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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Voltametri adalah salah satu metode elektroanalitik dimana informasi 

mengenai analit diperoleh dari pengukuran arus sebagai fungsi dari potensial yang 

diterapkan.  Teknik ini digunakan secara luas oleh ilmuwan kimia anorganik, 

kimia fisik dan biokimia untuk tujuan nonanalitik termasuk studi awal proses 

oksidasi-reduksi pada media yang bervariasi, proses adsorpsi permukaan dan 

mekanisme transfer elektron pada permukaan elektroda termodifikasi.  Voltametri 

menjadi salah satu metoda yang penting bagi ahli kimia untuk penentuan ion 

anorganik tertentu dalam larutan (Skoog, Holler and Nieman, 1998).  

Elektroanalisis khususnya berkonsentrasi pada studi larutan menggunakan 

elektroda merkuri cair dan elektroda padat.  Untuk mempelajari eletroanalisis 

padatan, diperlukan suatu strategi eksperimen dan konsep teoritis yang baru. 

Penggunaan voltametri untuk analisis bahan organik dan anorganik sukar 

larut telah berkembang.  Voltammetry of Microparticles (VMP) dahulu dikenal 

dengan Abrasive Stripping Voltammetry (AbrSV) adalah metode baru untuk 

analisis sampel padat secara langsung telah diperkenalkan oleh Scholz, Nitschke 

and Henrion pada tahun 1989 (Grygar, Marken, Schroder and Scholz; 2002).  

Voltammetry of Microparticles (VMP) membutuhkan sampel padat yang sangat 

sedikit, dan elektroda yang digunakan adalah Paraffin Impregnated Graphite 

Electrode (PIGE).  Teknik ini terdiri dari dua langkah kerja,  yaitu transfer analit 

ke permukaan elektroda dengan cara abrasi kemudian dilanjutkan pengukuran 

arus secara voltametri dengan proses striping (Scholz and Meyer, 1994).  

Voltammetry of Microparticles (VMP)  dapat memberikan informasi analit 

melalui identifikasi struktur permukaan padatan, homogenitas sampel atau 

keberadaan sampel lain dan analisis kuantitatif komposisi padatan. 

Aplikasi dari teknik ini terus berkembang, sejak penelitian pertama VMP 

dilakukan pada tahun 1989.  Beberapa penelitian yang telah dilaporkan 

menggunakan teknik ini antara lain : pengukuran dental alloys (Scholz, et al; 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 2 

1990), analisis mineral elektroaktif organik maupun anorganik (Scholz, et al; 

1989), analisis senyawa anorganik sintetis padatan (Scholz and Lange, 1992) dan  

analisis kompleks logam (Jayarama, Dostal and Scholz, 1995).  Data yang 

diperoleh dari teknik ini dapat digunakan untuk analisa kualitatif dan kuantitatif.  

Informasi kualitatif diperoleh dari puncak arus yang muncul pada voltamogram, 

yang merupakan sidik jari dari suatu analit tertentu, sedangkan informasi 

kuantitatif diperoleh dari perbandingan luas voltamogram, yang menunjukkan 

perbandingan komposisi dari analit yang diidentifikasi (Scholz  and Lange, 1992). 

Tembaga (Cu) merupakan salah satu logam yang luas pemanfaatannya.  

Tembaga (Cu) biasanya digabungkan dengan logam lain untuk meningkatkan 

kekuatan dan kekerasannya.  Sejak tahun 1800 SM, tembaga (Cu) dan aliasenya 

menjadi salah satu logam terpenting hingga hari ini.  Penggunaan logam ini 

menduduki posisi kedua setelah besi dan baja.  Salah satu paduan logam 

terpenting dari tembaga (Cu) adalah perunggu, yaitu aliase tembaga (Cu) dengan 

timah (Sn).  Dalam perkembangannya pada perunggu ditambahkan unsur ke tiga 

misalnya P, Al, Ni, Mn dan Fe, untuk meningkatkan sifat fisik dan kimianya 

(Gackenbach, 1960).  Pada penelitian ini akan dipelajari sifat elektrokimia dari 

campuran  logam tembaga-timah (Cu-Sn) secara langsung menggunakan  teknik 

VMP (Voltammetry of Microparticles).  Jenis elektroda yang digunakan dalam 

analisis berpengaruh pada respon arus yang diterima oleh elektroda dan 

berpengaruh terhadap voltamogram yang dihasilkan.  Analisis logam 

menggunakan voltametri umumnya menggunakan larutan garam atau asam 

sebagai elektrolit pendukung.  Jenis dan jumlah anion yang ada dalam elektrolit 

pendukung akan mempengaruhi voltamogram yang dihasilkan.  Kondisi 

pengukuran yang digunakan dalam analisis akan mempengaruhi voltamogram 

yang dihasilkan.    

  

B. Perumusan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, ada beberapa masalah yang 

dapat diidentifikasikan yaitu: 
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a.  Komposisi grafit dan parafin pada elektroda berpengaruh terhadap respon 

elektroda.  Grafit mempunyai konduktivitas yang cukup baik dan cukup inert 

sehingga tidak mengalami oksidasi-reduksi selama analisis.  Parafin berfungsi 

sebagai pengikat sampel untuk menempel pada permukaan elektroda.  

Semakin besar komposisi grafit, maka konduktivitas elektroda  akan semakin 

tinggi, tetapi sampel akan sukar menempel pada permukaan elektroda.  Jika 

komposisi parafin besar, maka tahanan elektroda akan semakin besar.  

Sehingga perlu dicari perbandingan komposisi parafin : grafit yang 

memberikan hasil pengukuran arus latar yang optimum. 

b.  Larutan elektrolit pendukung yang biasa digunakan dalam voltametri adalah 

larutan garam dan asam.  Garam yang dapat digunakan dalam voltametri 

antara lain KCl dan KNO3.  Ada beberapa asam yang dapat digunakan antara 

lain : HCl, H2SO4, H2C2O4, H3PO4 dan HNO3.  Pemilihan jenis serta 

konsentrasi larutan elektrolit pendukung mempengaruhi jenis garam yang 

terbentuk antara logam dengan anion dalam larutan.  Sehingga voltamogram 

yang dihasilkan akan berbeda untuk elektrolit yang berbeda. 

c. Metode pengukuran (scan potensial) yang dapat digunakan dalam voltametri 

adalah : differential pulse, linear wave, linear scan dan triangular(cyclic 

voltammetry).  Tiap-tiap metoda memberikan hasil yang berbeda terhadap 

arus yang direspon oleh elektroda. Sehingga diperlukan pemilihan metoda 

yang tepat sesuai dengan keperluan analisis. 

d.   Parameter pengukuran yang digunakan dalam analisis menggunakan alat 

voltametri adalah : kecepatan scan (Sweep rate), waktu alir N2 (Initial purge 

time), voltage step, pulse amplitudo, pulse time, voltage step time.  Variasi 

salah satu atau beberapa parameter pengukuran akan berpengaruh terhadap 

voltamogram yang dihasilkan. 

e.   Informasi mengenai kualitas sampel (jenis ion yang mengalami reaksi redoks) 

dapat diperoleh berdasarkan posisi puncak arus yang muncul pada 

voltamogram.  Sedangkan informasi mengenai kuantitas (jumlah atau 

komposisi) sampel dapat diperoleh dari tinggi puncak arus dan luas puncak 

arus yang muncul pada voltamogram. 
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f.  Sifat elektrokimia sampel yang dapat dipelajari dengan teknik Voltammetry of 

Microparticles (VMP)  antara lain sifat korosi sampel dan reversibilitas reaksi 

oksidasi-reduksi sampel.   

 

2. Batasan Masalah 

Permasalahan yang timbul dalam penelitian ini cukup banyak, oleh karena 

itu perlu untuk mempersempit ruang lingkup permasalahan.  Pada penelitian ini, 

masalah dibatasi pada : 

a. Komposisi  parafin : grafit pada PIGE yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah : (1: 9);  (2: 8);  (3 : 7);  (4 : 6);  (5 : 5);  (6 : 4) dan (7 : 3). 

b. Elektrolit pendukung yang digunakan dalam penelitian ini adalah larutan 

garam dan campuran garam dengan asam. Garam yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah KCl 1 M.  Asam yang digunakan yaitu : HCl dan H2SO4  

dengan konsentrasi masing-masing 0,01;  0,05;  0,1; 0,5 dan 1 M.  

c. Metode pengukuran (scan potensial) voltametri yang digunakan untuk 

menentukan komposisi sampel (pembuatan kurva standar) adalah differential 

pulse dengan variasi kecepatan scan 20; 15; 10; 5; 2,5 dan 1 mV/s.  

d. Parameter yang digunakan untuk menentukan kuantitas (jumlah atau 

komposisi) sampel adalah luas puncak arus yang muncul pada voltamogram. 

e. Sifat elektrokimia sampel yang dipelajari dalam penelitian ini adalah 

reversibilitas reaksi oksidasi-reduksi sampel.  Metode pengukuran (scan 

potensial) yang digunakan adalah cyclic voltammtery, dengan variasi 

kecepatan scan 150; 100; 50; 10 dan 5 mV/s. 

 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan 

sebagai berikut : 

a. Bagaimana pengaruh komposisi parafin dan grafit dalam PIGE terhadap arus 

latar yang muncul pada voltammogram? 
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b. Bagaimana pengaruh komposisi larutan elektrolit  yang digunakan sebagai 

elektrolit pendukung terhadap voltamogram yang dihasilkan dengan teknik 

Voltammetry of Microparticles (VMP) ?   

c. Bagaimana pengaruh variasi kecepatan scan yang digunakan dalam 

pengukuran arus campuran logam tembaga-timah (Cu-Sn) dengan teknik 

Voltammetry of Microparticles (VMP) ? 

d. Bagaimana hubungan antara luas puncak arus dengan jumlah atau komposisi 

logam dalam sampel campuran serbuk logam tembaga-timah (Cu-Sn)? 

e. Bagaimana sifat elektrokimia (reversibilitas reaksi oksidasi-reduksi) logam 

tembaga (Cu) dan timah (Sn) dalam sampel campuran serbuk logam tembaga-

timah (Cu-Sn) ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

a. Mengetahui pengaruh perbandingan komposisi parafin dan grafit yang 

digunakan pada PIGE, terhadap arus latar yang diperoleh dengan teknik 

Voltammetry of  Microparticles (VMP).  

b. Mengetahui pengaruh komposisi larutan elektrolit yang digunakan sebagai 

elektrolit pendukung terhadap voltamogram yang dihasilkan dengan teknik 

Voltammetry of  Microparticles (VMP). 

c. Mengetahui pengaruh kecepatan scan terhadap voltamogram dari pengukuran 

arus campuran logam tembaga-timah (Cu-Sn) yang dihasilkan dengan teknik 

Voltammetry of  Microparticles (VMP). 

d. Mengetahui hubungan antara luas puncak arus dengan jumlah atau komposisi 

logam dalam sampel campuran serbuk logam tembaga-timah (Cu-Sn). 

e. Mengetahui sifat elektrokimia (reversibilitas reaksi oksidasi-reduksi) logam 

tembaga (Cu) dan timah (Sn) dalam sampel campuran logam tembaga-timah 

(Cu-Sn) dengan menggunakan teknik Voltammetry of  Microparticles (VMP). 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah : 

a. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang 

kimia analitik, khususnya untuk metode analisis padatan dengan alat 

voltametri. 

b. Memanfaatkan teknik Voltammetry of Microparticles (VMP) dalam 

penentuan komposisi campuran logam dan mempelajari sifat elektrokimia 

(reversibilitas reaksi oksidasi-reduksi) logam-logam penyusun campuran 

logam secara langsung.  
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