
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengelolaan perangkat nuklir merupakan salah satu usaha untuk mencegah 

degradasi struktur material sehingga perangkat nuklir tersebut dapat dioperasikan 

dengan aman sampai umur desainnya. Selain integritas material struktur yang 

tinggi, rendahnya paparan radiasi merupakan hal yang dipersyaratkan dalam 

operasi reaktor penelitian. Apabila reaktor penelitian telah dioperasikan dalam 

jangka waktu lama, maka kimia air menjadi komponen penting untuk ditangani 

dengan lebih serius. Hal ini disebabkan air yang tidak memenuhi persyaratan 

kualitas akan menjadi substansi yang korosif. Pada kondisi reaktor yang telah 

dioperasikan lama seluruh komponen telah mengalami penuaan sehingga 

ketahanan material terhadap lingkungan menjadi rentan. Pada keadaan tersebut 

proses korosi sangat mudah berlangsung dan menghasilkan berbagai produk yang 

dimungkinkan dapat masuk kedalam teras dan menjadi aktif sehingga paparan 

radiasi menjadi meningkat. Kecuali umur operasi reaktor tidak lagi dapat 

diperpanjang, keuntungan-keuntungan lain yang mestinya dapat diperoleh 

menjadi hilang. 

Pertimbangan tersebut diatas memberikan pengertian perlunya dilakukan 

tindakan antisipasi untuk menekan laju degradasi tangki akibat korosi. Monitoring 

terhadap parameter kualitas kimia air harus dilakukan secara kontinu, agar 

diperoleh informasi cepat tentang kondisi kualitas air baik air produksi yang akan 

digunakan sebagai air make-up ataupun air tangki reaktor. 

Aspek kimia air tangki reaktor (ATR) merupakan suatu hal yang perlu 

dicermati, meskipun ATR telah menggunakan air bebas mineral, tetapi pada 

kenyataannya serangan korosi terhadap tangki reaktor masih tetap berlangsung. 

Kondisi ini terlihat dalam keadaan operasi dimana selalu terjadi perbedaan harga 

konduktifitas antara air yang masuk dan keluar dari sistem pemurnian ATR. 

Dengan sistem pemurnian ATR ini, maka kondisi kualitas air tangki reaktor dapat 

dipertahankan sesuai dengan persyaratan dalam LAK (Laporan Analisis 
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Keselamatan). Saat ini persyaratan kualitas kimia ATR di reaktor Kartini sesuai 

LAK adalah pH: 5,5 – 6,5, konduktifitas listrik: 0,2 – 0,5 m S/cm, dan kandungan 

unsur kelumit Na, Si, Ca, Mg masing-masing < 1 ppm (Sumijanto, 2003 : 38). 

Kelongsong bahan bakar reaktor Kartini terbuat dari baja tahan karat 304 

untuk tipe 104 dan Aluminium 1100f untuk tipe 102. Komposisi dari baja tahan 

karat 304 (%) adalah C = 0,08; Si = 0,99; Mn = 1,99; Cr = 19,99; Ni = 11,99; P = 

0,04; S = 0,03; dan Fe = 64,89 sedangkan komposisi dari aluminium 1100f (%) 

adalah Si = 1,00; Fe = 1,00; Cu = 0,20; Mn = 0,05; Zn = 0,10 dan Al = 97, 64  

(Sutjipto, 1991 : 275). 

Walaupun sistem pemurnian ATR pada saat ini mampu membersihkan 

dengan baik seluruh produk korosi, partikel padat, dan ion-ion yang terlarut dalam 

air, serta air reaktor yang digunakan telah memenuhi persyaratan LAK, tetapi 

sebenarnya selama operasi telah terjadi proses korosi pada tangki reaktor secara 

terus-menerus (Sumijanto, 2003 : 38). Oleh karena itu perlu dilakukan analisis 

terhadap produk-produk korosi yang ada dalam ATR. Logam Si pada tangki 

reaktor dapat terkorosi dan menghasilkan produk korosi yang ada dalam ATR 

nuklir Kartini. 

Analisis logam Si dapat dilakukan dengan berbagai metode. Basuki dkk 

(2003) telah melakukan monitoring terhadap kandungan Si dalam air pendingin 

primer reaktor Kartini, dengan menggunakan metode F-AAS dengan limit deteksi 

6,51 ppm, dilaporkan bahwa kandungan Si tidak terdeteksi (Lampiran 11). Salah 

satu metode yang dapat digunakan untuk menganalisis Si adalah metode 

spektrofotometri UV-Vis. Pada penelitian ini menggunakan metode modifikasi 

dari metode standar 4500-SiO2 D. Heteropoly Blue Method. Modifikasi terutama 

pada penggantian asam aminonaftolsulfonat dengan asam askorbat sebagai 

pereduksinya. Hal ini bertujuan untuk memperoleh limit deteksi yang lebih kecil 

dari 50 ppb dan kemudahan prosedur preparasinya. Metode standar 4500-SiO2 D. 

Heteropoly Blue Method mempunyai limit deteksi 50 ppb. Menurut El-Sayed, et al  

(2001 : 1814), pada penentuan silika reaktif, prosedur yang menggunakan asam 

askorbat lebih baik daripada prosedur yang menggunakan metol, dilihat dari 

waktu sensitifitas, selektifitas dan limit deteksi (LOD).  
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B. Perumusan Masalah 

 
1. Identifikasi Masalah 

Masalah-masalah yang perlu dikaji dalam penentuan silika reaktif dalam 

penelitian ini antara lain:  

a. Sumber sampel air tangki reaktor yang diteliti. Indonesia mempunyai 

beberapa reaktor nuklir, antara lain: reaktor Triga Mark II di Bandung, reaktor 

G.A Siwabessy di Serpong, dan reaktor Kartini di Yogyakarta.  

b. Jenis logam yang akan ditentukan dalam air tangki reaktor. Tangki reaktor 

terbuat dari beberapa jenis logam yang dapat mengalami korosi secara 

elektrokimia dan galvani. Logam-logam seperti Si, Mn, Cr, Ni, Cu, Zn, Fe, Al, 

P mengalami korosi dan produk korosinya akan berada dalam air tangki 

reaktor.  

c. Metode analisis logam yang digunakan. Kandungan logam dalam air dapat 

ditentukan dengan metode spektrofotometri serapan atom, ICP, ICP-MS, atau 

metode spektrofotometri UV-Vis.  

d. Kondisi optimum yang diperlukan dalam penentuan logam. Kondisi optimum 

dalam penentuan logam dapat meliputi: pH, temperatur, waktu kestabilan 

kompleks, panjang gelombang maksimum, konsentrasi pengompleks.  

e. Jenis logam lain yang mempengaruhi penentuan logam yang akan dianalisis 

dalam air tangki reaktor. Logam-logam seperti Si, Mn, Cr, Ni, Cu, Zn, Fe, Al, 

P mengalami korosi dan produk korosinya akan berada dalam air tangki 

reaktor.  

 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka batasan masalah pada 

penelitian ini adalah:  

a. Sampel air tangki reaktor yang digunakan adalah ATR dari reaktor nuklir 

Kartini Yogyakarta. 

b. Logam yang akan ditentukan dalam ATR adalah silikon dalam bentuk silika 

reaktif.  
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c. Metode analisis yang digunakan untuk menentukan kadar silika reaktif dalam 

ATR nuklir Kartini adalah dengan metode spektrofotometri UV-Vis. Metode 

yang digunakan mengacu pada metode standar 4500-SiO2 D. Heteropoly Blue 

Method dengan mengganti reduktornya dengan asam askorbat.  

d. Kondisi optimum yang akan ditentukan dalam penentuan silika reaktif ini 

meliputi: panjang gelombang maksimum (λmaks), waktu kestabilan kompleks, 

konsentrasi reduktor, dan konsentrasi pengompleks.  

e. Pengaruh matrik ion logam lain yang ditentukan dalam penelitian adalah 

kromat dan phosphat.  

 

3. Rumusan Masalah 

Masalah-masalah yang timbul dapat dirumuskan sebagai berikut:  

a. Bagaimana kondisi optimum penentuan silika reaktif dengan menggunakan 

metode modifikasi metode standar 4500-SiO2 D. Heteropoly Blue Method ? 

b. Bagaimana pengaruh matrik ion phosphat dan kromat dalam penentuan  silika 

dalam ATR nuklir Kartini ? 

c. Apakah metode modifikasi metode standar 4500-SiO2 D. Heteropoly Blue 

Method dapat dipakai untuk menentukan kadungan silika reaktif dalam ATR 

Kartini ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah:  

1. Mengetahui kondisi optimum penentuan silika reaktif dengan menggunakan 

metode modifikasi metode standar 4500-SiO2 D. Heteropoly Blue Method. 

2. Mengetahui pengaruh matrik ion kromat dan phosphat dalam penentuan   

silika reaktif dalam ATR nuklir Kartini.  

3. Menggunakan metode modifikasi metode standar 4500-SiO2 D. Heteropoly 

Blue Method untuk menentukan kandungan silika reaktif dalam ATR nuklir 

Kartini.  
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Memberikan suatu metode alternatif penentuan logam Si. 

2. Secara teoritis dapat memberikan sumbangan informasi dalam bidang kimia 

nuklir. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

1. Silikon (Si) 

Silikon ditemukan oleh Jons Jacob Berzelius di Swedia pada tahun 1842. 

Keaslian nama silikon berasal dari kata latin ‘silicis’. Unsur ini terdapat dalam 

kerak bumi sebagai oksidanya (SiO2) dan sebagai kompleks silikat yang tersusun 

dari SiO2 dengan oksida lainnya seperti CaO, MgO, dan K2O. Senyawa yang 

mengandung silikat antara lain: tanah, lempung, mika, granit, dan kuarsa, 

semuanya sukar larut dalam air bahkan dalam asam kuat. Keluarga karbon dengan 

nomor atom 14 ini tidak pernah ditemukan dalam keadaan bebas di alam.  

Pengambilan silikon dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain: 

a. Reduksi silikon dioksida (pasir) dengan karbon dalam dapur listrik 

       SiO2(s)   + 2C(s)                        Si(s)   +  2CO(g)………………………...(1) 

b. Reduksi silikon tetrahalida seperti SiCl4 dengan hidrogen pada suhu 

tinggi: 

 SiCl4(g) +  2H2(g)                      Si(s) + 4HCl(g)……………….…….......(2) 

Kelimpahan silika rata-rata berbeda dalam berbagai tipe batuan yaitu 7-

80%, dalam  tanah 50-80% dan dalam air tanah dan permukaan: 14 mg/L.  

a. Sifat-sifat Fisika dan Kimia Silikon 

Bila karbon (C) merupakan unsur kunci dalam kehidupan maka silikon (Si) 

adalah unsur utama dari dunia mineral/batuan. Silikon yang bersifat sebagai bahan 

semikonduktor ini memiliki kelimpahan sebesar 25,8% dari seluruh unsur yang 

ada di muka bumi, sehingga merupakan unsur yang memiliki kelimpahan 

terbanyak kedua setelah oksigen. Beberapa sifat fisika dan kimia dari silikon 

dapat dilihat pada Tabel 1. 

Seperti unsur-unsur golongan IV A yang lain atom silikon memiliki empat 

elektron valensi dengan tingkat oksidasi IV. Silikon membentuk ikatan kovalen 

dengan unsur-unsur lain. Unsur ini adalah unsur yang tidak reaktif. Si tak reaktif 
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terhadap oksigen, air, asam (kecuali HF), tetapi terlarut dalam alkali panas. 

Beberapa reaksi dari silikon ditunjukkan oleh Tabel 2. 

 

Tabel 1. Sifat-sifat Silikon (Pudjaatmaka, 1992) 

Nomor atom 
Berat atom (AMU) 
Jari-jari kovalen (Å) 
Jari-jari ion, Si4+ (Å) 
Distribusi electron 
Kelektronegatifan 
Titik leleh (oC) 
Titik didih (oC) 
Energi pengionan (kJ/mol) 
Densitas (kg m-3) 
Konduktifitas termal 

14 
28,09 
1,18 
0,41 
2,8,4 
1,8 
1412 
2680 
790 
2329 (298 K) 
148 (300 K) 

 

Tabel 2. Reaksi-reaksi Silikon (Lee, 1994) 

No Reaksi silikon dengan: Hasil 
1 
2 
3 
 
4 
 
 
5 

Air 
Asam encer 
Asam kuat 
 
Larutan NaOH 
 
 
Halogen 

Tidak ada reaksi 
Tidak ada reaksi 
Silikon dioksidasi dan diflourinasi oleh 
konsentrat HF/HNO3 
Larutan dingin: silikon bereaksi lambat 
Larutan panas: silikon bereaksi cepat dan 
memberikan larutan silikat, (SiO4)

4- 
Silikon bereaksi cepat, membentuk halida 
volatil, SiX4 

 

b. Oksida Silikon 

Ada 2 oksida silikon yaitu SiO dan SiO2. Silikon monoksida (SiO) dibentuk 

dengan reduksi pada suhu tinggi dari SiO2 dengan Si, tetapi ini hanya tahan pada 

suhu ruang. 

SiO2 + Si                      2SiO…………………………………….………...(3) 

Silikon dioksida SiO2 (silika) ditemukan banyak dalam pasir dan kuarsa. 

Group unsur 14 membentuk 4 ikatan. Silikon tidak dapat membentuk ikatan 

rangkap. Bentuk SiO2 adalah struktur 3 dimensi tak terbatas dan SiO2 adalah 
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padatan dengan titik leleh tinggi. SiO2 berada sekurang-kurangnya 12 bentuk 

berbeda. Bentuk yang utama adalah kuarsa, tridimit, dan kristobalit, masing-

masing mempunyai struktur berbeda pada temperatur rendah dan tinggi. SiO2 

murni berwarna, tetapi dengan adanya sedikit logam lain akan memberikan warna 

misalnya pada batu permata semiberharga ametis (ungu), kuarsa merah (pink), 

dan material takberharga seperti batu api (hitam karena karbon). Masing-masing 

Si adalah tetrahedral dikelilingi oleh 4 atom O. Masing-masing sudut diisi dengan 

tetrahedron lain, sehingga memberi aturan tak terbatas. Silika dalam banyak 

bentuk adalah tidak reaktif, karena oksida asam. Tabel 3 menunjukkan beberapa 

reaksi dari silika. 

 

Tabel 3. Reaksi-reaksi Silika (Lee, 1994) 

No Reaksi silika dengan: Hasil 
1 
 
2 
 
 
 
 
3 

Asam 
 
Alkali cair 
 
 
 
 
Halogen 

Silika tidak bereaksi dengan asam kecuali HF, 
membentuk silikon tetraflourida (SiF4) 
Silika terlarut lambat dalam alkali cair dan 
lebih cepat dalam alkali gabungan MOH atau 
karbonat gabungan M2CO3, membentuk 
silikat 
SiO2 + NaOH           (Na2SiO3)n dan Na4SiO4 
Hanya flourin menyerang SiO2 
SiO2  +  2F2              SiF4  +  O2 

 

Silika dapat berada dalam tiga bentuk fisika/kimia: monomerik 

(terlarut/reaktif), polimerik (koloid/takreaktif), dan granular (partikulat). Air 

murni mungkin mengandung silika dalam 3 bentuk ini dan bentuknya mungkin 

berubah dari satu menjadi lainnya, tergantung dari keasaman/kebasaan air (http :// 

www. Micromagazine.com. 1997-2000. Bentuk silika dalam larutan adalah 

H4SiO4 dan H3SiO4- (Clesceri, Greenberg, and Eation; 1998 : 155). 

 

2. Molibdenum (Mo) 

Molibdenum (Mo) mempunyai beberapa bilangan oksidasi yaitu (0, II, III, 

IV, V, dan VI). Tetapi umumnya  dijumpai sebagai senyawa dari Mo (VI). Dalam 

pH 1, molibdenum dapat tereduksi dengan reaksi: 
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H2MoO4 + 6H+ + 3e                Mo3+ + 4H2O............................................... (4) 

Molibdenum bersifat inert terhadap larutan asam. Logam ini banyak 

digunakan pada industri baja. Selain itu, beberapa senyawa molibdenum juga 

digunakan sebagai katalis, yaitu pada enzim dalam hal mengatur nitrogen oleh 

bakteri yang mengandung molibdenum. 

Senyawa yang penting dari molibdenum dengan bilangan oksidasi VI adalah 

MoO3 dengan titik leleh 800 oC dan membentuk koordinasi oktahedral. MoO3 

mempunyai struktur kompleks berlapis. MoO3 tidak bereaksi dengan asam tetapi 

dapat membentuk garam dengan larutan alkali. Karakteristik terbaik dari ion 

molibdat adalah MoO4
2-, Mo7O24

2- (yang berada dalam garam ammonium 

molibdat) dan Mo8O26
4- (Sharpe, 1992). Senyawa molibdat mempunyai beberapa 

tipe atau bentuk antara lain seperti ditunjukkan Tabel 4. 

 

Tabel 4. Tipe atau Bentuk dari Beberapa Senyawa Molibdat (Emeleus and 
Anderson : 1992) 

 

Tipe Perbandingan 
M2O : MoO3 

Kesetimbangan 
pH 

Kemungkinan Anion 
yang ada 

Normal Molibdat 1 : 1 8 MoO4
2- 

Dimolibdat 1 : 2 6  Mo7O24
6- 

Paramolibdat 1 : 2,33 4,5 Mo7O24
6- 

Trimolibdat 1 : 3 4,4 Mo7O24
6-, HMo7O24

5- 
Tetramolibdat 1 :4 4 Mo8O24

6- 
Oktamolibdat 1 : 8 4 Mo8O24

6-,H2Mo8O24
2- 

Dekamolibdat 1 : 10  Tidak diketahui 
 
 

Telah ditetapkan bahwa paramolibdat merupakan suatu heptamolibdat 

dengan ion (Mo7O24 )
6-, anion [Mo7O24 ]

6- eksis sebagai larutan. Lindyvist telah 

membuat analisa yang lengkap dari ammonium paramolibdat, menggunakan 

teknik pemisahan yang dihasilkan dari proses ion exchange (metode penukar ion), 

dengan hasil berupa formula R6(Mo7O24 )aq. Kesimpulan ini setidak-tidaknya 

dapat ditentukan dengan baik oleh penentuan X-ray dari dimensi selnya dan berat 

jenis ammonium paramolibdat. Pada unit atom, sel unit mempunyai berat 4958 ± 

20, yang diasumsikan untuk setiap sel unit terdiri dari 4 molekul dengan masing-
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masing mempunyai Mr = 1240 ± 5. Formula Rosenheim’s 

(NH4)5H5[H2(MoO4)6].H2O mempunyai Mr = 1057 dan heptamolibdat 

(NH4)12(Mo6O24).4H2O dengan Mr = 1236, kenyataan ini dapat digabungkan 

dengan hasil eksperimen yang ada. 

Pembentukan paramolibdat dapat dihasilkan dari 1,167 H+ direaksikan 

dengan ion MoO4
2- atau 58,3% dari total equivalen asam terhadap molibdat. 

6 MoO4
2- + 7H+                     [HMo6O21]

5- + 3H2O...................................... (5) 

(HMo6O21)
5- +  MoO4

2- + H+                     (Mo7O24)
6- + H2O...................... (6) 

atau dengan 1,143 H+ tiap ion   MoO4
2- atau 57,1% dari total asam untuk 

netralisasi. 

7 MoO4
2- + 8H+                      [Mo7O24]

6- + 4H2O ....................................... (7) 

(Emeleus and Anderson : 1990). 

Struktur dari seluruh paramolibdat didasarkan atas pembagian atom oksigen 

antara MoO6 oktahedral. Anion yang hanya mengandung satu jenis atom logam 

adalah yang umumnya diketahui sebagai isopolianions untuk membedakan dari 

heteropolianions baik sebagai PMo6O24
6- (dibentuk dari tes molibdat untuk 

phosphat) dan TeMo6O24
6- yang mengandung unit PO4 dan unit TeO6 yang 

masing-masing membagi atom oksigen dengan group MoO6 (Sharpe, 1992). 

Senyawa molibdat dapat membentuk kompleks dengan logam antara lain PbMoO4 

(Berry and Mason : 1983), TeMo6O24
6- (Sharpe, 1992), [CrMo6O24H6]

3- (lihat 

gambar 1) (Cotton and Wilkinson : 1989). 
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Kompleks [CrMo6O24H6]
3- merupakan anion isopoli dan heteropoli, yang 

keduanya terbentuk dengan menggunakan bersama atom oksigen pada oktahedral 

MO6, yaitu dengan menggunakan bersama pada sudut dan sisi, tetapi tidak pada 

bidangnya. 

 

3. Pembentukan Kompleks Silikat 

Salah satu cara yang banyak dilakukan dalam menganalisis suatu senyawa 

adalah dengan mereaksikan senyawa tersebut dengan suatu pereaksi sehingga 

akan terbentuk suatu senyawa atau ion kompleks. Terbentuknya senyawa atau ion 

kompleks inilah yang akan dianalisis. Ion kompleks tersusun dari satu ion/atom 

pusat yang dikelilingi oleh ion-ion atau molekul-molekul netral yang disebut 

ligan. Banyaknya ligan yang mengelilingi atom/ion pusat disebut bilangan 

koordinasi. 

Silikat-silikat bereaksi dengan molibdat dalam larutan asam membentuk 

kompleks asam heteropoli silikomolibdat kuning H4[Si(Mo3O10)4], yang 

kemudian direduksi menjadi biru silikomolibdenum yang sangat berwarna dan 

dapat diukur secara spektrofotometri pada 810 nm (Fanning and Pilson : 1973). 

Senyawa yang paling sering digunakan sebagai pengompleks adalah ammonium 

heptamolibdat. Garam ammoniumnya larut dalam air dan asam memberikan 

warna kuning pada larutan. Reaksi pembentukannya sebagai berikut: (Svehla, 

1982). 

SiO4
4-  +  12MoO4

2-  +  28H+                 H4 [ ]4103 )( OMoSi ........................... (8) 

H4 [ ]4103 )( OMoSi                     4H+  +  Si(Mo3O10)4
4-.................................... (9) 

4NH4
+  +   Si(Mo3O10)4

4-                    (NH4)4 [ ]4103 )( OMoSi ..................... (10) 

Garam ammonium dari asam silikomolibdat kemudian direduksi oleh 

larutan timah (II) klorida dan asam askorbat menghasilkan biru molibdenum. 

Reaksi redoks ini ditandai dengan berubahnya warna kuning menjadi biru. Ion 

heptamolibdat dalam larutan membentuk kesetimbangan sebagai berikut: 

Mo7O24
6-                     4MoO3  +  3MoO4

2- ............................................... (11) 
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Yang berperan dalam reaksi pembentukan kompleks adalah ion MoO4
2-, sehingga 

yang ditulis dalam persamaan reaksi diatas hanya ion tersebut (Firdausy, 1994 : 

48).  

Kondisi pH optimum untuk pembentukan kompleks silikomolibdat adalah 

antara 1 dan 2 (Desesa and Rogers : 1954). Ammonium molibdat pada pH 

mendekati 1,2 bereaksi dengan silika dan phosphat yang ada menghasilkan asam 

heteropoli. Asam oksalat ditambahkan untuk merusak asam molibdophosphat 

tetapi tidak untuk asam molibdosilikat (Clesceri, et al; 1998 : 156). 

PO4
3- + 12MoO4

2- + 27H+             H3PO4(MoO3)12 + 12H2O ................... (12) 

H3PO4(MoO3)12             Phosphomolibdenum blue Mo(V) ...................... (13) 

(Goossen and Kloosterboen : 1978; Cembella, Anita and Tailor : 1998; and 

Johanes and Heathwaite : 1997). 

 

4. Air Tangki Reaktor (ATR) 

Reaktor Kartini sebagai reaktor penelitian yang dimiliki P3TM-BATAN 

Yogyakarta telah dioperasikan sejak Maret tahun 1979, dengan daya maksimum 

100 kwatt. Pemanfaatan reaktor dititikberatkan untuk penelitian seperti keperluan 

irradiasi dan peningkatan sumber daya manusia di bidang nuklir. Reaktor Kartini 

didesain berdasarkan pada sistem reaktor kolam dengan bahan bakar Uranium 

Zirkonium Hidrida (U-ZrH), tersusun atas beberapa komponen peralatan dan 

fasilitas eksperimen dan irradiasi. Untuk memperoleh fluks yang optimum, teras 

reaktor yang berbentuk silinder dikelilingi oleh reflektor grafit. Teras reaktor dan 

reflektor terendam didalam air dalam tangki reaktor yang berbentuk silinder. Air 

selain berfungsi sebagai pendingin dan moderator juga sebagai perisai radiasi 

kearah vertikal (Suparno, 2002 : 266). 

Reaktor Kartini merupakan reaktor riset jenis fluks netron rendah (1013 

n/cm2det). Tipe tangki reaktor berbentuk silinder dan terbuat dari alumunium 

dengan ketebalan 6 mm, berdiameter 2 m, dan tinggi 6,25 m. Tangki berfungsi 

sebagai pemisah antara air sebagai pelambat neutron serta pendingin reaktor 

dengan beton perisai radiasi. Air dalam tangki ternormalisasi pada ketinggiaan 5,9 

m  (Taer, 1995). 
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Apabila unsur-unsur stabil diiradiasi dengan neutron, ada bermacam-macam 

reksi inti yang dapat terjadi yaitu: 

1. Reaksi (n,a ) : ZXA + 0n
1                   

ZCA+1             Z-2Y
A-3 + 2H

4 

2. Reaksi (n,p)   : ZXA + 0n
1             ZCA+1                  

Z-1Y
A + 1H

1 

3. Reaksi (n,2n) :    ZXA + 0n
1             ZCA+1                  

Z-1Y
A+1 + 0n

1 + 0n
1 

4. Reaksi (n,g )  :   ZXA + 0n
1             ZCA+1                  

ZYA+1 + g  

Inti yang terbentuk bersifat radioaktif dan akan mengalami proses peluruhan. 

a. Kimia Air Tangki Reaktor Kartini 

Air bebas mineral yang digunakan sebagai ATR dibuat dengan alat 

pemurnian air merk KOTERMAN yang menggunakan dua kolom penukar ion 

yaitu kolom resin penukar kation dan kolom resin penukar anion. Jenis kolom 

resin penukar kation dan kolom resin penukar anion yang digunakan adalah jenis 

IRN 2000 dengan jumlah masing-masing 10 kg. Air bahan dasar yang diolah 

dalam sistem ini adalah air sumur/air tanah disekitar lokasi reaktor yang 

mempunyai konduktifitas sekitar 200 m S/cm. Kapasitas produksi sistem ini 

adalah 20 liter air bebas mineral/menit (1200 liter per jam). Produk air bebas 

mineral yang dihasilkan dari alat ini diukur konduktifitasnya, yang dipersyaratkan 

harus lebih kecil dari 0,5 m S/cm. Apabila tidak diperoleh hasil dengan kualitas 

tersebut maka air disirkulasi terus hingga diperoleh konduktifitas yang diinginkan 

yaitu maksimal 0,5 m S/cm. Tetapi apabila tidak berhasil maka dilakukan 

regenerasi dengan menggunakan regenerasi HCl 30% untuk resin penukar kation 

dan NaOH 30% untuk resin penukar anion, sedemikian hingga diperoleh hasil 

dengan konduktifitas lebih kecil dari 0,5 m S/cm. Kualitas air bebas mineral ini 

hanya dilihat dari parameter konduktifitas listrik lebih kecil dari  0,5 m S/cm dan 

pH dalam rentang 5,5 sampai 6,5, sedang kandungan unsur kelumit tidak 

dilakukan pengukuran. Selanjutnya air bebas mineral ini digunakan sebagai air 

tangki reaktor Kartini. 
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Kualitas ATR dikendalikan dengan menggunakan sistem purifikasi mixed 

bed pada laju aliran 10% dari laju aliran pendingin primer. Jenis resin yang 

digunakan adalah IRN 150, sejumlah kurang lebih 150 liter. Kualitas air keluaran 

ditunjukkan dengan tahanan air tidak lebih dari 6,5 mega ohm yang diukur dengan 

alat pengukur tahanan. Secara keseluruhan kualitas ATR selama reaktor 

beroperasi ditunjukkan pada Tabel 5 (Sumijanto, 2003 : 36-37). 

 

Tabel 5. Syarat Kualitas ATR Kartini (Sumijanto, 2003: 34-35) 

No. Parameter Syarat yang diminta 
1. pH  5,5 - 6,5 
2. Si, Mg, Ca, Na < 1 ppm 
3. Konduktivitas  0,2 - 0,5 µS/cm 
4. Tinggi air tangki reaktor dari bibir tangki 10 - 20 cm 
5. Suhu  < 40 0C 

 

b. Korosi Tangki Reaktor 

Korosi adalah penurunan mutu logam akibat reaksi elektrokimia dengan 

lingkungannya. Korosi dipercepat oleh adanya asam atau basa. Logam yang 

terkorosi akan melepaskan elektron-elektron dari atom logam netral untuk 

membentuk ion-ion logam. Ion-ion ini mungkin tetap tinggal dalam larutan atau 

bereaksi membentuk produk korosi yang tidak larut. Produk korosi ini dapat saja 

menghalangi pelarutan logam lebih lanjut sehingga korosi terhenti. Hal ini disebut 

logam mengalami pasifasi. Tetapi jika karena suatu hal lapisan pelindung tersebut 

rusak maka reaksi korosi akan berlangsung kembali. Misalnya  dalam reaktor, 

mengingat suhu dan tekanan yang cukup tinggi sebagian kecil dari hasil korosi 

tersebut akan larut dalam pendingin serta akan memberikan sumbangan  terhadap 

radioaktivitas dalam pendingin. 

Suatu logam dianggap dalam keadaan terkorosi bila konsentrasi ion-ionnya 

dalam larutan lebih besar dari 10-6 M. Jika konsentrasi ion-ion logam tidak 

melebihi harga tersebut maka logam dianggap berada dalam kondisi kebal 

(Konsep Marcel Pourbaix) yang membedakan kondisi terkorosi dengan kondisi 

tak terkorosi suatu logam dalam rangka membuat korelasi antara pH dan potensial 
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elektroda pada kondisi elektroda untuk logam dalam larutan berpelarut air 

(Trethewey, 1991). Penggolongan Korosi berdasarkan atas suhu dapat 

dikelompokkan menjadi 3 yaitu korosi pitting (<50 oC), korosi uniform (50 – 250 
oC), dan korosi intergranular (>250 oC). 

Sistem primer reaktor Kartini menggunakan material PVC sebagai bahan 

alat penyaring permukaan, pipa terkait, dan filter. Baja tahan karat digunakan 

untuk komponen penukar panas. Stainless steel (SS) digunakan sebagai bahan 

rumah resin dan pipa U. Sedangkan kelongsong elemen bakar, batang kendali,  

pipa pendingin, plat reflektor dan tangki/liner digunakan bahan alumunium 

(Sumijanto, 2004 : 8). 

Kelongsong bahan bakar reaktor Kartini terbuat dari baja tahan karat 304 

untuk tipe 104 dan Aluminium 1100f untuk tipe 102. Komposisi dari baja tahan 

karat 304 (%) adalah C = 0,08; Si = 0,99; Mn = 1,99; Cr = 19,99; Ni = 11,99; P = 

0,04; S = 0,03; dan Fe = 64,89 sedangkan komposisi dari aluminium 1100f (%) 

adalah Si = 1,00; Fe = 1,00; Cu = 0,20; Mn = 0,05; Zn = 0,10 dan Al = 97, 64. 

Kelongsong bahan bakar dalam suatu reaktor dapat mengalami korosi secara 

elektrokimia (Sutjipto, 1991 : 275). Proses korosi tersebut menyangkut reaksi 

oksidasi (anoda) dan reaksi reduksi (katoda). Secara umum proses korosi tersebut 

dapat ditulis sebagai berikut: (Fontana, 1986) 

Anoda: 

M                          Mn+ + ne....................................................................... (14) 

Katoda: 

2H+ + 2e-                 H2 (evolusi hidrogen)................................................. (15) 

O2 + 4H+ + 4e-               2H2O (suasana asam, reduksi oksigen)................ (16) 

O2 + 2H2O + 4e-             4 OH- (suasana basa/netral, reduksi oksigen) ..... (17) 

M3+ + e-                    M2+ (reduksi logam) ................................................. (18) 

M+ + e-                      (pengendapan) .......................................................... (19) 

Peringatan termodinamika tentang kemungkinan korosi, diberikan dengan 

membandingkan potensial elektroda standar reduksi logam, seperti: 

SiO2 + 4H+ + 4e-                      Si + 2H2O     Eo = -0,86 V 

dengan nilainya untuk salah satu setengah-reaksi dalam larutan asam berikut ini: 
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2H+ + 2e-                 H2                                        E
o = 0 

O2 + 4H+ + 4e-               2H2O                Eo = 1,23 V 

Karena kedua pasangan redoks mempunyai potensial standar lebih positif 

daripada Eo(SiO2/Si), maka keduanya dapat menyebabkan oksidasi silikon. 

E = Eo + 
F

RT
ln 

{ }
{ }red

ox
............................................................................... (20) 

dimana   E  : potensial elektroda (V)  

               Eo  : potensial reduksi standar (V) 

  R  : tetapan gas universal (8,316 J/mol K) 

  F  : tetapan Faraday (96,500 Coulomb) 

  T  : temperatur absolut (K) 

 {ox}  : aktifitas spesies yang mengalami oksidasi 

              {red}  : aktifitas spesies yang mengalami reduksi         

Selain dari proses korosi seperti tersebut di atas, pada teras reaktor dapat 

terjadi juga korosi yang disebabkan adanya tegangan kontak antara 2 logam yang 

berbeda jenisnya. Jenis korosi tersebut lebih dikenal sebagai korosi galvani. Pada 

reaktor Kartini jenis korosi galvani terjadi antara kelongsong bahan bakar tipe 104 

dengan grid penyangga bahan bakar yang terbuat dari bahan aluminium 1100f 

(Sutjipto, 1991 : 275). 

Pada pertemuan antara 2 jenis logam di dalam media yang menghantarkan 

arus listrik, salah satu akan bersifat sebagai anoda dan yang lain bersifat sebagai 

katoda. Luas relatif permukaan anoda terhadap katoda akan menentukan tingkat 

kerusakan akibat proses galvani. Anoda kecil dan katoda yang luas 

mengakibatkan rapat arus yang tinggi pada anoda, sehingga laju korosi 

bertambah. Jenis dan laju korosi tergantung pada komposisi lingkungan tersebut. 

Faktor lain yang besar pengaruhnya terhadap proses korosi misalnya suhu, gradien 

suhu pada batas permukaan logam-air serta pertemuan antara 2 jenis logam dalam 

lingkungan yang menghantar arus listrik (Djojosubroto, 1984). 

 

5. Metode Analisis Spektrofotometri 
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Spektrofotometri merupakan suatu metode analisis kuantitatif dengan 

menggunakan instrumen spektrofotometer. Prinsip kerja dari spektrofotometer ini 

berdasarkan pengukuran berkurangnya radiasi suatu sinar yang mempengaruhi 

serapan, karena sinar tersebut melewati suatu medium cuplikan yang diselidiki. 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah spektrofotometer sinar 

tampak. 

a.  Serapan Radiasi 

Interaksi radiasi elektromagnetik dengan materi dapat berlangsung dalam 

berbagai cara. Radiasi yang melalui materi sebagian akan diserap, dipantulkan, 

dan yang lainnya akan diteruskan. Terjadinya serapan adalah karena adanya 

perpindahan energi dari berkas energi radiasi ke materi. 

Suatu atom atau molekul hanya dapat menerima sejumlah energi tertentu 

yang sesuai untuk berpindah dari satu tingkat energi ke tingkat energi yang lain 

(transisi). Dengan memakai spektrofotometer, serapan dapat diamati pada tingkat-

tingkat energi dimana cuplikan dapat menyerap dengan cara mengubah-ubah 

panjang gelombang radiasi yang mengenainya serta mengukur berkurangnya 

intensitas radiasi yang diteruskan (energi yang diserap). Dengan melukiskan 

energi yang diserap atau intensitas yang diteruskan sebagai fungsi dari panjang 

gelombang atau frekuensi akan diperoleh spektrum serapan suatu cuplikan 

tertentu dengan kekhususan untuk tiap macam molekul (ion kompleks) sehingga 

dapat digunakan untuk analisis kuantitatif suatu unsur atau senyawa. 

Besarnya energi yang diradiasikan oleh cahaya berbanding lurus dengan 

frekuensi cahaya dan berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Hubungan 

antara energi dengan panjang gelombang (l) adalah: 

E = h.n = h.
l
c

.............................................................................................(21) 

dimana   E  : energi cahaya 

H  : konstanta planck (6,626 x 10-34 J.s) 

n  : frekuensi (Hz) 

c  : kecepatan cahaya (3 x 108 m/s) 

l  : panjang gelombang (m) 
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Semakin besar panjang gelombang maka energinya semakin kecil, begitu pula 

sebaliknya (Hendayana, Kadarohman, Sumarno, dan Supriatna; 1994). 

Suatu medium akan memiliki warna jika medium itu menyerap panjang 

gelombang tertentu dari radiasi elektromagnetik yang melalui medium tersebut. 

Panjang gelombang lainnya akan dipantulkan atau diteruskan dan akan tampak 

pada mata sebagai warna medium tersebut. Jadi warna medium tersebut 

merupakan warna komplemen dari warna yang diserap. Misalnya suatu larutan 

yang menyerap panjang gelombang di daerah warna biru (l : 465 – 482 nm) akan 

tampak berwarna kuning. Panjang gelombang  lain dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Spektrum Sinar Tampak (Day and Underwood : 1994) 

l( nm ) Warna Warna komplemen 
400-465 Violet Kuning hijau 
465-482 Biru Kuning 
482-487 Biru kehijauan Jingga 
487-493 Biru hijau Merah jingga 
493-498 Hijau kebiruan Merah 
498-530 Hijau Merah ungu 
530-559 Hijau kekuningan Ungu kemerahan 
559-571 Kuning hijau Ungu 
571-576 Kuning kehijauan Violet 
576-580 Kuning Biru 
580-587 Jingga kekuningan Biru 
587-597 Jingga Biru kehijauan 
597-617 Jingga kemerahan Biru hijau 
617-780 Merah Biru hijau 

 
 

b. Transisi Elektronik Molekul Diatomik 

Energi transisi elektronik sepadan dengan energi dari sinar ultra violet atau 

visile. Penyerapan sinar visible atau ultra violet oleh suatu molekul akan 

meningkatkan energi elektronik molekul tersebut. Hal ini berarti bahwa energi 

yang disumbangkan foton-foton akan memungkinkan elektron mengatasi 

kekangan inti dan berpindah ke orbital baru yang tingkat energinya lebih tinggi. 

Proses ini dinamakan transisi elektronik. Setelah suatu transisi elektronik terjadi, 
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inti dalam molekul mendapat berbagai gaya dan molekul dapat menanggapinya 

dengan berotasi atau bervibrasi. Struktur vibrasi pada transisi elektronik yang 

dihasilkan oleh sampel berupa gas dapat dipisahkan, tetapi dalam cairan atau 

padatan struktur ini biasanya bersatu dan menghasilkan pita yang lebar. Struktur 

cabang tambahan yang berasal dari transisi rotasi, bertumpuk dengan transisi 

vibrasi yang menyertai transisi elektronik. Skema tingkat energi rotasi, vibrasi, 

dan elektronik dapat dilihat pada Gambar 3. 

 
Molekul pada keadaan transisi tidak stabil, dan akan melepaskan kelebihan 

energinya untuk kembali ke keadaan dasar. Energi yang dilepaskan dapat secara 

radiatif, nonradiatif, dan degradasi termal. Pelepasan energi radiatif merupakan 

proses ketika molekul membuang energi eksitasinya sebagai foton. Proses 

pelepasan nonradiatif terjadi jika kelebihan energi dipindahkan ke dalam energi 

eksitasi tersebut diubah menjadi energi panas (kalor)  karena bertumbukan dengan 

molekul lain (Atkins, 1999).                                                                             

c. Teori Spektrofotometri 

Bila seberkas sinar melalui suatu medium, maka sebagian sinar datang akan 

diserap oleh medium, ada yang diteruskan dan ada yang dipantulkan. Bila 

intensitas sinar datang dinyatakan dengan I0, intensitas sinar yang diserap dengan 

Ia, sedang yang diteruskan It dan yang dipantulkan Ir maka: 

I0 = Ia + It + Ir ............................................................................................. (22) 

Ir pada umumnya dapat diabaikan dengan menggunakan medium 

pembanding sehingga diperoleh: 

I0 = Ia + It ................................................................................................... (23) 

Hukum Lambert menyatakan: apabila sinar monokromatis melalui suatu 

medium yang tembus cahaya maka kecepatan berkurangnya intensitas terhadap 

tebal medium sebanding dengan berkurangnya intensitas sinar datang. Dengan 

kata lain intensitas sinar yang dipancarkan berkurang secara eksponensial sesuai 

dengan bertambahnya ketebalan medium penyerap secara aritmatik. 

-dI/dt = kI................................................................................................... (24) 

-dI     = kI dt............................................................................................... (25) 
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Persamaan ini diintegralkan dan diambil I0 untuk t = 0, maka diperoleh: 

ln I0/It = k.t................................................................................................. (26) 

It        = I0 e
-k.t ............................................................................................ (27) 

dimana :  

I0  : intensitas sinar datang 

It  : intensitas sinar yang diteruskan 

K : tetapan (pada panjang gelombang dan medium yang diteruskan) 

Persamaan (27) dapat ditulis: 

It = I0 10-0,4343 k.t  ........................................................................................ (28) 

It = I0 10-k.t ................................................................................................. (29) 

dimana K = k/2,3026 disebut tetapan ekstingsi 

It/I0 = T, transmitasi 

Log I0/It = log 1/T = -log T = A, absorbansi 

Sedangkan Beer merumuskan hubungan antara intensitas sinar yang 

diteruskan dengan konsentrasi komponen berwarna suatu larutan, yaitu intensitas 

suatu berkas sinar monokromatis berkurang secara eksponensial setelah melalui 

medium (larutan) sesuai dengan bertambahnya konsentrasi medium secara 

aritmatik. 

It  =  I0 e
-k’c ................................................................................................. (30) 

It  =  I0 10-0,4343 k’.c ...................................................................................... (31) 

It  =  I0 10-k’.c .............................................................................................. (32) 

dari persamaan (29) dan (32) diperoleh: 

It  =   I0 10-e.c.t ............................................................................................. (33) 

Log I0/It = e.c.t ........................................................................................... (34) 

A  =   e.c.t .................................................................................................. (35) 

dimana e adalah tetapan absorbansi molar (tetapan ekstingsi molar). 

Persamaan (35) diatas merupakan persamaan dasar dalam spektrofotometri 

dan umum disebut hukum Lambert-Beer (Day and Underwood : 1994). 

 

d. Pemakaian Hukum Lambert-Beer 
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Dari persamaan (35) dapat dilihat bahwa jika tebal medium tetap maka 

konsentrasi akan sebanding dengan absorbansi. Dengan menggambar A sebagai 

ordinat dan  konsentrasi (C) sebagai absis, seperti pada Gambar 5, akan diperoleh 

suatu kurva standar yang dapat digunakan untuk analisis kuantitatif dari senyawa 

atau unsur yang sama. 

 

e. Keabsahan Hukum Beer 

Kondisi berikut adalah sahnya hukum Beer. Cahaya yang digunakan harus 

monokromatis, bila tidak demikian maka akan diperoleh dua nilai absorbansi pada 

dua panjang gelombang. Hukum tersebut tidak diikuti oleh larutan yang pekat. 

Konsentrasi lebih tinggi untuk beberapa garam tidak berwarna justru mempunyai 

efek absorbsi yang berlawanan. Larutan yang bersifat memencarkan pendar-flour 

atau suspensi tidak selalu mengikuti hukum Beer. Jika selama pengukuran pada 

larutan encer terjadi reaksi kimia seperti polimerisasi, hidrolisis, asosiasi atau 

disosiasi, maka hukum Beer tidak berlaku. Jika suatu sistem mengikuti hukum 

Beer, grafik antara absorbansi terhadap konsentrasi (Gambar 5) akan 

menghasilkan garis lurus melalui (0,0). Jika hukum Beer benar-benar diikuti maka 

grafik tersebut dapat disebut sebagai kurva kalibrasi. Arah dari grafik tersebut 

adalah ab dapat digunakan untuk menghitung absorbtivitas molar. 

 

 

f. Galat dalam Spektrofotometri 

Galat dalam pengukuran spektrofotometer dapat timbul dari beberapa sebab 

antara lain dari instrumentasi. Sel sampel harus bersih. Bekas jari dapat menyerap 

radiasi ultraviolet. Penempatan sel dalam berkas harus dapat diulang 

(reprodusibel). Gelembung gas tidak boleh ada dalam jalan optis. Kalibrasi 

panjang gelombang instrumen hendaknya kadang-kadang diperiksa dan hanyutan 

(drift) atau ketidakstabilan dalam rangkaian harus dikoreksi. Tidak boleh 

diandaikan bahwa hukum Beer berlaku untuk sistem kimia yang belum teruji. 

Ketidakstabilan sampel dapat menimbulkan galat jika pengukuran tidak 

ditentukan waktunya dengan seksama. 
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Konsentrasi spesies penyerap sangat penting dalam menetapkan galat 

setelah galat lain yang dapat dikembalikan itu diminimalkan. Secara instuitif 

masuk akal bahwa larutan yang akan diukur tidak boleh menyerap praktis semua 

radiasi atau hampir tak menyerap apapun. Maka dapat diharapkan bahwa galat 

dalam menetapkan konsentrasi secara spektrofotometri akan minimal pada suatu 

nilai absorban ditengah-tengah yang jauh dari dua ujung skala. Suatu rumus dapat 

diturunkan dari hukum Beer yang menunjukkan dimana terdapat galat minimal. 

A = log 
P
P0  =

3,2

1
ln

P
P0  = e bc................................................................... (36) 

dimana  A  : absorbansi 

P0 : intensitas sinar datang 

P  : intensitas sinar yang diteruskan 

e  : tetapan ekstingsi molar 

b  : tebal medium 

c  : konsentrasi medium 

Diambil galat relatif kondentrasi sebagai sebagai dc/c = dA/A. Dengan 

diferensiasi hukum Beer, A =(1/2,3)ln (P0/P), diperoleh: 

dA =
3,2

1
d ln

P
P0  =  

)/(3,2
)/(

0

2
0

PP
dPPP-

.............................................................. (37) 

pembagi dan pembilang dibagi dengan P0/P, menghasilkan: 

dA = 
P

dPdPP

3,23,2

)/1(
-=- ....................................................................... (38) 

kedua ruas dibagi dengan A, diperoleh: 

A
dA

 = 
PA

dP

3,2
- .......................................................................................... (39) 

dari hukum Beer, P = P0 x 10-A, substitusi kedalam rumus diatas: 

A
dA

 = 
AxAP

dP
--

103,2 0

 = 
c
dc

.................................................................... (40) 

Persamaan (40) dinormalisasi dengan mengambil P0 = 1, yang berpadanan 

dengan operasi nyata yang lazim dari penyetelan instrumen ke 100% T, atau nol 

absorbans dengan larutan pembanding ada dalam berkas cahaya. Ini memberikan: 
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c
dc

 = 
AxA

dP
--

103,2
................................................................................. (41) 

Minimum dalam dc/c akan terjadi bila A x 10-A maksimum. Untuk mencari 

maksimum ini, diferensiasikan dan turunannya disamakan dengan nol. 

dA
xAd A)10( -

 = 10-A – 2,3A x 10-A = 0...................................................... (42) 

atau 

10-A(1-2,3A) = 0 ........................................................................................ (43) 

Jika 10-A nol, A takterhingga dan galat juga takterhingga. Jika faktor yang 

lain disamakan dengan nol, dihasilkan: 

1 - 2,3A = 0 ............................................................................................... (44) 

2,3A       = 1 ............................................................................................... (45) 

A = 
3,2

1
 = 0,43 .......................................................................................... (46) 

suatu absorbans sebesar 0,43 berpadanan dengan 36,8% transmitrans. 

Faktor dP dalam persamaan diatas, dengan mengikuti praktek yang lazim 

dalam kalkulus, dapat diambil sebagai pendekatan dari DP, galat dalam P. 

Seringkali ini disebut galat fotometrik, dan untuk maksud menyatakan 

ketidakpastian dalam membaca skala instrumen. Ketidakpastian ini dianggap tetap 

dalam, dan agaknya secara kasar dengan demikian instrumen-instrumen yang 

nyata. Untuk menemukan galat relatif konsentrasi sebagai fungsi fotometrik pada 

konsentrasi yang optimal, masukkan 0,43 sebagai ganti A dalam persamaan diatas 

untuk dc/c: 

dP
xx

dP
c

dc
72,2

1043,03,2 43,0
-=-= - .................................................... (47) 

jadi jika dibuat galat 1% dalam pembacaan instrumen, maka galat relatif dalam c 

paling baik adalah 2,27%, dengan nilai absorbans diatas dan dibawah 0,43, galat 

itu akan lebih besar dari 2,27%. Galat fotometrik dapat berjangka dari 0,1% ke 

beberapa persen, bergantung pada instrumen yang digunakan. 

Galat relatif dari konsentrasi yang diakibatkan oleh galat fotometrik 1% 

dialurkan terhadap transmitan persen dalam Gambar 7. Kurvanya mendekati 
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takterhingga baik pada 0% T maupun 100% T, melewati suatu minimum pada 

36,8% T, namun sebenarnya dalam suatu jangka yang cukup lebar, katakan 10-

80% T, nilai itu tidak jauh dari nilai minimal (nilai absorbans antara kira-kira 0,1 

ke 1,0). Galat tertentu dalam mengukur % T akan mengakibatkan galat Dc yang 

kecil dalam konsentrasi pada konsentrasi yang sangat rendah karena kurva % T 

lawan c sangat curam. Namun dimana c sangat kecil, galat c yang kecil akan 

memberikan galat relatif Dc/c yang besar. Pada konsentrasi tinggi galat % T yang 

sama akan memberikan galat mutlak (dari) yang jauh lebih besar karena kurva % 

T lawan c jauh lebih datar. Pada daerah diantara keduanya, akan terdapat titik 

dimana kedua efek ini bertemu dan memberikan galat relatif Dc/c yang minimal. 

Kebetulan ini terjadi pada 36,8% T.  

Dalam pembahasan tersebut diatas, diandaikan bahwa galat dalam 

mengukur transmitans itu konstan, tak bergantung pada nilai transmitan, galat itu 

dianggap seluruhnya timbul dari ketidakpastian dalam membaca skala instrumen. 

Sebaliknya dalam beberapa dari instrumen modern yang terbaik, faktor pambatas 

kecermatan terletak dilain tempat, biasanya dalam tingkat bisingan rangkaian 

detektor. Dalam kasus-kasus semacam itu, dP tidaklah konstan, dan diperoleh 

fungsi galat yang berbeda, yang bernilai minimal tidak pada 36,8% T, melainkan 

pada nilai T yang lebih rendah. Sebenarnya, dengan suatu instrumen yang 

rumitpun, sukar untuk memutuskan faktor mana yang membatasi kecermatan. Jadi 

bagaimana dP akan berubah dengan perubahan P mungkin tidak jelas, dan 

mungkin tidak sah untuk menghitung nilai % T yang sesuai dengan galat minimal. 

Dengan instrumen UV-Vis berkualitas tinggi yang modern, galat relatif terkecil 

agaknya terletak pada absorban didekat 0.86 (~14% T) (Day and Underwood :  

1994). 

 

 

g. Spektrofotometer UV-Visible 

Spektrofotometer sesuai dengan namanya adalah alat yang terdiri dari 

spektrometer dan fotometer. Spektrometer menghasilkan sinar dari spektrum 
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dengan panjang gelombang tertentu dan fotometer adalah alat pengukur intensitas 

cahaya yang ditransmisikan atau yang diabsorpsi. Jadi spektrofotometer 

digunakan untuk mengukur energi cahaya secara relatif jika energi tersebut 

ditransmisikan, direfleksikan, atau diemisikan sebagai fungsi dari panjang 

gelombang. Kelebihan spektrofotometer dibanding fotometer, adalah panjang 

gelombang sinar dapat lebih terdeteksi, karena sebelumnya sinar diurai dengan 

alat pengurai seperti prisma, kisi (grating), ataupun celah optik. Pada fotometer, 

sinar dengan pajang gelombang yang diinginkan diperoleh dengan menggunakan 

filter dari berbagai warna, yang mempunyai spesifikasi panjang gelombang 

tertentu. Pada fotometer filter, tidak mungkin diperoleh panjang gelombang yang 

benar-benar monokromatis, melainkan suatu trayek dengan panjang gelombang 

30-40 nm. Sedangkan pada spektrofotometer panjang gelombang benar-benar 

terseleksi dapat diperoleh dengan bantuan alat pengurai cahaya seperti prisma. 

Suatu spektrofotometer tersusun dari sumber spektrum sinar tampak yang 

sinambung, dan monokromatis. Sel pengabsorpsi untuk larutan cuplikan atau 

blangko dan suatu alat untuk mengukur perbedaan absorpsi antara cuplikan 

dengan blangko ataupun pembanding.  

Semua metode pengukuran yang berdasarkan pada spektrum sinar, 

dinamakan metode spektrofotometri, sedang instrumennya disebut 

spektrofotometer. Spektrofotometer yang digunakan untuk pengukuran di daerah 

ultra violet dan di daerah tampak, disebut spektrofotometer UV-Vis (Ultra Violet-

Visible). Semua metode spektrofotometer berdasarkan pada serapan sinar oleh 

senyawa yang ditentukan, sinar yang digunakan adalah sinar yang 

semonokromatis mungkin. Dikatakan semonokromatis mungkin karena sangat 

sulit memperoleh sinar monokromatis dengan intensitas yang mencukupi untuk 

spektrofotometri. Sinar monokromatis dapat diperoleh dengan cara menguraikan 

sinar menjadi spektrum dengan berbagai panjang gelombang (l ). Sinar 

polikromatis diuraikan oleh sebuah pengurai menjadi berbagai sinar dengan 

panjang gelombang yang berlainan. Dengan menggunakan peralatan khusus akan 

dapat diperoleh pita sinar dengan kisaran panjang gelombang tertentu yang 
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diinginkan, keseluruhan sistem yang menghasilkan pita cahaya tertentu tersebut 

dinamakan monokromator. 

Semua monokromator untuk radiasi ultra violet, tampak maupun infra 

merah mempunyai konstruksi teknik yang sama. Secara umum terdiri atas celah 

(slit), lensa, cermin, jendela, dan prisma atau kisi sebagai pengurai sinar, susunan 

lensa untuk memfokuskan sinar yang diinginkan kearah celah keluar ditempatkan 

dalam satu jendela.  

Misalnya suatu sinar terdiri atas dua panjang gelombang setelah melewati 

celah masuk menuju lensa kolimat masih dalam keadaan menyebar, setelah 

melewati lensa kolimat sinar yang semula menyebar akan disejajarkan, kemudian 

masuk kedalam pengurai yang berbentuk prisma atau kisi, lalu menuju lensa 

pemfokus dan terjadilah pengurai sinar, dengan berbagai panjang gelombang. 

Monokromator dengan menggunakan prisma relatif lebih murah harganya 

daripada dengan menggunakan kisi, tetapi hasil pengurai monokromator dengan 

kisi lebih baik. Pada pengembangan lebih lanjut sekarang sudah ada 

spektrofotometer yang tidak lagi menggunakan monokromator, tapi sinar 

langsung diterima oleh detektor yang didalamnya dipasang sederetan diode, setiap 

diode hanya bisa mendeteksi sinar dengan panjang gelombang tertentu. Detektor 

ini dikenal sebagai Diode Array Detektor.  

Secara umum diagram instrumen spektrofotometer dapat dilihat dalam 

Gambar 9. 

 

 

 

 

 

 Gambar 9. Digram sederhana instrumen spektrofotometri (Soentoro, 1983) 
  

Sebagai sumber sinar digunakan lampu Tungsten, wadah cuplikan (kuvet) 

dibuat dari plastik atau yang lebih baik dari gelas kuarsa. Gelas kuarsa bersifat 

transparan untuk daerah ultra violet sampai daerah tampak, sehingga tidak akan 

lampu sumber cuplikan monokromator 
 

pemproses tanggapan dan pembacaan  detektor fotoelektrik 
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mengurangi intensitas sinar masuk kedalam cuplikan. Monokromator lebih 

banyak menggunakan kisi karena daya pisahnya lebih baik. Detektor fotoelektrik 

biasanya menggunakan sel Barrier Layer yaitu suatu sel yang dapat mengubah 

tenaga radiasi menjadi tenaga listrik.  

1)  Prinsip kerja 

Bila seberkas sinar mengenai atau melalui suatu medium, maka sebagian 

sinar datang akan dipantulkan, diserap, dan atau diteruskan oleh medium. Bila 

intensitas sinar datang dinyatakan dengan Io, intensitas sinar yang dipantulkan Ir 

yang diserap Ia dan intensitas sinar yang diteruskan It maka: 

Io = Ia + It + Ir.............................................................................................(48) 

Ir pada umumnya dapat diabaikan sehingga diperoleh: 

Io = Ia + It....................................................................................................(49) 

Penyimpangan ini kenyataannya dapat dengan mudah diramalkan dari 

tetapan-tetapan kesetimbangan reaksi dan tetapan ekstinsi molar dan ion-ion 

kromat dan dikromat (Soentoro, 1983). 

 

Untuk senyawa yang tidak mengabsorpsi didaerah UV-Visible, cukup 

banyak pereaksi kimia yang membentuk senyawa baru, yang mengabsorpsi kuat 

didaerah UV-Visible. Keberhasilan penentuan ini umumnya karena reaksi 

terbentuknya senyawa berwarna mendekati sempurna. Justru penggunaan pereaksi 

kimia ini lebih sering digunakan karena sangat meningkatkan absorpsi molar 

(Soentoro, 1983). 

2).  Spektrofotometer Uv-Vis Double Beam Shimadzu 1601 

a) Sistem Optik 

 

D2  : Lampu Deuterium  

WI : Lampu Halogen 

F    : Filter 

W  : Jendela 

M1 ~ M2  : Cermin (M3 : half mirror) 

L   : Lensa 

Sam : Sel untuk sinar sampel 

Ref  :  Sel untuk sinar pembanding 

PD  : Detektor photodiode  

G    : Grating 

S1    : Slit masuk 

S2 : Slit keluar                          
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Sinar yang dipancarkan dari sumber sinar (lampu Deuterium, D2 atau lampu 

Halogen, WI) direfleksikan oleh cermin, M1 dan diproyeksikan ke monokromator. 

Sumber sinar dipilih secara otomatis tergantung panjang gelombang yang digunakan 

seperti berikut ini: 

D2  : sumber sinar untuk panjang gelombang 190-340 nm 

WI : sumber sinar untuk panjang gelombang 340-1100 nm 

Semua alat optik kecuali sumber sinar tertutup dari udara dengan lubang W, untuk 

menjaga agar bebas debu. Lebar celah 2 nm. Grating holografic blazed buatan 

shimadzu dengan 900 garis/mm memberikan energi optik yang tinggi dengan 

penyimpangan minimum. Berkas sinar melalui monokromator menuju filter penyaring 

sinar sesatan F, berkas direfleksikan oleh cermin M2 dan terbagi ke dalam sampel dan 

pembanding oleh cermin setengah M3. Setelah melalui sel sampel dan pembanding, 

kedua berkas dideteksi oleh photodiode (PD). 

Tampilan dari celah keluar S2 difokuskan difokuskan pada posisi dekat sel. 

Gambar 12. menunjukkan hubungan antara tempat sel dan berkas sinar. Bagian 

menyilang dari berkas sinar pada sel kira-kira lebarnya 1 mm dan tingginya 10 mm. 

 

 

Ketika sel mikro digunakan, ini direkomendasikan bahwa tempat sel terpilih 

dengan pelindung (P/N 204-06896) atau tempat sel super mikro terpilih (P/N 206-

14334) digunakan. Tutup hitam sel digunakan untuk menurunkan pengaruh dari radiasi 

sebaran. 

b) Sistem Elektrik 

Berkas sampel dan pembanding dideteksi oleh Silikon photodiode dan hasil 

keluaran dari detektor diubah kedalam voltase dengan pre-amplifier dan diatur dengan 

gain-amplifier. Sinyal menuju kedalam pengubah A/D dan dibaca dengan 

microprocesor. Spesifikasi instrumen UV-1601PC 160 disajikan pada Lampiran 13. 

 

 

6.  Metode Standar 4500-SiO2 D. Heteropoly Blue Method 

a. Prinsip 

Ammonium molibdat pada pH mendekati 1,2 bereaksi dengan silika dan 

phosphat, menghasilkan asam heteropoli. Asam oksalat ditambahkan untuk merusak 
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asam phosphomolibdat, tetapi tidak untuk asam silikomolibdat. Intensitas warna kuning 

dari kompleks ini sebanding dengan konsentrasi molibdat-reaktif silika. Asam 

molibdosilikat kuning dapat direduksi dengan asam aminonaphtholsulfonat menjadi 

biru heteropoli. Warna biru dari kompleks ini lebih intens daripada warna kuning. 

b. Interferensi 

Karena peralatan dan reagen dimungkinkan mengandung silika, dihindari 

penggunaan alat-alat gelas dan menggunakan reagen yang kandungan silikanya rendah. 

Penentuan blangko untuk mengoreksi silika yang ada. Interferensi dapat berasal dari 

tannin, kandungan yang besar dari besi, warna, kekeruhan, sulfida, dan phosphat. 

Penggunaan asam oksalat untuk menghilangkan interferensi phosphat dan menurunkan 

interferensi tannin. 

c. Limit Deteksi 

Konsentrasi minimum yang dapat dideteksi secara spektrofotometri yaitu 50 m g 

SiO2/L pada panjang gelombang 815 nm. 

  

7. Evaluasi Data Analitik 

a. Kesalahan Analisis Kimia 

Kesalahan adalah selisih nilai pengamatan dan nilai sebenarnya (true value) pada 

setiap analisis kimia yang dihubungkan dengan suatu persamaan: 

E = (O-T) ...................................................................................................(50) 

dimana E = kesalahan mutlak, O = nilai pengamatan, T = nilai sebenarnya. 

Biasanya kesalahan pengukuran adalah kebalikan dari ukuran akurasi (ketepatan) 

suatu pengukuran, yaitu makin kecil kesalahan, makin besar akurasi analisis. Kesalahan 

pada umumnya dinyatakan secara relatif sebagai: 

perseratus ÷
ø
ö

ç
è
æ 100x

T
E

 = % kesalahan........................................................(51) 

perseribu  ÷
ø
ö

ç
è
æ 1000x

T
E

 = ppt .....................................................................(52) 

Presisi  suatu pengukuran adalah suatu besaran yang menyatakan seberapa jauh 

kesesuaian nilai-nilai dari masing-masing pengukuran. Besarnya perbedaan antara 

masing-masing nilai rata-rata hitung dari semua nilai pengukuran adalah ukuran presisi 

pengukuran. Dengan kata lain, semakin kecil perbedaan antara nilai-nilai individual 

dengan nilai rata-rata hitung (arithmatical mean), maka semakin besar presisi. Kedua, 

nilai presisi tidak selalu sama dengan nilai akuratnya karena berbedanya kesalahan 
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dapat mempengaruhi keduanya. Sedangkan pengukuran yang akurat adalah pengukuran 

dimana nilai individualnya sesuai dengan nilai aktual analisis. Suatu hasil yang akurat 

harus juga berpresisi tinggi, tetapi pada saat yang sama tidak semua nilai yang berpresisi 

tinggi harus akurat. Hasil yang akurat juga harus berpresisi tinggi tetapi tidak sebaliknya 

(Khopkar, 1984 : 9). 

b. Validasi Metode 

Tujuan utama yang harus dicapai oleh suatu laboratorium penguji adalah 

dihasilkannya data hasil uji yang absah (valid). Secara sederhana hasil uji yang absah 

dapat digambarkan sebagai hasil uji yang mempunyai akurasi dan presisi yang baik. 

Metode uji memegang peranan yang sangat penting dalam memperoleh hasil uji yang 

memiliki akurasi dan presisi yang baik. Metode uji mempunyai atribut-atribut tertentu 

yang meliputi presisi, akurasi (persen recovery), bias, batas deteksi (MDL), persen D, 

persen RSD.  

1)  Presisi 

Presisi adalah tingkat kedapat ulangan suatu set hasil uji diantara hasil-hasil itu 

sendiri. Presisi dicari dari persamaan 53: 

Presisi = 
1

2

-

Då
n

……………………………………………………....…(53) 

dimana:  D = selisih nilai sebenarnya dengan nilai hasil penelitian 

 n = jumlah data 

2)  Akurasi (persen recovery) 

Akurasi adalah kedekatan sebuah hasil uji atau rata-rata hasil uji ke nilai yang 

sebenarnya (true value). Persen recovery dalam validasi yang dapat diterima antara 80-

120% serta 50-150% untuk MDL. Akurasi (persen recovery) dapat dihitung dengan 

persamaan 54: 

Persen recovery = 
sebenarnyaah

hasilah
arg

arg
x 100%..........................................(54) 

3)  Bias 

 Bias adalah tetapan deviasi harga pengukuran dari harga sebenarnya, karena 

kesalahan sistematik dalam prosedur. Bias dapat dihitung dengan persamaan 55: 

Bias = 
n
åD

…………………………..………………………………….(55) 

dimana:   D = selisih nilai sebenarnya dengan nilai hasil peneliitian 
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 n = jumlah data 

4)  Batas Deteksi (MDL) 

Batas deteksi atau limit deteksi adalah suatu besaran yang menyatakan konsentrasi 

terkecil analit yang dapat memberikan respon yang secara signifikan dapat dibedakan 

dari variabilitas pengukuran blangko. 

5)  Persen D 

Persen D merupakan selisih nilai sebenarnya dengan nilai hasil penelitian 

dikalikan 100%. 

Persen D = 
sebenarnyaah

hasilahsebenarnyaah
arg

argarg -
x 100%...…………...…(56)                           

6)  Persen RSD 

Persen RSD adalah standar deviasi dibagi nilai rata-rata hasil penelitian dikalikan 

100%. Persen RSD yang dapat diterima adalah ≤ 20%. 

Persen RSD = 
x

s
 x 100%...........................................................................(57) 

dimana: x = rata-rata 

      s = standar deviasi 

c. Uji Signifikan 

Hipotesa adalah asumsi atau dugaan mengenai sesuatu hal yang dibuat untuk 

menjelaskan hal itu yang sering dituntut untuk melakukan pengecekannya. Jika asumsi 

atau dugaan itu dikhususkan mengenai nilai-nilai parameter populasi, maka hipotesa itu 

disebut hipotesa statistik (Sudjana, 1992 :  219). 

Suatu contoh telah dianalisa dengan dua cara yang berbeda, masing-masing 

diulang beberapa kali, dan harga rata-rata yang diperoleh berbeda. Statistik tidak dapat 

mengatakan harga mana yang “betul”, akan tetapi ada suatu pertanyaan yang 

mendahului, yaitu apakah selisih antara kedua harga itu bermakna. Kemungkinan hanya 

karena pengaruh dari fluktuasi acaklah yang menyebabkan dua harga yang lain dengan 

menggunakan dua cara, tetapi juga mungkin bahwa satu (atau keduanya) dari cara-cara 

tadi dipengaruhi oleh kesalahan tetap. Ada suatu uji, dengan menggunakan t Student, 

yang akan menyatakan (dengan suatu probabilitas tertentu) apakah patut mencari suatu 

alasan yang dapat ditunjuk sebagai penyebab bagi adanya perbedaan antara kedua harga 

rata-rata. Semakin besar hamburan dalam kedua kumpulan data, semakin kurang 

kemungkinannya bahwa perbedaan antara kedua harga rata-rata itu nyata. 
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Pendekatan secara statistik terhadap permasalahan ini adalah untuk menyusun apa 

yang disebut hipotesa nol. Hipotesa ini berbunyi, dalam contoh yang sekarang, bahwa 

kedua harga rata-rata adalah identik. Uji-t memberi jawaban ya atau tidak terhadap 

kebenarannya hipotesa nol dengan suatu kepercayaan tertentu seperti 95 atau 99% ( Day 

and Underwood, 1994 ). 

 

8. Standard Reference Materials (SRM) 

Standard Reference Materials adalah suatu bahan alam atau biologi yang diolah 

sedemikian rupa sehingga cukup mantap dan diketahui dengan tepat kandungan 

senyawa-senyawa atau unsur-unsur tertentu yang diinginkan. Beberapa bahan yang 

dapat digunakan sebagai SRM misalnya air hujan, tanah, batu-batuan yang merupakan 

bahan alam dan sebagai contoh untuk bahan biologi yaitu daun tomat, tulang, dan 

rambut. Bahan ini harus tersedia dalam jumlah yang cukup dan merupakan campuran 

yang sudah homogen. 

a. Pembuatan SRM 

Tahap pertama dalam pembuatan SRM yaitu bahan digiling atau digerus, 

kemudian diayak untuk memperoleh serbuk dengan ukuran yang diinginkan. Seluruh 

serbuk hasil pengayakkan dikumpulkan menjadi satu. Kemudian serbuk itu 

dihomogenkan dengan menggunakan alat pencampur berbentuk silinder atau bola. 

Penghomogenan dilakukan dengan cara memutar-mutar bahan didalam alat 

pencampur tersebut dalam waktu yang cukup, kira-kira dua belas jam atau lebih. Hasil 

penghomogenan ini merupakan bahan baku atau disebut kandidat SRM. 

Uji kehomogenan dilakukan dengan menganalisis beberapa senyawa atau unsur 

yang relatif mudah untuk dianalisis. Uji ini harus dilakukan di beberapa laboratorium 

(Mohl and Stoeppler : 1987). Apabila hasil uji kehomogenan sudah menunjukkan 

bahwa serbuk bahan baku sudah tercampur secara homogen maka dipilih beberapa 

senyawa atau unsur tertentu untuk diketahui kadarnya. Contoh diambil secara acak dari 

bahan baku dan dikirim ke beberapa laboratorium analisis anggota untuk dianalisis 

kandungan senyawa atau unsur yang diinginkan. Hasil analisis dikumpulkan dan 

dievaluasi untuk meyakinkan apakah hasil analisis tersebut cukup mempunyai nilai 

yang sama dan handal. Apabila persyaratan sudah terpenuhi dan hasil analisis sudah 

meyakinkan maka bahan tersebut sudah bisa digunakan sebagai SRM. 

b. Manfaat SRM 

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



Standard Reference Materials digunakan untuk membantu mengkalibrasi 

instrumen-instrumen dan sistem-sistem pengukuran untuk menjamin reliabilitas dan 

integritas dari proses pengukuran. Sehingga bila instrumen atau sistem itu digunakan 

untuk menganalisis akan didapatkan hasil yang memuaskan 

Kandungan dari SRM yang sudah tepat, apabila diukur dengan menggunakan 

instrumen yang akan dikalibrasi harus menghasilkan nilai yang sama. Disamping itu 

SRM berguna untuk memvalidasikan metode analisis. 

c. Penanganan SRM 

Standard Reference Materials harus ditangani dengan hati-hati. Dimana setiap 

kali menggunakan bahan ini harus dicatat. Hal-hal yang harus dicatat misalnya nama 

bahan, bobotnya, tanggal pengambilan, kemudian ditandatangani oleh pengambil. 

Darimanapun asalnya harus dilakukan dengan hati-hati untuk melihat apakah 

dikemas, disimpan, dan ditangani secara benar untuk mencegah pengotoran atau 

kerusakan. Harus dilakukan upaya-upaya untuk mencegah kerusakan seperti 

mengurangi terpaan terhadap udara, uap air, panas, dan cahaya. 

 

 

 

B. Kerangka Pemikiran 

Silikat-silikat bereaksi dengan molibdat dalam larutan asam membentuk kompleks 

asam heteropoli silikomolibdat kuning H4[Si(Mo3O10)4], yang kemudian direduksi 

menjadi biru silikomolibdenum yang sangat berwarna. Garam ammonium dari asam 

silikomolibdat kemudian direduksi oleh asam askorbat menghasilkan biru molibdenum. 

Reaksi redoks ini ditandai dengan berubahnya warna kuning menjadi biru. Ammonium 

molibdat pada pH mendekati 1,2 bereaksi dengan silika dan phosphat yang ada 

menghasilkan asam heteropoli. Asam oksalat ditambahkan untuk merusak asam 

phosphomolibdat tetapi tidak untuk asam silikomolibdat . Ion kromat dapat bereaksi 

dengan molibdat membentuk kompleks [CrMo6O24H6]
3- dan berada dalam ATR dalam 

jumlah sedikit 0,003 ppm (Sumijanto, 2004 : 8). Kompleks yang dapat terbentuk antara 

molibdat dengan ion phosphat dan kromat dimungkinkan dapat mengganggu penentuan 

Si dalam ATR.  

Penelitian dengan judul “ Uji Unjuk Kerja Analisis Silika Reaktif dalam Air 

Tangki Reaktor Nuklir Kartini Menggunakan Metode Modifikasi Metode Standar 4500-

SiO2 D. Heteropoly Blue Method” ini, menggunakan metode standar 4500-SiO2 D. 
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Heteropoly Blue Method, yang dimodifikasi dengan mengganti agen pereduksinya 

(asam aminonaftholsulfonat) dengan asam askorbat. Metode standar 4500-SiO2 D. 

Heteropoly Blue Method mempunyai limit deteksi metode 50 ppb. Menurut El-Sayed, et 

al (2001 : 1814) prosedur yang menggunakan asam askorbat lebih baik daripada 

prosedur yang menggunakan metol, dilihat dari waktu sensitifitas, selektifitas, dan limit 

deteksi (LOD).  

 

C. Hipotesis 

a. Ion phosphat dan ion kromat dapat mempengaruhi penentuan silika reaktif dalam 

ATR. 

b. Metode modifikasi metode standar 4500-SiO2 D. Heteropoly Blue Method dapat 

digunakan untuk menentukan kadungan silika reaktif dalam ATR nuklir Kartini. 

 
 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimental laboratorium. Prosedur dasar penelitian ini mengacu pada metode standar 

4500-SiO2 D. Heteropoly Blue Method, dengan mengganti agen pereduksinya (asam 

aminonaftholsulfonat) dengan asam askorbat.  

Tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi: penentuan kondisi 

optimum, mempelajari pengaruh matriks ion kromat dan phosphat terhadap penentuan 

silika reaktif, validasi metode, dan analisis sampel air tangki reaktor nuklir Kartini. 

 
B. Tempat dan Waktu Penelitian 

 
1. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian ini dilakukan di Laboratorium Bidang Kimia Nuklir dan Proses 

pada Kelompok Kimia Analisa dan Uji Kualitas PPNY-BATAN, untuk pembuatan 

larutan SRM SOIL-7 IAEA dan di Sub-Lab Kimia Pusat MIPA Universitas Sebelas 

Maret Surakarta, untuk penentuan kondisi optimum, mempelajari pengaruh matriks ion 

kromat dan phosphat, validasi metode, dan analisis sampel ATR nuklir Kartini. 
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2. Waktu Penelitian 

 Waktu penelitian di mulai  bulan November 2004 sampai Mei 2005, dengan 

jadwal alokasi waktu pada Lampiran 15. 

 
 
 
 
 
 
 
 

C. Alat dan Bahan 

 
1. Alat 

a.  Satu unit spektrofotometer UV-Vis Double Beam Shimadzu 1601 dengan  resolusi 

0,1 nm dan akurasi panjang gelombang ±  0,5 nm. Panjang gelombang yang 

digunakan pada: 

- scan mode antara 550 – 900 nm (untuk penentuan kondisi optimum, pengaruh 

matriks ion phosphat dan kromat).  

-  fixed mode adalah 813 nm (untuk validasi metode dan analisis sampel ATR nuklir 

Kartini). 

b.  pH meter Corning 430 

c.  Neraca analitik Mettler tipe PE 360, dengan maksimum load 360 g dan d = 0,001 g. 

d.  Peralatan volumetrik: 

1) Labu ukur polietilen 100 mL 

2) Labu ukur 5 mL 

3) Labu ukur 25 mL 

4) Labu ukur 50 ±  0,05 mL 

5) Labu ukur 100 ± 0,20 mL 

6) Labu ukur 250 ± 0,15 mL 

7) Labu ukur 1000 ± 0,80 mL 

8) Pipet volume 1± 0,007 mL 

9) Pipet volume 5± 0,03 mL 

10) Pipet volume 10± 0,04 mL 

11) Pipet volume 25± 0,06 mL 

12) Pipet ukur 0,5 ± 0,005 mL 

39 

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



13) Pipet ukur 1± 0,01 mL 

14) Pipet ukur 2± 0,01 mL 

15) Pipet ukur 5 ± 0,05 mL 

16) Pipet ukur 10± 0,1 mL 

e.  Beker polietilen 20 mL, 50 mL, 200 mL 

f.  Botol plastik 

g.  Timer 

h.  Magnetic Stirrer Cole Parner Model 4658 

i.  Pipet tetes 

j.  Drug ball 

k.  Beker gelas 25 mL, 50 mL, 150 mL 

l.  Kaca arloji 

m.  Botol semprot 

 

2. Bahan 

a. Larutan standar silikon 1000 ppm (Standard solution for Absorption Spectrom BDH 

Chemicals Ltd Poole England) 

b. (NH4)6Mo7O24.4H2O  p.a E. Merck 

c. C2H8O6   p.a E. Merck 

d. C2H2O2.2H2O  p.a E. Merck 

e. Larutan standar phosphat 10000 ppm (Standard solution for Absorption Spectrom 

BDH Chemicals Ltd Poole England) 

f. Larutan standar kromat 1000 ppm (Standard solution for Absorption Spectrom BDH 

Chemicals Ltd Poole England) 

g. Sampel ATR nuklir Kartini, yang masih digunakan dalam reaktor 

h. SRM SOIL-7 IAEA Sertifikat LAB 243, yang mengandung 180 mg Si, diperoleh 

dari P3TM BATAN Yogyakarta, konsentrasi dari Trace Element SRM IAEA/SOIL-

7 disajikan pada Lampiran 10. 

i. HCl 37% p.a  E. Merck 

j. NaOH p.a E. Merck 

k. HF p.a E Merck 

l. HClO4 p.a E Merck 

m. HNO3 supra pure 
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n. Akuatrides buatan PPNY-BATAN 

o. Akuades buatan Sub Lab Kimia Pusat MIPA UNS 

 

D. Prosedur Penelitian 

 
1. Persiapan analisis : pembuatan larutan 

a. Larutan Pereaksi (NH4)6Mo7O24.4H2O  

1) Larutan pereaksi (NH4)6Mo7O24.4H2O 0,10 M sebagai larutan induk. 

Dilarutkan 12,359 gram (NH4)6Mo7O24.4H2O dalam akuatrides, dengan 

pengadukan dan sedikit pemanasan kemudian diencerkan dengan akuatrides sampai 

tanda batas dengan labu ukur 100 mL. Larutan dibuat berpH 7  sampai 8 dengan NaOH 

5 M untuk mencegah pengendapan. 

2) Larutan pereaksi (NH4)6Mo7O24.4H2O 0,09 M 

Diambil 9 mL larutan  pereaksi (NH4)6Mo7O24.4H2O 0,10 M dan diencerkan 

dengan akuatrides sampai tanda batas dengan labu ukur 10 mL.    

3) Larutan pereaksi (NH4)6Mo7O24.4H2O 0,08 M 

Diambil 8 mL larutan pereaksi (NH4)6Mo7O24.4H2O 0,10 M dan  diencerkan 

dengan akuatrides sampai batas dengan labu ukur 10 mL. 

4) Larutan pereaksi (NH4)6Mo7O24.4H2O 0,07 M    

Dipipet 7 mL larutan  pereaksi (NH4)6Mo7O24.4H2O 0,10 M dan diencerkan 

dengan akuatrides sampai tanda batas dengan labu ukur 10 mL. 

5) Larutan pereaksi (NH4)6Mo7O24.4H2O 0,06 M 

Diambil 6 mL larutan  pereaksi (NH4)6Mo7O24.4H2O 0,10 M dan diencerkan 

dengan akuatrides sampai tanda batas dengan labu ukur 10 mL.        

b. Larutan pereaksi C2H2O2.2H2O 0,69 M 

Dilarutkan 8,699 gram C2H2O2.2H2O dengan akuatrides, kemudian diencerkan 

sampai tanda batas dengan labu ukur 100 mL 

c. Larutan reduktor induk 0,1425 M 

Dilarutkan 0,627 gram C2H8O6 dilarutkan dengan akuatrides, kemudian 

diencerkan sampai batas dengan labu ukur 25 mL. Larutan ini hanya bertahan selama 24 

jam. 

1) Larutan reduktor 1,425.10-2  M 

Diambil 0,5 mL larutan reduktor induk dan diencerkan dengan akuatrides sampai 

batas dengan labu ukur 5 mL. 
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2) Larutan reduktor 2,850.10-2  M 

Diambil 1,0 mL larutan reduktor induk dan diencerkan dengan akuatrides sampai 

tanda batas dengan labu ukur 5 mL. 

3) Larutan reduktor 4,275.10-2  M 

 Diambil 1,5 mL larutan reduktor induk dan diencerkan dengan akuatrides sampai 

tanda batas dengan labu ukur 5 mL. 

4) Larutan reduktor 5,700.10-2  M  

Diambil 2,0 mL larutan reduktor induk dan diencerkan dengan akuatrides sampai 

tanda batas dengan labu ukur 5 mL. 

5) Larutan reduktor 7,125.10-2  M 

Diambil 2,5 mL larutan reduktor induk dan diencerkan dengan akuatrides sampai 

tanda batas dengan labu ukur 5 mL. 

d. Larutan standar Si  

1) Larutan standar Si 10 ppm 

Diambil 10 mL larutan standar Si 1000 ppm kemudian diencerkan dengan 

akuatrides sampai tanda batas dengan labu ukur 1 L. Kemudian larutan disimpan dalam 

botol plastik. 

2) Larutan standar Si 0,57 ppm 

Diambil 57 mL larutan standar Si 10 ppm, kemudian diencerkan dengan 

akuatrides sampai tanda batas dengan labu ukur 1 L. Kemudian larutan disimpan dalam 

botol plastik. 

3) Larutan standar Si 0,59 ppm 

Diambil 59 mL larutan standar Si 10 ppm, kemudian diencerkan dengan 

akuatrides sampai tanda batas dengan labu ukur 1 L. Kemudian larutan disimpan dalam 

botol plastik. 

4) Larutan standar Si 0,288 ppm 

Diambil 28,8 mL larutan standar Si 10 ppm, kemudian diencerkan dengan 

akuatrides sampai tanda batas dengan labu ukur 1 L. Kemudian larutan disimpan dalam 

botol plastik. 

 

 

5) Larutan standar Si 0,3420 ppm 
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Diambil 1,71 mL larutan standar Si 10 ppm, kemudian diencerkan dengan 

akuatrides sampai tanda batas dengan labu ukur 50 mL. Kemudian larutan disimpan 

dalam botol plastik. 

e. Larutan standar phosphat 125 ppm sebagai larutan induk. 

Diambil 1,25 mL larutan standart phosphat 10000 ppm dan diencerkan dengan 

akuatrides sampai tanda batas dengan labu ukur 100 mL 

1) Larutan standar phosphat 2,95 ppm 

Diambil 0,59 mL larutan standar phosphat 125 ppm kemudian diencerkan dengan 

akuatrides sampai tanda batas dengan labu ukur 25 mL. 

2) Larutan standar phosphat 5,90 ppm 

Diambil 1,18 mL larutan standar phosphat 125 ppm kemudian diencerkan dengan 

akuatrides sampai tanda batas dengan labu ukur 25 mL. 

3) Larutan standar phosphat 8,85 ppm 

Diambil 1,77 mL larutan standar phosphat 125 ppm kemudian diencerkan dengan 

akuatrides sampai tanda batas dengan labu ukur 25 mL. 

4) Larutan standar phosphat 11,80 ppm 

Diambil 2,35 mL larutan standar phosphat 125 ppm kemudian diencerkan dengan 

akuatrides sampai tanda batas dengan labu ukur 25 mL. 

5) Larutan standar phosphat 14,75 ppm 

Diambil 2,85 mL larutan standar phosphat 125 ppm kemudian diencerkan dengan 

akuatrides sampai tanda batas dengan labu ukur 25 mL. 

f. Larutan standar kromat 

1) Larutan standar kromat 10 ppm 

Diambil 0,1 mL larutan standar kromat 1000 ppm kemudian diencerkan dengan 

akuatrides sampai tanda batas dengan labu ukur 10 mL. 

2) Larutan standar kromat 1250 ppb 

Diambil 1,25 mL larutan standar kromat 10 ppm kemudian diencerkan dengan 

akuatrides sampai tanda batas dengan labu ukur 10 mL. 

 

 

3) Larutan standar kromat 147,5 ppb 

Diambil 2,95 mL larutan standar kromat 1250 ppb kemudian diencerkan dengan 

akuatrides sampai tanda batas dengan labu ukur 25 mL. 

4) Larutan standar kromat  118,0 ppb 
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Diambil 2,36 mL larutan standar kromat 1250 ppb kemudian diencerkan dengan 

akuatrides sampai tanda batas dengan labu ukur 25 mL. 

5) Larutan standar kromat  88,5 ppb 

Diambil 1,77 mL larutan standar kromat 1250 ppb kemudian diencerkan dengan 

akuatrides sampai tanda batas dengan labu ukur 25 mL. 

6) Larutan standar kromat 59,0 ppb 

Diambil 1,18 mL larutan standar kromat 1250 ppb kemudian diencerkan dengan 

akuatrides sampai tanda batas dengan labu ukur 25 mL.  

7) Larutan standar kromat 29,5 ppb 

Diambil 0,59 mL larutan standar kromat 1250 ppb kemudian diencerkan dengan 

akuatrides sampai tanda batas dengan labu ukur 25 mL. 

g. Larutan HCl 1 + 1 

Diencerkan 50 mL HCL 37% dengan 50 mL akuatrides. 

h. Larutan NaOH 5 M 

Dilarutkan 10 gram NaOH dengan akuatrides, kemudian diencerkan sampai tanda 

batas dengan labu ukur 50 mL. 

i. Larutan SRM SOIL-7 IAEA 

Dilarutkan 0,2520 g SRM SOIL-7 IAEA dengan 1 mL HF, 6 mL HNO3 supra 

pure, 6 mL HClO4, dan 5 mL akuatrides dalam gelas beker 100 mL. Setelah SRM larut, 

dipanaskan dengan suhu sedang (70-80 oC) untuk menghilangkan HF, HNO3, HClO4. 

Bila larutan tinggal sedikit ditambahkan akuatrides kedalam larutan. Setelah larutan 

berwarna kuning yang menunjukkan HF, HNO3, HClO4 telah hilang, larutan 

dipindahkan kedalam labu ukur 10 mL dan ditambahkan 0,01 mL HNO3 supra pure. 

Ditambahkan akuatrides sampai tanda batas labu ukur.  

Diambil 0,5 mL larutan SRM tersebut kedalam labu ukur 50 mL dan ditepatkan 

dengan akuatrides sampai tanda batas. Diambil 2 mL larutan SRM tersebut, dan 

diencerkan sampai tanda batas dengan labu ukur 250 mL.  

j. Larutan spike 

            Diambil 0,18 mL larutan standar Si 10 ppm dan diencerkan dengan akuatrides 

sampai tanda batas dengan labu ukur 250 mL. 

Semua perhitungan konsentrasi larutan disajikan pada Lampiran 1. 

 

                                                        2. Cara kerja 

a.    Penentuan kondisi optimum  
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1). Penentuan panjang gelombang maksimum kompleks Silikomolibdenum 

Diambil 25 mL larutan standar Si 0,57 ppm, ditempatkan dalam labu ukur 50 mL, 

kemudian ditambahkan 0,5 mL larutan HCl dan 1 mL larutan ammonium molibdat 0,08  

M. Larutan tersebut dicampur dengan pembalikan 6 kali dan didiamkan selama 5 menit. 

Ditambahkan 1 mL asam oksalat 0,69 M dan didiamkan selama 2 menit, setelah itu 

ditambahkan 1 mL larutan pereduksi induk.  

Setelah 5 menit, larutan diukur serapannya dengan metode scan mode dengan 

perulangan 3 kali.  Range panjang gelombang yang digunakan adalah 550-900 nm, 

sehingga diperoleh panjang gelombang maksimum rata-rata.  

2). Penentuan waktu kestabilan kompleks Silikomolibdenum  

Prosedur kerja sama seperti pada point a.1) di atas, namun larutan diukur 

serapannya untuk setiap selang waktu 5 menit, dimulai pada menit ke-2 sampai 35 

menit pada panjang gelombang maksimum sesuai hasil pada point a.1) di atas, dengan 

metode scan mode. Percobaan dilakukan sebanyak 3 kali, kemudian dibuat grafik antara 

absorbansi rata-rata versus waktu dan ditentukan waktu kestabilan kompleks dari harga 

absorbansi yang stabil. 

3). Optimasi konsentrasi reduktor  

Prosedur kerja sama seperti pada point a.1) diatas, namun dilakukan variasi 

konsentrasi larutan pereduksi yaitu 1,425.10-2 M, 2,850.10-2 M, 4,275.10-2 M, 5,700.10-2 

M, dan 7,125.10-2 M. Larutan diukur serapannya dengan metode scan mode pada 

panjang gelombang dan waktu kestabilan optimum sesuai hasil pada point a.1) dan a.2) 

di atas. Percobaan dilakukan sebanyak 5 kali, kemudian dibuat grafik antara absorbansi 

rata-rata kompleks versus konsentrasi reduktor. 

 

         4). Optimasi konsentrasi pengompleks (NH4)6Mo7O24.4H2O 

 Prosedur kerja sama seperti pada point a.1) di atas, namun konsentrasi ammonium 

molibdat bervariasi yaitu 0,06 M, 0,07 M, 0,08 M, 0,09 M, dan 0,10 M. Larutan diukur 

serapannya dengan metode scan mode pada panjang gelombang, waktu kestabilan dan 

konsentrasi reduktor yang optimum sesuai hasil pada point a.1), a.2), dan a.3) di atas. 

Percobaan dilakukan sebanyak 5 kali, kemudian dibuat grafik antara absorbansi rata-

rata kompleks versus konsentrasi pengompleks. 

b.   Pengaruh ion phosphat dan kromat 

Larutan standar Si 25 mL dengan konsentrasi sesuai Tabel 7, dimasukkan ke 

dalam 8 labu ukur 50 mL dan masing-masing diberi label A, B, C, D, E, F, G, dan H. 
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Kedalam labu A, B, dan C ditambahkan  1 mL akuades, sedangkan pada labu D, E, F, 

G, dan H ditambahkan 1 mL larutan ion pengganggu dengan konsentrasi bervariasi 

sesuai dengan Tabel 7. 

 

Tabel 7. Komposisi Si, Ion Kromat dan Phosphat untuk Mempelajari Pengaruh Ion 
Kromat dan Phosphat terhadap Penentuan Silika Reaktif 

 
Ion kromat Ion phosphat 

Labu ukur Konsentrasi 
Si (ppm) 

Konsentrasi ion 
kromat (ppb)  

Konsentrasi 
Si (ppm) 

Konsentrasi ion 
phosphat (ppm) 

A 0,288 0 0,57 0 
B 0,288 0 0,57 0 
C 0,288 0 0,57 0 
D 0,288 29,5 0,57 2,95 
E 0,288 59,0 0,57 5,90 
F 0,288 88,5 0,57 8,85 
G 0,288 118,0 0,57 11,80 
H 0,288 147,5 0,57 14,75 

 

Pada semua labu ukur ditambahkan 0,5 mL larutan HCl dan 1 mL larutan 

ammonium molibdat dengan konsentrasi hasil optimasi. Larutan dicampur dengan 

pembalikan sekurang-kurangnya 6 kali dan didiamkan selama 5 menit. Kemudian 

ditambahkan 1 mL larutan asam oksalat 0,69 M dan didiamkan selama 2 menit. Setelah 

itu ditambahkan 1 mL larutan pereduksi dengan konsentrasi hasil optimasi. Larutan 

diukur serapannya dengan metode scan mode pada waktu kestabilan optimum. 

Percobaan diulang sebanyak 5 kali. Dilakukan uji F dan t terhadap hasil pengukuran. 

c. Validasi metode 

1) Penentuan limit deteksi 

1. Pembuatan kurva kalibrasi 

Diambil 0,5 mL, 1,0 mL, 1,5 mL, 2,0 mL, dan 2,5 mL larutan Si 10 ppm, 

ditempatkan dalam 5 labu ukur 50 mL dan diberi label A1, A2, A3, A4, A5, kemudian 

diencerkan dengan akuades sampai tanda batas.  

Dari labu ukur A1, A2, A3, A4, A5 tersebut diambil 25 mL, dan ditempatkan dalam 

5 labu ukur 50 mL, diberi label  B1, B2, B3, B4, B5, masing-masing ditambahkan 0,5 mL 

larutan HCl dan 1 mL larutan ammonium molibdat dengan konsentrasi hasil optimasi. 

Larutan dicampur dengan pembalikan sekurang-kurangnya 6 kali dan didiamkan selama 

5 menit. Kemudian ditambahkan 1 mL larutan asam oksalat 0,69 M dan didiamkan 

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



selama 2 menit. Setelah itu ditambahkan 1 mL larutan pereduksi dengan konsentrasi 

hasil optimasi.  

Larutan diukur serapannya dengan metode fixed mode pada waktu kestabilan 

optimum sehingga diperoleh kurva antara absorbansi  kompleks versus konsentrasi 

SiO4
4-, dan dengan persamaan (62) diperoleh persamaan regresinya. 

b. Pengukuran blangko 

Diambil 25 mL “akuades” dan ditempatkan dalam labu ukur 50 mL, kemudian 

ditambahkan 0,5 mL larutan HCl dan 1 mL larutan ammonium molibdat dengan 

konsentrasi hasil optimasi. Larutan dicampur dengan pembalikan sekurang-kurangnya 6 

kali dan didiamkan selama 5 menit. Ditambahkan 1 mL larutan asam oksalat 0,69 M 

dan didiamkan selama 2 menit. Setelah itu ditambahkan 1 mL larutan pereduksi dengan 

konsentrasi hasil optimasi. 

 Larutan diukur serapannya dengan metode fixed mode pada waktu kestabilan dan 

dengan akuades sebagai larutan pembanding. Percobaan dilakukan sebanyak 7 kali. 

Serapan larutan blangko diinterpolasi kedalam kurva standar, sehingga  diperoleh 

konsentrasi SiO4
4- dalam larutan blangko. Hasil interpolasi digunakan untuk mencari 

harga IDL sesuai dengan persamaan (59). 

c. Pengukuran larutan spike 

Prosedur kerja, sama seperti pada point c.1).b) diatas, namun “akuades” diganti 

dengan larutan spike. Serapan  larutan spike diinterpolasi kedalam kurva standar, 

sehingga  diperoleh konsentrasi SiO4
4- dalam larutan spike. Hasil interpolasi digunakan 

untuk mencari harga MDL sesuai dengan persamaan (61).  

2) Validasi metode dengan SRM dan spectrosol 

a) Pembuatan kurva standar 

Prosedur kerja, sama seperti pada point c.1).a) di atas. 

b) Validasi metode dengan larutan standar spectrosol Si 

Prosedur kerja sama seperti pada point c.1).c) di atas, namun larutan spike diganti 

dengan larutan standar spectrosol Si 0,3000 ppm dan dengan larutan blangko sebagai 

larutan pembanding.. Percobaan dilakukan sebanyak 5 kali. Serapan larutan standar 

spectrosol Si diinterpolasi kedalam kurva standar, sehingga  diperoleh konsentrasi 

SiO4
4- dalam larutan. 

c)  Validasi metode dengan SRM SOIL-7 IAEA 

Prosedur kerja sama seperti pada point c.2).b) di atas, namun larutan standar 

spectrosol diganti dengan larutan SRM. Serapan larutan SRM SOIL-7 IAEA 
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diinterpolasi kedalam kurva standar, sehingga  diperoleh konsentrasi SiO4
4- dalam 

larutan SRM SOIL-7 IAEA. 

d.  Analisis sampel ATR Kartini 

1) Pembuatan kurva standar 

Prosedur kerja sama seperti pada point c.1).a) di atas. 

  2)   Pengukuran sampel ATR Kartint 

Prosedur kerja sama seperti pada point c.2).b) di atas, namun standar spectrosol  

diganti dengan larutan sampel ATR Kartini. Percobaan dilakukan sebanyak 7 kali. Nilai 

absobansi larutan sampel diinterpolasi kedalam kurva standar, sehingga diperoleh 

konsentrasi SiO4
4- dalam sampel ATR Kartini. 

 

 

 

 

3.  Perhitungan 

a. Standar deviasi (s) 

s = 
)1(

)( 2

-

-å
n

xx
 ..............................................................................(58) 

b. Presisi 

Nilai presisi dihitung menurut persamaan (53) 

c. Recovery 

Persen recovery dihitung menurut persamaan (54) 

d. Bias 

Nilai bias dihitung menurut persamaan (55) 

e. Difference (D)  

Persen D dihitung menurut persamaan (56) 

f. Deviasi Standar Relatif  (RSD) 

Persen RSD dihitung menurut persamaan (57) 

g. Instrument Detection Level (IDL) 

IDL = 3 x s..................................................................................................(59) 

h. Konsentrasi larutan spike 

[Spike] = 2 x IDL........................................................................................(60) 

i. Method Detection Level (MDL) 
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MDL = 3,1427 x s ......................................................................................(61) 

j. Persamaan regresi untuk kurva standar 

A = a.C + b .................................................................................................(62) 

A = absorbansi  

a  = slope 

C = konsentrasi SiO4
4- 

b  = intersep 

 

 

 

 

 
E. Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini diperoleh data-data sebagai berikut: absorbansi kompleks, 

panjang gelombang, waktu kestabilan,  konsentrasi reduktor, konsentrasi pengompleks, 

konsentrasi ion pengganggu, IDL, konsentrasi SiO4
4-, persen recovery, persen  RSD, 

persen D, bias, dan presisi. 

Data-data yang diperoleh, dikelompokkan sesuai dengan Tabel 8.  
 

Tabel 8. Variabel Bebas dan Terikat pada Teknik Pengumpulan Data 

Variabel 
No Optimasi 

Bebas Terikat 

1 

Optimasi kondisi percobaan 
a. Panjang gelombang 
b. Waktu kestabilan 
c. Konsentrasi reduktor 
 
d. Konsentrasi pengompleks 

 
panjang gelombang  
waktu kestabilan  
konsentrasi reduktor 
 
konsentrasi 
pengompleks 

 
absorbansi kompleks 
absorbansi kompleks 
absorbansi kompleks 
  
absorbansi kompleks 

2 Pengaruh ion phosphat dan 
kromat  

konsentrasi ion 
pengganggu 

 
konsentrasi SiO4

4- 
hasil analisis 
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E. Teknik Analisis Data 

Berdasarkan data yang diperoleh dapat dilakukan analisis sebagai berikut:  

 

1. Optimasi kondisi percobaan 

a. Optimasi panjang gelombang 

Berdasarkan kurva absorbansi komplek Silikomolibdenum versus panjang 

gelombang, panjang gelombang dimana absorbansi rata-rata paling besar dinyatakan 

sebagai panjang gelombang maksimum.  

b. Optimasi waktu kestabilan 

Data-data absorbansi pada penentuan waktu kestabilan dibagi menjadi 3 

kelompok, masing-masing kelompok dihitung harga Arata-rata, standar deviasi (s) dan 

harga 2s/Arata-rata. Waktu kestabilan yang digunakan adalah yang mempunyai harga 

2s/Arata-rata paling kecil, hal ini menunjukkan bahwa pada kelompok tersebut tidak 

menunjukkan perbedaan harga absorbansi yang terlalu signifikan. 

c. Optimasi konsentrasi reduktor 

Grafik antara absorbansi rata-rata versus konsentrasi reduktor, digunakan untuk 

menentukan konsentrasi reduktor yang optimum, yaitu dari harga absorbansi kompleks 

Silikomolibdenum yang paling besar.  

d. Optimasi konsentrasi pengompleks 

4 Validasi metode konsentrasi SiO4
4- 

standar 

 
persen recovery 
persen  RSD 
persen D 
bias 
presisi 
IDL 
 

 5 

 
Penggunaan metode dalam 
sampel ATR nuklir Kartini 
 

 konsentrasi SiO4
4- 

persen RSD 
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Berdasarkan grafik antara absorbansi rata-rata versus konsentrasi pengompleks, 

dapat ditentukan konsentrasi pengompleks yang optimum yaitu dari harga absorbansi 

kompleks Silikomolibdenum yang paling besar.  

 

2. Pengaruh ion phosphat dan kromat  

Pengaruh matriks ion phosphat dan kromat dalam penentuan kandungan silika 

reaktif dalam air tangki reaktor, ditentukan secara statistik dengan melihat hasil uji F 

dua arah dengan taraf nyata a  = 0,1 dan uji t dua arah dengan taraf nyata a  = 0,05. 

Pada uji F, H0 diterima jika Fhitung < Ftabel. Pada uji t, H0 diterima jika : - ttabel  < thitung < 

ttabel. 

 

 

3. Validasi metode 

Validitas metode penentuan silika reaktif ini, dilakukan dengan uji dengan SRM 

dan larutan standar spectrosol Si. Harga persen recovery, persen RSD, persen D, bias, 

dan presisi dari kedua uji tersebut dibandingkan. Uji diterima jika harga recovery antara 

80 sampai 120% dan harga persen RSD £  20%. Limit deteksi metode ini dapat dilihat 

dari harga MDL (Method Detection Level). Harga MDL diperoleh melalui harga IDL 

(Instrument Detection Level). 

 

4. Penggunaan metode dalam sampel ATR nuklir Kartini 

Berdasarkan hasil interpolasi absorbansi larutan sampel ATR nuklir Kartini, 

diperoleh konsentrasi SiO4
4- rata-rata dalam larutan sampel, kemudian dihitung persen 

RSD-nya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

 
1. Optimasi Kondisi Pengukuran 

a.  Optimasi Panjang Gelombang Maksimum  

Panjang gelombang maksimum (λmaks) kompleks Silikomolibdenum diperoleh dari 

nilai absorbansi (A) maksimum hasil penyapuan kompleks pada panjang gelombang 

550-900 nm. Hasil rata-rata dari 3 kali penyapuan diperoleh A maksimum pada panjang 

gelombang 813 nm. Gambar 14 menunjukkan kurva kompleks Silikomolibdenum. 

 

b. Optimasi Waktu Kestabilan Kompleks Silikomolibdenum 

Penentuan waktu kestabilan kompleks optimum adalah waktu pada saat absorbansi 

tidak mengalami perbedaan yang terlalu signifikan, hal ini menunjukkan kompleks 

Silikomolibdenum stabil. Hasil rata-rata dari 3 kali percobaan (Lampiran 2) 

menunjukkan absorbansi kompleks pada 813 nm mulai stabil setelah 25 menit dari saat 
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pemberian larutan reduktor. Gambar 15. menunjukkan grafik absorbansi rata-rata 

kompleks Silikomolibdenum versus waktu. Absorbansi rata-rata tiap waktu pengukuran 

ditunjukkan oleh Tabel 9. Harga 2s/Arata-rata untuk menentukan waktu kestabilan 

ditunjukkan oleh Tabel 10. 

Tabel 9. Nilai Absorbansi Rata-rata pada Optimasi Waktu Kestabilan 

t (menit) Arata-rata ± 2s 
2 0,2734±  0,0238 
5 0,2773±  0,0250 
10 0,2781±  0,0250 
15 0,2786±  0,0247 
20 0,2790±  0,0245 
25 0,2792±  0,0247 
30 0,2795±  0,0251 
35 0,2797±  0,0251 

 

 
Tabel 10. Penentuan Waktu Kestabilan 

Kelompok Arata-rata s (10-3) 2s/Arata-rata 

I     (2-5 menit) 0,2754 2,7577 0,0200 
II   (10-20 menit) 0,2786 0,4509 0,0032 
III  (25-35 menit) 0,2795 0,2517 0,0018 

 

c. Optimasi Konsentrasi Reduktor 

Optimasi konsentrasi reduktor dilakukan dengan variasi konsentrasi asam askorbat 

1,425.10-2 M, 2,850.10-2 M, 4,275.10-2 M, 5,700.10-2 M, dan 7,125.10-2 M. Konsentrasi 

reduktor yang optimum didapatkan dari harga absorbansi kompleks Silikomolibdenum 

yang paling besar. Hasil rata-rata dari 5 kali percobaan (Lampiran 3), diperoleh 

konsentrasi reduktor yang paling optimum yaitu 2,850.10-2 M. Gambar 16 menunjukkan 

grafik absorbansi rata-rata kompleks Silikomolibdenum versus konsentrasi reduktor. 

Absorbansi rata-rata pada variasi konsentrasi reduktor ditunjukkan oleh Tabel 11. 

 

 

Tabel 11. Nilai Absorbansi Rata-rata pada Optimasi Konsentrasi Reduktor 

No [reduktor] x 10-2  M  Arata-rata ±  2s 
1 1,425 0,2717±  0,0351 
2 2,850 0,2960±  0,0210 
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3 4,275 0,2922±  0,0233 
4 5,700 0,2911±  0,0199 
5 7,125 0,2874±  0,0220 

 

 

d. Optimasi Konsentrasi Pengompleks [(NH4)6Mo7O24.4H2O] 

Optimasi konsentrasi pengompleks dilakukan dengan variasi konsentrasi 

(NH4)6Mo7O24.4H2O 0,06 M, 0,07 M, 0,08 M, 0,09 M, dan 0,10 M. Konsentrasi 

pengompleks yang optimum didapatkan dari harga absorbansi kompleks 

Silikomolibdenum yang paling besar. Hasil rata-rata dari 5 kali percobaan (Lampiran 4) 

diperoleh konsentrasi pengompleks yang paling optimum yaitu 0,09 M. Gambar 17 

menunjukkan grafik absorbansi rata-rata kompleks Silikomolibdenum versus 

konsentrasi pengompleks. Absorbansi rata-rata pada variasi konsentrasi pengompleks 

ditunjukkan oleh Tabel 12. 

 

 

Tabel 12. Nilai Absorbansi Rata-rata pada Optimasi Konsentrasi Pengompleks 

[Mo7O24
6-] M Arata-rata ±  2s 

0,06 0,2966±  0,0195 
0,07 0,2943±  0,0326 
0,08 0,3014±  0,0520 
0,09 0,3177±  0,0460 
0,10 0,2880±  0,0269 

 
 

 

2. Pengaruh Ion Phosphat dan Kromat 

a. Pengaruh Ion Phosphat 

Pengaruh ion phosphat dipelajari dengan menambahkan larutan phosphat dengan 

konsentrasi bervariasi yaitu  2,95 ppm, 5,90 ppm, 8,85 ppm, 11,8 ppm, dan 14,75 ppm 

dalam larutan uji yang mengandung SiO4
4-. Hasil uji F dua arah dengan taraf nyata a  = 

0,1 (Lampiran 5), menunjukkan bahwa penambahan ion phosphat dengan berbagai 

variasi konsentrasi, menerima H0.  Hipotesis diterima jika nilai Fhitung lebih kecil 

daripada Ftabel, nilai Fhitung dari tiap variasi konsentrasi phosphat ditunjukkan oleh Tabel 

13. 
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Tabel 13. Uji F untuk Mengetahui Pengaruh Penambahan Ion Phosphat 

[SiO4
4-] ppm [PO4

2-
] ppm Arata-rata Fhitung Ftabel Hipotesis 

0,30 -   0,3041 - -  
0,30 2,59 0,2951 0,8492 3,1100   Ho diterima 
0,30 5,90  0,3004 1,1446 5,8700  Ho diterima 
0,30 8,85 0,3008 1,4806 5,8700  Ho diterima 
0,30 11,80 0,3027 2,0457 3,1100  Ho diterima 
0,30 14,75 0,2939 1,8436 5,8700  Ho diterima 

 
Hasil uji t dua arah dengan taraf nyata a  0,05 (Lampiran 5), menunjukkan bahwa 

penambahan ion phosphat 14,75 ppm, menolak H0. Nilai thitung dari tiap variasi 

konsentrasi phosphat ditunjukkan oleh Tabel 14, hipotesis diterima jika -ttabel  < thitung < 

ttabel. 

 

Tabel 14. Uji t untuk Mengetahui Pengaruh Penambahan Ion Phosphat 

[SiO4
4-] ppm [PO4

2-
] ppm Arata-rata thitung ttabel Hipotesis 

0,30 - 0,3041 - -  
0,30 2,59 0,2951 1,8773 2,1009  Ho diterima 
0,30 5,90 0,3004 0,8043  2,1009  Ho diterima 
0,30 8,85 0,3008 0,7333  2,1009  Ho diterima 
0,30 11,80 0,3027 0,2692  2,1009  Ho diterima 
0,30 14,75 0,2939 2,2667  2,1009  Ho ditolak 

 

b. Pengaruh Ion Kromat  

Pengaruh ion kromat dipelajari dengan menambahkan larutan kromat dengan 

konsentrasi bervariasi yaitu  29,5 ppb, 59,0 ppb, 88,5 ppb, 118,0 ppb, dan 147,5 ppb 

dalam larutan uji yang mengandung SiO4
4-. Hasil uji F dua arah dengan taraf nyata a  = 

0,1 (Lampiran 6),  menunjukkan bahwa penambahan ion kromat dengan berbagai 

variasi konsentrasi, H0 diterima. Tabel 15 menunjukkan hasil uji F dari tiap variasi 

konsentrasi ion kromat. 

 

Tabel 15. Uji F untuk Mengetahui Pengaruh Penambahan Ion Kromat 

[SiO4
4-] ppm [Cr

3+
] ppb Arata-rata Fhitung Ftabel Hipotesis 

0,288 - 0,1193  - -  
0,288 29,500 0,1185 3,6468 5,8700  Ho diterima 
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0,288 59,000 0,1191 1,4739 5,8700  Ho diterima 
0,288 88,500 0,1193 1,1593 5,8700  Ho diterima 
0,288 118,000 0,1181 1,4160 5,8700  Ho diterima 
0,288 147,500 0,1156 1,7747 5,8700  Ho diterima 

 
 

Hasil uji t dua arah dengan taraf nyata a  = 0,05 (Lampiran 6), menunjukkan 

bahwa penambahan ion kromat dengan berbagai variasi konsentrasi, semuanya 

menerima H0. Tabel 16 menunjukkan hasil uji t dari tiap variasi konsentrasi ion kromat. 

 

Tabel 16. Uji t untuk Mengetahui Pengaruh Penambahan Ion Kromat 

[SiO4
4-] ppm [Cr

3+
] ppb Arata-rata thitung ttabel Hipotesis 

0,288 - 0,1193  - -  
0,288 29,500 0,1185 0,4444  2,1009  Ho diterima 
0,288 59,000 0,1191 0,1053  2,1009  Ho diterima 
0,288 88,500 0,1193 0,0000 2,1009  Ho diterima 
0,288 118,000 0,1181 0,6218  2,1009  Ho diterima 
0,288 147,500 0,1156 1,9437  2,1009  Ho diterima 

 

 

3. Validasi Metode 

a. Penentuan Limit Deteksi 

Penentuan limit deteksi dilakukan dengan melalui 3 tahap yaitu pembuatan kurva 

standar, pengukuran larutan blangko, dan pengukuran larutan spike. Tabel 17 

menunjukkan hasil pengukuran standar, dari kurva standar diperoleh persamaan regresi 

A = 0,4453C + 0,0011. Tabel 18 menunjukkan absorbansi dan konsentrasi SiO4
4- hasil 

pengukuran larutan blangko. Tabel 18 menunjukkan absorbansi dan konsentrasi SiO4
4- 

hasil pengukuran larutan spike. Gambar 18 menunjukkan kurva standar untuk penentuan 

limit deteksi. 

 

 

 

 

 

 

    R = 0,9989 
 
    A = 0,4453C+ 0,0011 
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Gambar 18. Kurva standar kompleks Silikomolibdenum untuk penentuan limit deteksi 

 

Tabel 17. Hasil Pengukuran Standar untuk Uji Validasi Metode 

[SiO4
4-] ppm A 

0,0  
0,1 
0,2 
0,3 
0,4 
0,5 

0,000 
0,045 
0,095 
0,135 
0,173 
0,227 

 

Tabel 18. Absorbansi dan Konsentrasi SiO4
4- Hasil Interpolasi Larutan Blangko 

Blangko A [SiO4
4-] ppm 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

0,0614 
0,0614 
0,0609 
0,0610 
0,0609 
0,0605 
0,0599 

0,1354 
0,1354 
0,1343 
0,1345 
0,1343 
0,1334 
0,1320 

 

 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pengukuran larutan blangko diperoleh 

harga IDL sebesar 0,0035 ppm dengan persen RSD sebesar 0,8790%. Perhitungan untuk 

memperoleh harga IDL dan persen RSD disajikan pada Lampiran 7. 

 

Tabel 19. Absorbansi dan Konsentrasi SiO4
4- Hasil Interpolasi Larutan Spike 

Larutan spike A [SiO4
4-]hasil ppm 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

0,0658 
0,0660 
0,0660 
0,0662 
0,0660 
0,0660 

0,1453 
0,1457 
0,1457 
0,1462 
0,1457 
0,1457 
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               R = 0,9978 
 
       A = 0,5009C + 0,0036  
 

7 0,0667 0,1473 

 

 

Metode penentuan silika reaktif dalam penelitian ini mempunyai limit deteksi 

(MDL) yaitu 2,2 ppb dengan persen RSD sebesar 0,4794 %, persen recovery sebesar 

103,3262 %, dan persen D sebesar -3,2532 %. Perhitungan untuk memperoleh harga 

MDL, persen RSD,  persen recovery, dan persen D disajikan pada Lampiran 7. 

b. Validasi Metode dengan SRM dan Spectrosol 

Metode modifikasi metode standar 4500-SiO2 D. Heteropoly Blue Method ini 

divalidasi menggunakan SRM dan spectrosol. Kemudian hasil dari kedua uji validitasi 

metode dibanding. Gambar 19 menunjukkan kurva standar untuk validasi metode. Tabel 

20 menunjukkan absorbansi hasil pengukuran standar, sehingga diperoleh persamaan 

regresi A = 0,5009C + 0,0036. Tabel 21 menunjukkan absorbansi dan konsentrasi SiO4
4- 

hasil pengukuran SRM. Absorbansi dan konsentrasi SiO4
4- hasil pengukuran spectrosol 

ditunjukkan oleh Tabel 22. Perbandingan hasil uji validasi metode dengan SRM dan  

spectrosol ditunjukkan oleh Tabel 23. 

 

Tabel 20. Absorbansi Hasil Pengukuran Kurva Standar untuk Validasi Metode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 19. Kurva standar untuk validasi metode 
 

[SiO4
4-] ppm A 

0,0 
 0,1 
0,2 
0,3 
0,4 
0,5 

0,000 
0,052 
0,105 
0,162 
0,209 
0,245 
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Tabel 21. Absorbansi dan Konsentrasi SiO4
4- Hasil Pengukuran SRM  

 
Percobaan 1 Percobaan 2 SRM 

A [SiO4
4-] ppm A [SiO4

4-] ppm 
1 
2 
3 
4 
5 

0,0920 
0,0975 
0,0918 
0,0845 
0,0928 

22,0625 
23,4250 
22,0000 
20,1875 
22,2625 

0,1002 
0,0900 
0,1066 
0,0896 
0,0922 

24,1000 
21,5500 
25,7000 
21,4625 
22,1125 

 

Tabel 22. Absorbansi dan Konsentrasi SiO4
4- Hasil Pengukuran Spectrosol  

   
Percobaan 1 Percobaan 2 Spectrosol 

A [SiO4
4-] ppm A [SiO4

4-] ppm 
1 
2 
3 
4 
5 

0,1589 
0,1582 
0,1528 
0,1559 
0,1460 

 

0,3102 
0,3086 
0,2979 
0,3042 
0,2843 

 

0,1471 
0,1461 
0,1499 
0,1467 
0,1460 

 

0,2865 
0,2999 
0,2921 
0,2857 
0,2843 

 
 

Tabel 23. Perbandingan Hasil Uji Validasi Metode dengan SRM dan  Spectrosol. 
 

Perbandingan SRM Spectrosol 

Recovery (%) 49,5728 98,4567 
Persen RSD (%) 6,6728 2,8534 
Persen D (%) 50,4272 1,9000 
Bias -90,7688 -0,0046 
Presisi 101,6700 0,0119 

 

Perhitungan untuk memperoleh harga MDL, persen RSD,  persen recovery, dan 

persen D disajikan pada Lampiran 8. 

 

4. Penggunaan Metode dalam ATR Kartini 

Hasil rata-rata dari 7 kali percobaan analisis larutan sampel ATR Kartini, 

menghasilkan konsentrasi silika reaktif sebesar 0,2801±  0,0078 ppm dengan persen 

RSD yaitu 1,3924%. Gambar 20 menunjukkan kurva standar untuk analisis sampel 

ATR Kartini. Tabel 24 menunjukkan absorbansi dan konsentrasi larutan standar. Dari 
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kurva standar diperoleh persamaan regresi A = 0, 4409C + 0,0033. Tabel 25 

menunjukkan pengukuran absorbansi kompleks silika reaktif dalam sampel ATR dan 

konsentrasi Si hasil interpolasi. 

 

 

 

 

 

 

                                                              R = 0,9962 
 

                                                                A = 0,4409C + 0,0033 

       

 

 

Gambar 20. Kurva standar untuk penentuan kandungan silika reaktif dalam ATR   
Kartini 

 

Tabel 24. Absorbansi Hasil Pengukuran Kurva Standar untuk Analisis Sampel Silika 

Reaktif dalam ATR Kartini 

 

 

Tab

el 

25. 

Ab

sorbansi dan Hasil Interpolasi Sampel ATR Kartini 

Sampel ATR A [SiO4
4-] ppm 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

0,1243 
0,1252 
0,1268 
0,1294 
0,1282 
0,1265 
0,1270 

0,2745 
0,2765 
0,2802 
0,2861 
0,2833 
0,2795 
0,2806 

B. Pembahasan 

 

[SiO2] ppm A 

0,0 
                               0,1 

0,2 
0,3 
0,4 
0,5 

0,000 
0,056 
0,091 
0,124 
0,186 
0,224 
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1. Optimasi Kondisi Pengukuran 

a. Penentuan Panjang Gelombang Maksimum  

Panjang gelombang maksimum (λmaks) untuk kompleks Silikomolibdenum adalah 

815 nm (Clesceri, et al; 1998 : 158), sedangkan dalam metode ini menghasilkan λmaks 

sebesar 813 nm. Selisih 2 nm tersebut tidak menunjukkan perbedaan yang terlalu 

signifikan. Kompleks Silikomolibdenum mempunyai λmaks yang besar hal ini karena, 

kadang-kadang disosiasi kompleks tereksitasi dapat terjadi, menghasilkan produk 

oksidasi-reduksi fotokimia. Semakin besar kecenderungan perpindahan elektron, 

semakin kecil energi yang diperlukan pada proses perpindahan elektron, dan 

menyebabkan kompleks mengabsorpsi radiasi pada panjang gelombang yang lebih 

besar, sesuai dengan persamaan (21) (Hendayana, et al; 1994 : 167).  

b. Optimasi Waktu Kestabilan Kompleks Silikomolibdenum 

Waktu kestabilan yang digunakan adalah yang mempunyai harga 2s/Arata-rata paling 

kecil, hal ini menunjukkan bahwa pada kelompok tersebut tidak menunjukkan 

perbedaan harga absorbansi yang terlalu signifikan. Berdasarkan hasil penelitian, waktu 

kestabilan kompleks Silikomolibdenum adalah 25 menit, hal ini mengindikasikan 

bahwa waktu kestabilan kompleks lebih lama. 

Pada kelompok pertama harga 2s/Arata-rata paling besar, ini menunjukkan bahwa 

kompleks pada menit ke 2 sampai 5 belum stabil, pada menit ini selain terjadi 

pengembangan warna (warna biru muda berubah menjadi semakin pekat), juga terjadi 

kenaikan nilai absorbansi secara signifikan. Pada waktu ini kompleks Silikomolibdenum 

belum semuanya terbentuk dengan sempurna. Pada kelompok ketiga harga 2s/Arata-rata 

paling kecil, ini menunjukkan bahwa kompleks pada menit ke 25 sampai 35 sudah 

stabil. Hal ini terlihat selain dari nilai absorbansi yang hampir sama, dan juga warna 

biru yang tidak mengalami perubahan (warna biru tetap). Kecepatan terbentuknya 

kompleks Silikomolibdenum tersebut dipengaruhi oleh kekuatan larutan reduktornya 

(asam askorbat) yang mereduksi kompleks Silikomolibdat (berwarna kuning) menjadi 

Silikomolibdenum (berwarna biru). Waktu kestabilan ditetapkan pada menit ke 25, 

selanjutnya hasil ini digunakan untuk analisis selanjutnya.  

c. Optimasi Konsentrasi Reduktor (Asam askorbat) 

Agen pereduksi dalam hal ini asam askorbat mereduksi Asam silikomolibdat 

menjadi silikomolibdenum. Bilangan oksidasi Mo berubah dari VI menjadi V. Reaksi 

redoks ini ditandai dengan berubahnya warna kuning menjadi biru. Kompleks 

Silikomolibdat mempunyai λmaks pada 410 nm (Clesceri, et al; 1998 : 156) dan 
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kompleks Silikomolibdenum pada 813 nm. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 

konsentrasi reduktor yang paling optimum 2,850.10-2 M,  hal ini menunjukkan bahwa 

asam askorbat dengan konsentrasi 2,850.10-2 M sudah dapat mereduksi kompleks 

Silikomolibdat menjadi Silikomolibdenum dengan sempurna. 

d. Optimasi Konsentrasi Pengompleks [(NH4)6Mo7O24.4H2O] 

Ion heptamolibdat dalam larutan membentuk kesetimbangan sebagai berikut: 

Mo7O24
6-                     4MoO3  +  3MoO4

2- ………………...…...……......(63) 

Ion yang berperan dalam reaksi pembentukan kompleks Silikomolibdenum adalah 

ion MoO4
2, sehingga yang ditulis dalam persamaan reaksi diatas hanya ion tersebut 

(Kartika, 1994 : 48).  

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh konsentrasi pengompleks yang paling 

optimum 0,09 M,  hal ini menunjukkan bahwa ion heptamolibdat dengan konsentrasi 

0,09  M sudah mampu membentuk kompleks dengan silika secara sempurna. Ion 

heptamolibdat berfungsi sebagai donor elektron dan logam Si sebagai akseptor elektron, 

dan ikatan yang terjadi adalah ikatan kovalen koordinasi. 

 

2. Pengaruh Ion Phosphat dan Kromat 

a. Pengaruh Ion Phosphat 

Ion phosphat dapat bereaksi dengan ion MoO4
2- membentuk kompleks 

Phosphomolibdenum, dengan reaksi sebagai berikut: 

PO4
3- + 12MoO4

2- + 27H+             H3PO4(MoO3)12 + 12H2O……...….....(64) 

H3PO4(MoO3)12             Phosphomolibdenum blue Mo(V)………….......(65) 

(Goossen and Kloosterboen : 1978; Cembella, Anita, and Tailor : 1998; and Johanes 

and Heathwaite : 1997). Hal ini dapat mengganggu penentuan silika reaktif dalam ATR, 

dimana terjadi persaingan untuk mendapatkan ligan MoO4
2-. Pengaruh ion phosphat ini 

dapat dicegah dengan pemberian asam oksalat. Asam oksalat dapat merusak kompleks 

Phosphomolibdat tetapi tidak dapat merusak kompleks Silikomolibdat. 

Hasil uji F menunjukkan bahwa penambahan ion phosphat dengan berbagai 

variasi  konsentrasi yang diberikan tidak berpengaruh terhadap penentuan silika reaktif. 

Tetapi hasil uji t, menunjukkan bahwa penambahan ion phosphat 14,75 ppm 

berpengaruh terhadap penentuan silika reaktif. Hal ini menunjukkan bahwa pada 

konsentrasi ion phosphat sebesar 14,75 ppm, penambahan asam oksalat sebesar 0,69 M 

sudah tidak dapat merusak terbentuknya kompleks Phosphomolibdenum, sehingga 

menggangggu terbentuknya kompleks Silikomolibdenum. Hal ini terlihat dari 
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menurunnya harga absorbansi kompleks dibandingkan dengan harga absorbasi larutan 

yang tidak mengandung phosphat (Tabel 14). Menurunnya harga absorbansi kompleks 

Silikomolibdenum dengan adanya ion phosphat ini disebabkan ada sebagian ion 

heptamolibdat yang berikatan dengan phosphat. 

b. Pengaruh Ion Kromat 

Hasil uji F dan uji t menunjukkan bahwa penambahan ion kromat dengan berbagai 

variasi  konsentrasi yang diberikan tidak berpengaruh terhadap penentuan silika reaktif. 

Hal ini terlihat dari harga absorbansi kompleks Silikomolibdenum (dengan dan tanpa 

adanya ion kromat) yang cenderung tidak berbeda secara signifikan (Tabel 15). 

Terbentuknya kompleks [CrMo6O24H6]
3-  dan kompleks Silikomolibdenum 

kemungkinan membutuhkan kondisi pembentukan kompleks yang berbeda misalnya 

pH, jadi adanya ion Cr3+ tidak akan mengganggu terbentuknya kompleks 

Silikomolibdenum. Kondisi pH optimum untuk pembentukan kompleks silikomolibdat 

adalah antara 1 dan 2 (Desesa dan Rogers : 1954). Cr berada dalam ATR dalam jumlah 

sedikit 0,003 ppm (Sumijanto, 2004 : 8). 

3. Validasi Metode 

a. Penentuan Limit Deteksi 

Harga IDL menunjukkan batas deteksi suatu alat yang digunakan untuk analisis 

kuantitatif dan kualitatif. Batas deteksi spektrofotometer UV-Vis Double Beam 

Shimadzu 1601 untuk penentuan silika reaktif dengan metode ini adalah 0,0035 ppm. 

Sehingga dengan metode ini konsentrasi silika reaktif dibawah 0,0035 ppm sudah tidak 

dapat dideteksi oleh alat ini. Harga MDL menunjukkan batas deteksi suatu metode 

analisis, metode analisis silika reaktif pada penelitian ini mempunyai harga MDL 

sebesar 2,2 ppb. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi silika reaktif dibawah 2,2 ppb 

sudah tidak dapat dideteksi dengan metode ini. 

b. Validasi Metode dengan SRM SOIL-7 IAEA 

Berdasarkan Tabel 23, terlihat bahwa dari hasil rata-rata 2 kali percobaan 

menghasilkan persen recovery dibawah 80% (persen recovery yang dapat diterima 

antara uji diterima jika persen recovery antara 80 sampai 120%). Hal ini menunjukkan 

adanya kesalahan sistematik dalam analisis ini. 

Kesalahan sistematik merupakan simpangan yang sangat mungkin terjadi pada 

setiap proses pengujian yang secara tidak terduga akan mempengaruhi semua 

pengukuran dan pengamatan dalam suatu rangkaian proses pengujian. Berbagai sebab 

dapat mengakibatkan timbulnya kesalahan sistematik, dalam hal ini kesalahan dapat 
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berasal dari kelemahan metode uji, kelemahan analisis, dan kesalahan pembuatan bahan 

baku. Kesalahan-kesalahan tersebut tidak mempengaruhi penyebaran data, tetapi akan 

menunjukkan bias rata-rata hasil uji kearah positif (lebih tinggi) atau kearah negatif 

(lebih rendah) (Khopkar, 1984). Pada penelitian ini mengalami bias kearah negatif 

sebesar -90,7688. 

Pada penelitian ini SRM yang digunakan adalah SRM SOIL 7 IAEA yang berupa 

padatan. Pembuatan larutan SRM memerlukan pendekstrusian dengan HF, HNO3, dan 

HClO4 serta dipanaskan dengan suhu sedang (70-80 oC). Pendekstrusian yang kurang 

sempurna dapat menyebabkan logam Si yang terdapat dalam SRM tidak terlarut 

sempurna. Sehingga kadar silika dalam larutan hasil pendekstrusian tidak sesuai dengan 

harga sebenarnya. 

c. Validasi Metode dengan Spectrosol  

Berdasarkan Tabel 23, terlihat bahwa dari hasil rata-rata 2 kali percobaan 

menghasilkan persen recovery dan persen RSD yang masih bisa diterima. Persen 

recovery-nya berada diantara 80 sampai 120%. Hasil dari validasi metode dengan 

spectrosol ini menunjukkan bahwa metode ini dapat digunakan untuk menentukan silika 

reaktif dalam ATR. 

d.   Perbandingan Uji Validasi Metode dengan SRM dan Spectrosol 

Berdasarkan Tabel 23, menunjukkan bahwa uji validasi metode dengan spectrosol 

mempunyai persen recovery, persen RSD, persen D, bias, dan presisi yang lebih baik 

dibandingkan dengan SRM. Jadi kesalahan sistematiknya terletak pada pembuatan SRM 

bukan pada kelemahan metode uji atau kelemahan analisis. 

 

4. Penggunaan Metode dalam ATR 

Saat ini persyaratan kualitas kimia ATR di reaktor Kartini sesuai LAK untuk 

kandungan unsur kelumit Si, adalah kurang dari  1 ppm (Sumijanto, 2003 : 38). 

Berdasarkan hasil penelitian kandungan silika reaktif dalam ATR nuklir Kartini masih 

memenuhi persyaratan kualitas kimia ATR di reaktor nuklir Kartini (0,2801±  0,0078 

ppm), sehingga tidak menimbulkan masalah dalam operasi reaktor. Suatu logam 

dianggap dalam keadaan terkorosi bila konsentrasi ion-ionnya dalam larutan lebih besar 

dari 10-6 M (Konsep Marcel Pourbaix). Konsentrasi silika reaktif dalam ATR  sebesar 

4,7.10-6 M, jadi menurut Konsep Marcel Pourbaix dapat dikatakan telah terjadi korosi Si 

dalam ATR. Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai sumber Si dalam ATR tersebut 

apakah memang merupakan produk korosi atau berasal dari sumber lain. Sistem reaktor 
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nuklir Kartini adalah reaktor kolam, sehingga dimungkinkan Si dapat berasal dari debu-

debu diudara. Selain itu kandungan Si dalam ATR juga dapat berasal dari air bebas 

mineral yang digunakan sebagai ATR itu sendiri. Resin pada sistem pemurnian air 

tangki reaktor yang telah lama digunakan akan mengalami penurunan kualitas. 

Sehingga kemampuannnya untuk melakukan tukar menukar ion menjadi berkurang, hal 

ini memungkinkan logam Si dapat lolos masuk ke dalam ATR.  

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan: 

1. Hasil optimasi pengukuran 

 

Tabel 26. Hasil Optimasi Kondisi Pengukuran  
No Optimasi Hasil 
1 Panjang gelombang maksimum 813 nm 
2 Waktu kestabilan kompleks 25 menit 
3 Konsentrasi reduktor 2,85.10-2 M 
4 Konsentrasi pengompleks    0,09 M 

 

 
2. Pengaruh ion phosphat dan kromat 

Penambahan ion phosphat 14,75 ppm berpengaruh terhadap penentuan silika 

reaktif dengan menurunkan absorbansi kompleks Silikomolibdenum. Penambahan 

penentuan ion kromat dengan variasi konsentrasi yang diberikan tidak berpengaruh 

terhadap silika reaktif. 

3. Validasi metode 

Metode penentuan silika reaktif dalam penelitian ini mempunyai limit deteksi 

(MDL) yaitu 2,2 ppb dengan persen RSD 0,4794%, persen recovery 103,2532%, dan 

persen D -3,2532%. 

Uji validasi metode dengan SRM mempunyai persen recovery 49,5728%, persen 

RSD 6,6728%, persen D 50,4272%, bias -90,7688, dan presisi 101,6700. Sedangkan uji 

validasi metode dengan spectrosol mempunyai persen recovery 98,4567%, persen RSD 

2,8534%, persen D 1,9000%, bias -0,0046, dan presisi 0,0119.  

4. Penggunaan metode 
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Penggunaan metode dalam ATR nuklir Kartini menghasilkan silika reaktif 

0,2801±  0,0078 ppm dengan persen RSD 1,3924%. 

 

B. Saran 

Untuk memperoleh hasil uji validasi metode yang lebih baik sebaiknya 

digunakan bahan SRM yang berupa larutan, sehingga tidak perlu dilakukan 

pendekstruksian terlebih dahulu. Selanjutnya diperlukan penelitian lebih lanjut 

mengenai sumber/asal-usul Si dalam air tangki reaktor nuklir Kartini beserta cara 

penanggulangannya. 
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