




Atom dari suatu unsur pada keadaan dasar akan
dikenai radiasi maka atom tersebut akan
menyerap energi dan mengakibatkan elektron
pada kulit terluar naik ke tingkat energi yang lebih
tinggi atau tereksitasi.
Jika suatu atom diberi energi, maka energi
tersebut akan mempercepat gerakan elektron
sehingga elektron tersebut akan tereksitasi ke
tingkat energi yang lebih tinggi dan dapat kembali
ke keadaan semula.



























Aksesoris SSA

• Tabung Gas Tabung gas pada AAS yang digunakan
merupakan tabung gas yang berisi gas asetilen
atau N2O
Regulator pada tabung gas asetilen berfungsi
untuk pengaturan banyaknya gas yang akan
dikeluarkan, dan gas yang berada di dalam
tabung. Spedometer pada bagian kanan
regulator merupakan pengatur
tekanan yang berada di dalam tabung. 
Pengujian untuk pendeteksian bocor atau
tidaknya tabung gas tersebut, yaitu dengan
mendekatkan telinga ke dekat regulator gas dan 
diberi sedikit air



Aksesoris SSA

• Ducting Ducting merupakan bagian cerobong
asap untuk menyedot asap atau sisa
pembakaran pada AAS, yang langsung
dihubungkan pada cerobong asap 
bagian luar pada atap bangunan, agar 
asap yang dihasilkan oleh AAS, tidak
berbahaya bagi lingkungan sekitar. Asap 
yang dihasilkan dari pembakaran pada 
AAS, diolah sedemikian rupa di dalam
ducting, agar polusi yang dihasilkan
tidak berbahaya.



Aksesoris SSA

• Kompresor Kompresor merupakan
alat yang terpisah dengan
main unit, karena alat ini
berfungsi untuk mensuplai
kebutuhan udara yang 
akan digunakan oleh AAS, 
pada waktu pembakaran
atom. 



Jenis-jenis SSA

Pembentukan
Atom dengan SSA

1.Atomisasi
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1.Atomisasi tanpa
Nyala
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senyawa Hidrida



Atomisasi dengan Nyala

• Suatu senyawa logam yang dipanaskan akan membentuk atom 
logam pada suhu ± 1700 ºC atau lebih.

• Sampel yang berbentuk cairan akan dilakukan atomisasi dengan
cara memasukan cairan tersebut ke dalam nyala campuran gas 
bakar. Tingginya suhu nyala yang diperlukan untuk atomisasi
setiap unsur berbeda.

• Beberapa unsur dapat ditentukan dengan nyala dari campuran
gas yang berbeda tetapi penggunaan bahan bakar dan oksidan
yang berbeda akan memberikan sensitivitas yang berbeda pula.



Atomisasi dengan Nyala

Syarat-syarat gas yang dapat digunakan dalam atomisasi dengan nyala:
• Campuran gas memberikan suhu nyala yang sesuai untuk atomisasi unsur
• yang akan dianalisa
• Tidak berbahaya misalnya tidak mudah menimbulkan ledakan.
• Gas cukup aman, tidak beracun dan mudah dikendalikan
• Gas cukup murni dan bersih (UHP)

Campuran gas yang paling umum digunakan adalah
Udara : C2H2 (suhu nyala 1900 – 2000 ºC),
N2O : C2H2 (suhu nyala 2700 – 3000 ºC),
Udara : propana (suhu nyala 1700 – 1900 ºC).



Atomisasi dengan Nyala

Hal-hal yang harus diperhatikan pada atomisasi dengan nyala :
1) Standar dan sampel harus dipersiapkan dalam bentuk larutan dan cukup
stabil. Dianjurkan dalam larutan dengan keasaman yang rendah untuk
mencegah korosi.
2) Atomisasi dilakukan dengan nyala dari campuran gas yang sesuai
dengan unsur yang dianalisa.



Atomisasi tanpa Nyala

Atomisasi tanpa nyala dilakukan dengan mengalirkan energi listrik
pada batang karbon (CRA – CarbonRod Atomizer) atau tabung
karbon (GTA – Graphite Tube Atomizer) yang mempunyai 2 
elektroda.
Sampel dimasukan ke dalam CRA atau GTA. Arus listrik dialirkan
sehingga batang atau tabung menjadi panas (suhu naik menjadi
tinggi) dan unsur yang dianalisa akan teratomisasi. Suhu dapat
diatur hingga3000 ºC.



Atomisasi dengan pembentukan Senyawa Hidrida

Atomisasi dengan pembentukan senyawa hidrida
dilakukan untuk unsur As, Se, Sb yang mudah terurai
apabila dipanaskan pada suhu lebih dari 800 ºC 
sehingga atomisasi dilakukan dengan membentuk
senyawa hidrida berbentuk gas atau yang lebih
terurai menjadi atom-atomnya melalui reaksi reduksi
oleh SnCl2 atau NaBH4, contohnya merkuri (Hg).



Kelebihan metode AAS

• Spesifik
• Batas (limit) deteksi rendah
• Dari satu larutan yang sama, beberapa unsur berlainan dapat diukur
• Pengukuran dapat langsung dilakukan terhadap larutan contoh

(preparasi contoh sebelum pengukuran lebih sederhana, kecuali bila ada
zat pengganggu)

• Dapat diaplikasikan kepada banyak jenis unsur dalam banyak jenis
contoh.

• Batas kadar-kadar yang dapat ditentukan adalah amat luas (mg/L hingga
persen)



Kekurangan metode AAS

• Kurang sempurnanya preparasi sampel, seperti:
- Proses destruksi yang kurang sempurna
- Tingkat keasaman sampel dan blanko tidak sama

• Kesalahan matriks, hal ini disebabkan adanya perbedaan
matriks sampel dan matriks standar

• Aliran sampel pada burner tidak sama kecepatannya
atau ada penyumbatan pada jalannya aliran sampel.




