sebagai kontrol. Meskipun metode CV datanya
dapat dihitung secara kuantitatif, tetapi dalam penelitian ini semua pengamatan
dalam metode CV akan dilihat secara kualitatif karena akan dibandingkan dengan
metode kertas pikrat yang merupakan metode kualitatif.
Metode kertas pikrat
Sebanyak 2 ml larutan standar sianida dari konsentrasi 0,0625-4 ppm,
dimasukkan ke dalam tabung reaksi kemudian ditambahkan 15 µL kloroform dan
0,5 g serbuk kacang mete. Campuran ini dihomogenkan kemudian ditutup rapat
dengan kapas dan diselipkan kertas pikrat yang dibiarkan menggantung di atas
campuran (Gervason et al. 2017). Kertas pikrat merupakan strip test sederhana yang
terbuat dari kertas saring yang dipotong panjang (strip) dan direndam dalam
campuran natrium karbonat dan asam pikrat yang dilarutkan dalam akuades dan
dikeringkan. Sianida kuat akan mengubah warna kertas pikrat dalam hitungan
menit hingga jam. Selanjutnya, akuades tanpa sianida akan diuji juga sebagai
kontrol.
Penentuan sianida dalam pakan hijauan yang ditambahkan larutan sianida
Persiapan pakan hijauan
Semua pakan hijauan (rumput, daun singkong, dan daun pepaya) dikeringkan
dalam suhu ruang selama satu minggu. Selanjutnya, pakan yang sudah kering
ditimbang sebanyak 1 g dan dibuat masing masing 12 buah (masing-masing
perlakuan dibuat 3 kali pengulangan). Selanjutnya pakan dibagi menjadi 4
kelompok, 3 kelompok ditambahkan 5 mL larutan sianida masing-masing 0,8; 8;
dan 80 ppm, satu kelompok sebagai kontrol (Tabel 1). Pakan hijauan yang sudah
ditambahkan larutan sianida akan dianggap sebagai larutan pakan hijauan.
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Tabel 1. Proses penyiapan sampel pakan hijauan dengan penambahan larutan sianida
dari 0-80 ppm
Pakan hijauan

Konsentrasi sianida yang ditambahkan (ppm)
0 (kontrol)
0,8

Rumput

8
80
0 (kontrol)
0,8

Daun singkong

8
80
0 (kontrol)
0,8

Daun pepaya

8
80

Metode cyclic voltammetry
Sebanyak 500 µl larutan pakan hijauan ditambahkan 500 µl larutan KOH.
Kemudian, larutan dipipet dan diteteskan pada permukaan CSPE hingga seluruh
elektrodenya tertutupi oleh larutan sianida. Larutan sianida tersebut dibaca oleh
potentiostat dengan kondisi alat potensial mulai dari -0,5 V sampai +1,0 V, step
potensial 0,01 V, scan rate 25 mVs-1 dengan total waktu 6 menit untuk tiga kali (3
cycles) pengulangan per pengujian. Selanjutnya, voltammogram akan direkam dan
dianalisis perubahannya. Larutan KOH tanpa ada sianida diuji juga dengan kondisi
yang sama sebagai kontrol (Munawar 2020; Garcia-cruz et al. 2020).
Metode kertas pikrat
Sebanyak 2 ml larutan pakan hijauan dimasukkan ke dalam tabung reaksi
kemudian ditambahkan 15 µl kloroform dan 0,5 g serbuk kacang mete. Seperti
halnya pada standar sianida, campuran ini dihomogenkan kemudian ditutup rapat
dengan kapas dan diselipkan kertas pikrat yang dibiarkan menggantung di atas
campuran (Gervason et al. 2017).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Morfologi voltammogram dari pelarut dan sianida dalam larutan
Hasil dari pembacaan dengan metode cyclic voltammetry (CV) adalah sebuah
grafik yang berbentuk the duck-shaped plot atau secara ilmiah disebut cyclic
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voltammogram. Morfologi dari gtafik CV ini terbentuk karena adanya aktivitas
elektron yang berasal dari reaksi reduksi yang kearah kiri dan reaksi oksidasi
kearah kanan. Sehingga grafik yang terbentuk adalah sepertihanya kebalikannya
(Elgrishi et al. 2018).
Morfologi voltammogram dari pelarut yang digunakan dalam penelitian akan
dievaluasi sebagai baseline. Akuades tidak memperlihatkan respons yang signifikan
(Gambar 2 A (1) dan B (2)). Hal ini terjadi karena aliran elektron dalam air tidak
terlalu tinggi dan bersifat netral (pH≈7) karena jumlah ion positif (H+) dan
negatifnya (OH-) sama. Hasil yang sama ditunjukan bahwa pada larutan buffer
dengan pH mendekati 7 memberikan respon yang tidak terlalu tinggi (GobernaFerrón et al. 2015). Pelarut lain yang dipakai adalah PBS dan KOH yang bersifat
elektrolit, sehingga mampu menunjukkan keberadaan aliran elektron. Dari sifat ini,
larutan KOH dan PBS digunakan sebagai pelarut sianida bersifat menginterferensi
aktivitas elektron dalam larutan KOH dan PBS, sehingga proses interferensi sianida
ini akan digunakan dalam penentuan keberadaan sianida dalam larutan.
Berbeda dengan air, voltammogram pada PBS (Gambar 2 A (2)) mempunyai
puncak pada daerah 0,5 V. Tetapi, voltammogram pada KOH (Gambar 2 B (2))
mempunyai kemiripan dengan voltammogram pada air yang tidak ada puncak
apapun. Perbedaan ini menunjukkan adanya perbedaan kandungan elektron yang
terdapat dalam PBS lebih banyak dibandingkan dalam KOH. Kemudian,
voltammogram pada sianida menunjukkan adanya puncak yang signifikan yang
menandakan adanya inteferensi sianida dalam PBS (Gambar 2 A (3)) dan KOH
(Gambar 2 B (3)). Dari data-data tersebut menunjukkan bahwa adanya ion sianida
mempengaruhi perbedaan respon dalam PBS dan KOH. Sehingga sianida dalam
PBS dan KOH dapat dipastikan keberadaannya dengan metode CV.

Gambar 2. (A) Voltammogram pada air (1), PBS 0,01 M (2) dan KCN 0,0625 ppm
dalam PBS 0,01 M. (B) Voltammogram pada air (1), KOH 0,1 M (2) dan
KCN 0,0625 ppm dalam KOH 0,1 M. Kondisi pengukuran: rentang
potensial -0,5 - +1,0 V; step potensial 0.01 V; scan rate 25 mVs-1 dengan total
waktu 6 menit untuk tiga kali (3 cycles) pengulangan per pengujian.

864

Munawar & Ramadhani: Studi Pendahuluan Pembuatan Prototipe Sensor untuk Deteksi Keracunan Sianida Pakan

Untuk mengetahui respon dari perbedaan konsentrasi sianida dalam larutan,
larutan standar sianida dibuat dari 0,0625 – 4 ppm dalam PBS dan KOH.
Pengamatan dilakukan terhadap pengaruh konsentrasi sianida terhadap aktifitas
elektron dari larutan KOH dan PBS. Puncak sianida muncul pada kisaran +0,25 –
+3,0 V yang berbeda dengan penelitian sebelumnya (Cardoso et al. 2014). Perbedaan
ini muncul karena perbedaan bahan dan alat yang digunakan, sehingga puncak
sianida bergeser 0,6 V ke kanan. Selain pengamatan terhadap puncak, sianida dalam
KOH menunjukkan penurunan dari 00625 ppm ke 4 ppm (Gambar 3A). Proses
penurunan ini menunjukkan interferensi ion sianida terhadap aktifitas elektron
dalam larutan KOH yang juga telah dilaporkan (Shah et al. 2019).

Gambar 3 Voltammogram (A) larutan KCN 0,0625 – 4 ppm (1-7) dalam 0,1 M KOH dan
(B larutan KCN 0,0625 – 4 ppm (1-7) dalam 0,01 M PBS. Kondisi pengukuran:
rentang potensial -0,5 - +1,0 V; step potensial 0.01 V; scan rate 25 mVs-1
dengan total waktu 6 menit untuk tiga kali (3 cycles) pengulangan per
pengujian.

Dengan perlakuan yang sama, tren voltammogram sianida dalam PBS berbeda
dengan sianida dalam KOH. Gambar 3B membuktikan bahwa meskipun puncak
mengalami penurunan, tetapi perbedaan tidak terlalu signifikan, sehingga dapat
diprediksi sianida tidak terlalu menginterferensi aktifitas elektron dalam PBS secara
ekstrim. Peristiwa ini terjadi karena PBS mempunyai sedikit sumber elektron,
sehingga interferensi oleh sianida dengan berbagai konsentrasi tidak terlalu
berpengaruh dalam proses analisis dengan metode CV. Hasil pengamatan ini dapat
dilihat dari intensitas arus (current) dari larutan PBS (I≈30µA) lebih rendah dari
larutan KOH (I≈80µA) yang menandakan jumlah aliran elektron dalam larutan PBS
lebih sedikit dibandingkan dengan aliran elektron dalam larutan KOH (Gambar 3).
Dari hasil ini, penentuan sianida dapat dengan mudah dilihat dalam larutan KOH
dibandingkan dengan dalam larutan PBS karena respons yang cukup signifikan.
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Sehingga, larutan KOH selanjutnya akan digunakan juga dalam pembacaan sianida
dalam sampel pakan hijauan.
Perbadingan hasil analisis kualitatif sianida dalam larutan standar sianida
dengan cyclic voltammetry dan kertas pikrat

Gambar 4

Hasil deteksi standar sianida secara konvensional menggunakan metode
kertas pikrat setelah 28 jam (konsentrasi CN- kiri-kanan: 4; 2; 1; 0.5; 0.25;
0.125; dan 0.0625 ppm)

Penelitian ini menarik ketika hasil dari metode CV dibandingkan dengan
metode kertas pikrat yang biasa digunakan untuk mendeteksi sianida dalam
sampel diagnostic (Gambar 4). Dengan rentang konsentrasi sianida yang sama
(0,0625 – 4 ppm), metode kertas pikrat menunjukkan hasil yang berbeda dari hasil
yang ditunjukkan oleh metode CV. Pada metode CV, semua konsentrasi sianida
dapat terdeteksi (Tabel 2), namun metode kertas pikrat hanya mampu mendeteksi
sianida pada konsentrasi terendah 1 ppm (Tabel 2), sehingga penggunaan metode
kertas pikrat untuk deteksi sianida tidak terlalu sensitif karena tidak mampu
mendeteksi sianida pada konsentrasi rendah. Meskipun demikian, metode kertas
pikrat ini masih dapat digunakan jika rentang konsentrasi didaerah lethal dose nya
yaitu 1-10 ppm.
Perbedaan hasil ini menunjukkan adanya perbedaan mekanisme kerja dari
metode kertas pikrat dengan metode CV. Deteksi sianida dengan menggunakan
metode kertas pikrat bekerja berdasarkan prinsip penangkapan gas sianida dengan
kertas pikrat. Kemudian, gas sianida ini akan mengubah warna kertas pikrat
menjadi merah bata dengan intensitas warnanya ditentukan oleh konsentrasi
sianida yang terdapat dalam larutan. Kertas pikrat pada pemeriksaan ini mulai
menunjukkan hasil pada jam keempat untuk konsentrasi 2 ppm dan 4 ppm. Secara
visual (Gambar 4), larutan standar sianida 2 ppm memperlihatkan adanya
perubahan warna merah muda dan konsentrasi 4 ppm menunjukkan warna merah.
Setelah 28 jam, kertas pikrat pada konsentrasi 1 ppm juga menunjukkan perubahan
warna menjadi agak merah. Berdasarkan hasil ini, metode CV lebih cepat
dibandingkan dengan metode kertas pikrat yang membutuhkan waktu lebih dari 6
menit bahkan ber jam-jam.
866

Munawar & Ramadhani: Studi Pendahuluan Pembuatan Prototipe Sensor untuk Deteksi Keracunan Sianida Pakan

Tabel 2. Hasil analisis kualitatif dengan metode kertas pikrat dan cyclic votammetry
dalam larutan standar sianida dengan rentang konsentrasi 0.0625-4 ppm, n = 3
Konsentrasi CN(ppm)

Kertas pikrat

cyclic voltammetry

Hasil

Waktu (jam)

Tt

-

Hasil

Waktu (menit)

T

6

0.0625
0.125
0.25
0.5
1
2

28
T

4

4
T= terdeksi, tt=tidak terdeteksi

Perubahan warna kertas pikrat tidak terjadi lagi pada konsentrasi lainnya.
Belum ada penelitian yang menyatakan limit of detection (LOD) dari metode kertas
pikrat untuk larutan standar sianida (bebas senyawa lain) karena metode ini
dikembangkan untuk mendeteksi senyawa sianida komplek dalam tanaman
dengan LOD 0,001% atau 10 ppm (Egbuna et al. 2019). Berdasarkan hasil ini,
konsentrasi terendah sianida dalam larutan standar yang mampu dideteksi kertas
pikrat adalah 1 ppm dan dapat diaplikasikan untuk mendeteksi sianida pada pakan
hijauan kisaran 10 ppm.
Perbandingan hasil analisis kandungan sianida dalam sampel pakan hijauan
secara kualitatif dengan cyclic voltammetry dan kertas pikrat
Pengukuran sianida dalam larutan pakan hijauan akan diperlakukan sama
dengan larutan standar pada pengukuran sianida sebelumnya. Sehingga, larutan
pakan hijauan akan dilarutkan kembali dalam larutan KOH untuk melihat respon
yang sama pada hasil sebelumnya. Tabel 3 menunjukkan bahwa sianida dalam
semua larutan pakan hijauan dapat terdeteksi dengan metode CV. Oleh karena itu,
metode CV mempunyai konsistensi yang baik dalam pengukuran sianida baik
dalam larutan standar maupun pakan hijauan.
Berbeda dengan metode CV, kertas pikrat menunjukkan perubahan warna
menjadi merah bata setelah 30 menit untuk sampel singkong yang ditambahkan
dengan sianida 80 ppm, berikutnya terlihat pada sampel rumput 80 ppm dengan
warna merah, dan daun pepaya 80 ppm dengan warna agak merah. Setelah 28 jam,
tidak terjadi perubahan warna lagi pada kertas pikrat untuk konsentrasi 8 ppm dan
di bawahnya. Hasil ini linier dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan
bahwa LoD dari metode kertas pikrat untuk deteksi sianida dalam tanaman sekitar
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10 ppm (Egbuna et al. 2019), sehingga sianida dalam sampel dengan konsentrasi 8
ppm tidak terdeteksi oleh kertas pikrat karena berada di bawah LOD. Dengan
demikian, pengukuran sianida dengan metode CV lebih sensitif dibandingkan
dengan metode kertas pikrat karena mampu mendeteksi sianida dalam bentuk ion
tunggal pada larutan standar dan sianida dalam bentuk ion komplek pada pakan
hijauan, meskipun diperlukan penelitian lebih lanjut.
Tabel 3. Hasil analisis kualitatif sianida pada pakan hijauan dengan metode kertas
pikrat dan cyclic votammetry, n=3
Sampel

Konsentrasi
sianida yang
ditambahkan
(ppm)

Analisis kualitatif
Metode kertas pikrat

Cyclic Voltammetry

Hasil

Hasil

Waktu
(menit)

T

6

Waktu
(menit)

Rumput

0
0,8

Tt

-

T

30

Tt

-

8
80
Daun singkong

0
0,8
8
80

Daun pepaya

T

30

Tt

-

T

30

0
0,8
8
80

T= terdeksi, tt=tidak terdeteksi

KESIMPULAN DAN SARAN
Penentuan sianida dengan cyclic voltammetry (CV) memberikan hasil yang lebih
sensitif dibandingkan dengan metode konvensional kertas pikrat. Metode CV ini
mampu mendeteksi sianida secara cepat dan konsisten. Penelitian ini menjadi dasar
pengembangan untuk membuat prototipe sensor sianida berbasis elektrokimia
dengan desain penelitian yang lebih komplek perlu diperhatikan, sehingga sianida
yang terukur dapat tervalidasi dengan baik. Penelitian ini mempunyai potensi
untuk menghasilkan paten pembuatan sensor sianida karena kemudahan dalam
analisis dan hanya membutuhkan sampel yang minimalis (≈ 50 uL). Oleh karena
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itu, penelitian lanjutan perlu dikembangkan sebagai start up dalam pengembangan
teknologi 4.0 dalam pengujian sampel diagnostik.
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