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ATURAN DAN PENGENALAN LABORATORIUM KIMIA 

ANALISA 

Laboratorium Kimia Analisa merupakan salah satu laboratorium yang ada di 

Teknik Kimia, Universitas Sumatera Utara dan merupakan bagian dan praktikum 

Mata Kuliah Kimia Analisa, Instrumentasi Analitik, dan Kimia Dasar. Akurasi, 

ketelitian data, dan kedisiplinan praktikum adalah komitmen dan upaya dari setiap 

pengguna laboratorium. 

Kegiatan praktikum dilaksanakan setiap hari rabu, sabtu, dan minggu dalam 

tiap minggu sesuai jadwal praktikum yang telah ditentukan. Terdapat 7 orang 

asisten laboratorium yang mengawas dan memastikan kegiatan praktikum di 

laboratorium berjalan dengan baik. 

 

Ketentuan Umum – Pelaksanaan Praktikum 

Periode praktikum Kimia Dasar:  

 Pagi dimulai tepat jam 08.00 s/d 12.00 

 Sore dimulai jam 13.00 s/d 17.00.   

Tata Tertib:  

 Sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, praktikan dipersilakan masuk 

melalui pintu depan Laboratorium Kimia Analisa dengan tertib, tidak boleh 

memakai sandal, tidak memakai kaos oblong dan harus sudah langsung 

memakai jas laboratorium, dan perlengkapan perlindungan pribadi 

(masker dan sarung tangan) dan membawa kartu presensi.   

 Tanda tangani daftar hadir yang telah disediakan. 

 Segera ke tempat kerja masing-masing. Pada dasarnya, setiap 

mahasiswa/praktikan akan bekerja sendiri-sendiri di bawah pengawasan asisten.   

 Sebelum memulai praktikum, siapkan dan periksalah peralatan dan bahan yang 

akan digunakan. Mintalah izin asisten pada saat menyiapkan peralatan dan bahan 

yang akan digunakan. Pastikan praktikan mengisi lembar peminjaman alat dan 
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bahan. Jika sudah sesuai, mintalah persetujuan peminjaman alat dan bahan dari 

asisten. 

 Laksanakan praktikum dengan cermat dan disiplin. 

 Aspek yang dinilai dari pelaksanaan percobaan antara lain adalah: kesiapan, 

keterampilan, jawaban atas pertanyaan/diskusi yang diberikan oleh asisten, 

kerapian dan pengaturan tempat kerja, kemampuan bekerja mandiri, 

kebenaran/kejujuran dalam pencatatan data, ketaatan pada instruksi atau 

peraturan, penguasaan materi praktikum dan kemampuan kerja. Hasil 

pengamatan segera dicatat dalam le,bar pengamatan. Data lain dapat ditanyakan 

kepada asisten atau pemimpin praktikum.  

 Setelah selesai bekerja, cucilah peralatan praktikum masing-masing dan akan 

diperiksa oleh asisten Laboratorium.  

 Asisten akan mencatat kekurangan atau pemecahan alat, disaksikan oleh 

praktikan, diakhiri dengan membubuhkan tanda tangannya. Jangan 

meninggalkan Laboratorium sebelum petugas/laboran membubuhkan tanda 

tangan pada daftar inventaris alat Anda. 

 Tanda tangani daftar hadir (selesai praktikum) sebelum meninggalkan 

Laboratorium. 

Selain bekerja secara individu, praktikan juga dilatih bekerja secara kelompok. 

Dalam keadaan seperti ini, tanggung jawab keberhasilan percobaan ditanggung 

bersama. Demikian pula dengan peralatan yang digunakan bersama, misalnya buret 

atau peralatan lainnya. Apabila ada kerusakan atau hilang harus ditanggung bersama.   

 

Aturan Keselamatan  

Aturan Umum  

 Sebelum bekerja di laboratorium, persiapkan dengan betul-betul mengenai 

peraturan di laboratorium dan menguasai materi praktikum dengan sebaik-

baiknya, mulai dari tujuan, konsep dasar, prosedur dan teknik-teknik pengerjaan 

yang akan dilakukan. 

 Jangan bekerja sendirian di laboratorium, untuk praktikum kimia dasar harus 

disertai asisten atau instruktur laboratorium, sesuai dengan jadwal yang 

diberikan.  
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 Di dalam ruangan laboratorium, tidak diperbolehkan: merokok, makan dan 

minum. Diharuskan memakai baju yang rapi (bukan kaos oblong), memakai jas 

laboratorium lengan panjang yang memenuhi syarat, memakai sepatu 

tertutup (bukan sandal). Hal ini demi keselamatan dan kesehatan kerja anda 

sendiri. 

 Selalu dipelihara kebersihan meja kerja dan sekitarnya. Buanglah sampah pada 

tempatnya.  

 Jika membuang zat cair pekat, dituangkan ke bak cuci sambil diguyur air yang 

banyak. Hati-hati dengan Asam pekat, ada caranya sendiri.  

 Zat padat dan logam-logam buang ke wadah yang tersedia (jangan dibuang ke 

bak pencuci). 

 Larutan yang mengandung logam berat (seperti: Pb, Cd, Cu, Cr, Hg, Ag,  As, 

Zn, Ni) harus dibuang ke wadah/botol tersendiri yang sudah disediakan. 

Jangan sekali-kali dibuang ke bak pencuci.  

 Apabila bekerja dengan gas-gas atau zat berasap/pekat, bekerjalah menggunakan 

masker gas jangan sampai terhirup gas-gas beracun. Jangan sekali-kali 

meninggalkan percobaan yang sedang berjalan, tunggu sampai prosesnya 

berhenti.  

 Laboratorium Kimia Analisa adalah tempat yang khusus serius untuk belajar dan 

bekerja. Dilarang ngobrol, bercanda atau main-main dengan teman, dan keluar-

masuk Laboratorium tanpa izin. Janganlah membuang-buang waktu percuma.  

 Bekerjalah yang tekun, percaya diri dan jangan ragu-ragu. Catatlah setiap 

kejadian dan pengamatan percobaan dengan teliti dan cermat, sebab salah satu 

kegiatan terpenting dalam praktikum adalah pengamatan dan pengumpulan data. 

Jangan ragu untuk bertanya kepada asisten, dan jawablah setiap pertanyaan yang 

diajukan asisten dengan sopan, singkat, dan jelas.  

 

Penanggulangan kecelakaan/kebakaran  

 Kecelakaan adalah kejadian yang tidak diharapkan. Akan tetapi laboratorium 

adalah tempat yang banyak bahayanya, baik bahaya keracunan maupun 

kebakaran. Kalau terjadi kecelakaan atau kebakaran, yang pertama dan utama 

harus dilakukan adalah: JANGAN PANIK! 
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 Apabila kulit anda terkena zat kimia, agar secepatnya dicuci dengan air kran 

dan menggunakan sabun cuci. Jika yang kena adalah mata atau muka, semprot 

langsung dengan air kran di atas bak cuci. Jangan sekali-kali digosok dengan 

tangan, apa lagi sebelum cuci tangan. Secepatnya hubungi petugas/asisten untuk 

minta pengobatan darurat. 

 Apabila anggota badan yang terkena, apa lagi jumlahnya banyak, gunakan air 

kran yang besar, segera lepas baju laboratorium atau penutup lain di bagian yang 

kena zat. Segera lapor ke petugas untuk mendapat pengobatan selanjutnya. 

 Bila terjadi kebakaran di atas meja kerja, misalnya larutan dalam gelas kimia, 

pertama-tama jangan panik, jangan coba memadamkan sendiri apa lagi 

membanting gelas yang terbakar. 

 Menjauhlah dari meja, segera laporkan ke petugas/asisten. Bila tidak ada yang 

menolong, tutup gelas yang terbakar dengan lap basah atau keset basah, 

biarkan mati sendiri atau disemprot dengan alat pemadam kebakaran yang ada. 

 Bila tangan atau kulit terbakar (jumlah kecil), taruh air es di sekitar yang 

terbakar, lalu obati dengan obat analgesik misalnya salep atau larutan rivanol. 

Mintalah pada petugas/asisten.  

 

Zat Kimia dan Pereaksi  

 Zat kimia dan pereaksi yang diperlukan untuk Praktikum Kimia Dasar ini pada 

umumnya sudah disediakan. 

 Setiap praktikan WAJIB memelihara kebersihan meja zat ini, dan paling utama 

adalah menjaga pereaksi-pereaksi jangan sampai rusak atau terkontaminasi 

akibat kecerobohan pengambilan. 

 Setiap botol zat dan pereaksi, ada labelnya yang jelas berisi nama, rumus kimia 

dan konsentrasi atau identitas lain. Bacalah dengan teliti sebelum Anda 

menggunakannya. Tidak diperbolehkan menukar tutup botol.  

 

Peralatan Dasar Laboratorium Kimia  

Peralatan laboratorium sederhana yang biasa digunakan di Laboratorium Kimia 

Analisa, umumnya terdiri dari peralatan gelas yang sering digunakan dan sangat 
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diperlukan sebagai sarana dan alat bantu untuk melakukan percobaan (sederhana). 

Beberapa peralatan yang umum dipakai di laboratorium adalah:  

 Gelas kimia (beaker glass), berbagai ukuran yang ditulis di bagian luar, ukuran 

ini sesuai dengan kapasitas penampungannya. Digunakan untuk menampung 

cairan atau larutan, juga memanaskan nya, terbuat dari gelas bahan kuat 

pemanasan misalnya Pyrex.  

 Labu Erlenmeyer (Erlenmeyer Flask), seperti halnya gelas kimia, karena 

berbentuk labu erlenmeyer ini bisa digunakan untuk mengaduk cairan melalui 

pengocokan, 

 Gelas ukur (graduated cylinder), untuk mengukur volume cairan yang terdapat 

di dalamnya (berukuran), juga terdiri dari berbagai macam ukuran/kapasitas. 

 Pipet (pipette), untuk mengukur volume cairan yang kita ambil atau perlukan. 

 Tabung reaksi (Test Tube), terbuat dari gelas, berbagai macam ukuran yang 

menunjukkan kapasitasnya, digunakan untuk melakukan reaksi kimia dalam 

jumlah sedikit. 

 Corong (funnel), terbuat dari gelas atau porselen, digunakan untuk menyaring 

secara gravitasi, ada corong tangkai panjang dan pendek. 

 Spatula, dengan berbagai ukuran, terbuat dari besi dan gelas, gunanya untuk 

mengambil zat padat. 

 Batang pengaduk, terbuat dari gelas, digunakan untuk mengaduk larutan dalam 

labu. 

 Anda harus tahu kegunaan masing-masing peralatan dan mampu 

menggunakannya secara tepat. 
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Peralatan Umum Laboratorium Kimia  

 

 

Gambar 1. Peralatan Umum Laboratoium Kimia 
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Gambar 2. Peralatan Umum Laboratoium Kimia 
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Buku Penuntun Praktikum & Laporan  
  
 Setiap praktikan wajib mempunyai buku penuntun praktikum sendiri. Simpanlah 

buku penuntun di atas meja kerja tetapi cukup aman, jangan sampai tersiram zat 

atau rusak.  

 Buku penuntun praktikum terdiri dari: tata tertib, aturan kerja dan keselamatan, 

format lembar-lembar persiapan (dapat dilihat dilampiran), modul percobaan 1 

s/d 3, lembar pengamatan modul 1 s/d 3. 

 Setiap laporan praktikum terdiri dari: Judul percobaan, pendahuluan, bahan dan 

peralatan, prosedur percobaan, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, 

serta lampiran. Format laporan dapat dilihat pada lampiran. 
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MODUL I 

KROMATOGRAFI KERTAS 

 

I.1 TUJUAN PERCOBAAN 

Memisahkan kation-kation Co
2+

, Mn
2+

, Zn
2+

, dan Ni
2+

 berdasarkan sistem 

partisi cair-cair menggunakan kromatografi kertas dan penetapan nilai Rf 

(Retension factor). 

 

I.2  LANDASAN TEORI 

Kromatografi adalah suatu metode pemisahan campuran yang didasarkan 

pada perbedaan distribusi dari komponen-komponen campuran tersebut diantara 

dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Berdasarkan fase yang digunakan, 

kromatografi dibedakan menjadi dua golongan besar yaitu kromatografi gas dan 

kromatografi cair (Lie, 2011).  

Dari segi teknik pelaksanaannya, kromatografi berkembang dari 

kromatografi kolom, kromatografi kertas, kromatografi lapisan tipis (KLT), 

kromatografi gas (GC), dan kromatografi cair kinerja tinggi (KCKT). Pada 

dasarnya semua kromatografi menggunakan dua fase, yaitu fase diam (stasioner) 

dan fase gerak (mobile). Ditinjau dari mekanismenya, kromatografi merupakan 

teknik pemisahan campuran zat yang berdasarkan atas perbedaan kecepatan 

migrasi dari masing-masing komponennya pada fase diam di bawah pengaruh 

suatu pelarut (eluen) yang bergerak atau yang disebut fase gerak. Jenis-jenis 

kromatografi:  

1. Kromatografi Lapis Tipis  

Kromatografi lapis tipis mirip dengan kromatografi kertas, namun stasioner 

Fasa adalah lapisan tipis yang padat seperti alumina atau silika yang didukung 

pada alas inert seperti kaca, aluminium foil atau plastik yang tidak larut. 

Campuran itu 'terlihat' di bagian bawah pelat KLT dan dibiarkan mengering. Pelat 

ditempatkan dalam wadah tertutup yang mengandung pelarut (fase gerak) 

sehingga tingkat cairan di bawah titik. 

TLC memiliki kelebihan dibandingkan kromatografi kertas sehingga 

hasilnya lebih dapat direproduksi, dan pemisahan sangat efisien karena ukuran 

partikel fase diam jauh lebih kecil (Faust, 1997). 
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2. Kromatografi Gas  

Kromatografi gas menggunakan tabung gas bertekanan dan gas pembawa, 

seperti helium, untuk membawa zat terlarut melalui kolom. Detektor yang paling 

umum digunakan dalam jenis kromatografi ini adalah konduktivitas termal dan 

detektor ionisasi nyala. Ada tiga jenis kromatografi gas yaitu, adsorpsi gas, gas-

cair dan kromatografi gas kapiler (Yugandharudu, 2012).  

3. Kromatografi Penukar Ion  

Kromatografi pertukaran ion digunakan untuk menghilangkan ion dari satu 

jenis dari campuran dan Gantilah mereka dengan ion dari tipe lain. Kolom ini 

dikemas dengan manik-manik berpori dari resin yang akan menukar kation atau 

anion. Ada satu jenis ion pada permukaan resin dan dilepaskan saat ion lainnya 

terikat di tempat mereka-misalnya resin penukar anion dasar dapat menghilangkan 

ion nitrat (NO3
-
) dari larutan dan menggantinya dengan hidroksida. ion (OH

-
) 

(Faust, 1997).  

4. Kromatografi Gel  

Kromatografi permeasi gel adalah istilah yang digunakan untuk saat teknik 

pemisahan ukuran kromatografi eksklusi (SEC), yang memisahkan analit 

berdasarkan ukuran, diterapkan pada polimer pada khususnya. Ini juga disebut 

sebagai Molecular Exclusion Chromatography (MEC) atau penyaringan gel. 

Kromatografi jenis ini tidak memiliki interaksi yang menarik antara fase diam dan 

zat terlarut. Fase cair atau gas melewati gel berpori yang memisahkan molekul 

sesuai dengan ukurannya. Pori-pori biasanya berukuran kecil dan tidak termasuk 

molekul zat terlarut yang lebih besar, namun memungkinkan molekul yang lebih 

kecil masuk ke dalam gel, menyebabkannya mengalir melalui volume yang lebih 

besar. Hal ini menyebabkan molekul yang lebih besar melewati kolom pada 

tingkat yang lebih cepat daripada yang lebih kecil (Yugandharudu, 2012).  

5. Kromatografi kertas  

Ini mungkin yang pertama, dan yang paling sederhana, jenis kromatografi 

yang orang temui. Setetes larutan campuran pewarna atau tinta ditempatkan pada 

selembar kertas kromatografi dan dibiarkan mengering. Campuran dipisahkan saat 

pelarut depan maju melewati campuran. Kertas penyaring dan kertas blotting 

sering diganti dengan kertas kromatografi jika presisi tidak diperlukan. Pemisahan 

paling efisien jika suasananya jenuh dalam uap pelarut (Faust, 1997). Nilai Rf 

untuk warna dihitung dengan Persamaan 1.1.  
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    Rf = 
                            

                           
    (1.1) 

Beberapa faktor yang mempengaruhi nilai Rf: 

1. Pelarut. Disebabkan pentingnya koefisien partisi, maka perubahan-

perubahan yang sangat kecil dalam komposisi pelarut dapat menyebabkan 

perubahan-perubahan harga Rf.  

2. Suhu. Perubahan dalam suhu merubah koefisien partisi dan juga kecepatan 

aliran.  

3. Ukuran dari bejana. Volume dari bejana mempengaruhi homogenitas dari 

atmosfer jadi memengaruhi kecepatan penguapan dari koponen-komponen 

pelarut dari kertas.  

4. Kertas. Pengaruh utama kertas pada harga-harga Rf timbul dari perubahan 

ion dan serapan, yang berbeda untuk macam-macam kertas.  

5. Sifat dari campuran. Berbagai senyawa mengalami partisi diantara volume-

volume yang sama dari fase tetap dan bergerak. Mereka hampir selalu 

mempengaruhi karakterisrik dari kelarutan satu terhadap lainnya hingga 

terhadap harga-harga Rf senyawa. 

 

I.3 METODOLOGI PERCOBAAN 

I.3.1 BAHAN PERCOBAAN 

1. Aquadest (H2O) 

2. Aseton (C3H6O) 

3. Besi (III) Klorida (FeCl3) 

4. Chloroform (CHCl3) 

5. Etanol (C2H5OH) 

6. Pewarna Makanan 

 

I.3.2 PERALATAN PERCOBAAN   

1. Aluminium Foil 

2. Beaker Glass  

3. Corong Gelas  

4. Gelas Ukur 

5. Hot Plate 
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6. Kertas sarig Whatman No.1 

7. Pipa Kapiler 

8. Termometer 

I.3.3  PROSEDUR PERCOBAAN 

1. Disiapkan kertas Whatman No. 1 ukuran 4 cm x 10 cm kemudian diukur 1,5 

cm dari ujung kertas dan ditarik garis horizontal dengan jarak pelarut 

sebesar 7 cm. Titik – titik pada garis yang berjarak 1 cm antara satu titik 

dengan titik lainnya ditentukan sebagai acuan untuk menotolkan larutan 

sampel. 

2. Disiapkan larutan pengembang 30 ml dengan komponen larutan 

pengembang I adalah Etanol: Aquadest: Benzena adalah 2:1:2. Komponen 

larutan pengembang II adalah Chlorofom : Dietil eter : Aquadest adalah 

2:1:2. 

3. Dimasukkan larutan pengembang ke dalam beaker glass ukuran 500 mL 

kemudian ditutup dengan aluminium foil untuk membuat larutan tersebut 

menjadi jenuh. 

4. Dibuat larutan sampel NiCl2 dengan aquadest dan larutan pewarna textile 

biru. 

5. Ditotolkan larutan sampel NiCl2 pada percobaan larutan pengembang I 

dengan variasi suhu 30
o
C dan 45

o
C beserta larutan air kunyit pada 

percobaan larutan pengembang II ke kertas saring sesuai dengan ukuran titik 

acuan yang telah dibuat dengan menggunakan tusuk gigi yang telah 

ditumpulkan. 

6. Dimasukkan kertas saring yang telah ditotol ke dalam beaker glass  yang 

berisi larutan pengembang (larutan sampel yang ditotol tidak boleh tercelup 

larutan pengembang). 

7. Divariasikan suhu dari larutan pengembang dengan menggunakan hot plate 

pada suhu 30
o
C dan 45

o
C pada tiap larutan pengembang. 

8. Ditunggu larutan pengembang yang naik dari dasar kertas saring hingga 

sampai batas jarak pelarut yang telah ditentukan sebelumnya. 

9. Dikeringkan kertas saring yang basah bila larutan pengembang telah naik ke 

batas jarak pelarut yang telah ditentukan. 
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10. Diukur jarak yang ditempuh oleh tiap komponen dengan menggunakan 

penggaris. 

11. Dihitung nilai Rf dengan Persamaan 1.1.  
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MODUL II 

Kromatografi Lapis Tipis  
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MODUL II 

KROMATOGRAFI LAPIS TIPIS 

 

II.1 TUJUAN PERCOBAAN 

Memisahkan dan menentukan komponen-komponen dalam berbagai 

sampel. 

 

II.2 LANDASAN TEORI 

Kromatografi merupakan teknik pemisahan yang paling umum dan paling 

sering digunakan dalam bidang kimia analisis dan dapat dimanfaatkan untuk 

melakukan analisis, baik analisis kualitatif, kuantitatif, atau preparatif dalam 

bidang farmasi, lingkungan industri, dan sebagainya. Kromatografi adalah teknik 

pemisahan campuran didasarkan atas perbedaan distribusi dari komponen-

komponen campuran tersebut diantara 2 fase, yaitu fase diam (padat atau cair) dan 

fase gerak (cair atau gas). 

Berdasarkan pada alat yang digunakan, kromatografi dapat dibagi atas: 

a. Kromatografi Planar 

1. Kromatigrafi kertas 

2. Kromatografi lapis tipis 

b. Kromatografi cair kinerja tinggi (KCKT) 

c. Kromatografi Gas (KG) 

Pemisahan Kromatografi Planar (Kromatografi Kertas dan Kromatografi 

Lapis Tipis) 

Pemisahan kedua kromatografi ini pada umumnya dihentikan sebelum semua 

fase gerak melewati seluruhh permukaan fase diam. Solut pada kedua 

kromatografi ini dikarakterisasi dengan jarak migrasi solut terhadap jarak ujung 

fase geraknya. Nilai (Rf) dihitung dengan menggunakan perbandingan 

sebagaimana dalam persamaan: 

     
                         

                              
 

Nilai maksimum Rf adalah 1 dan ini mencapai ketika solut mempunyai 

perbandingan distribusi (D) dan faktor ret     ( ’)             0      b       
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solute berimigrasi dengan kecepatan yang sama dengan fase gerak. Niilai 

minimum Rf adalah 0 dan ini teramati ika solute tertahan pada posisi titik awal di 

permukaan fase diam. 

 

Kromatografi Lapis Tipis 

Kromatografi lapis tipis (KLT) dikembangkan oleh Izmailoff dan schraiber 

pada tahun 1938. KLT merupakan bentuk kromatografi planar, selain 

kromatografi kertas dan elektroforesis. Kromatografi planar ini dapat dikatakan 

sebagai bentuk terbuka dari kromatografi kolom. 

Fase gerak yang dikenal sebagai pelarut pemgembang akan bergerak 

sepanjang fase diam karena pengaruh kapiler pada pengembangan secara menaik 

(ascending), atau karena pengaruh grafitasi pada pengembangan secara menurun 

(descending). 

Kromatografi lapis tipis dalam pelaksanaannya lebih mudah dan lebih murah 

dibandingkan dengan kromatografi kolom. Demikian juga peralatan yang 

digunakan. Dalam kromatografi lapis tipis, peralatan yang digunakan lebih 

sederhana dan dapat dikatakan bahwa hampir semua laboratorium dapat 

melakukan setiap saat secara cepat. 

 

Fase Diam KLT 

 Fase diam dapat berupa bahan padat atau dalam bentuk cairan yang 

dilapiskan pada pendukng pada. Fase diam yang paling sering digunakan adalah 

silika dan serbuk selulosa.  

Fase Gerak pada KLT 

 Fase gerak pada KLT dapat dipilih dari pustaka, tetapi lebih sering dengan 

mencoba-coba karena waktu yang diperlukan hanya sebentar. Sistem yang paling 

sederhana ialah campuran 2 pelarut organik karena daya elusi campuran kedua 

pelarut ini dapat mudah diatur sedemikian rupa sehingga pemisahan dapat terjadi 

secara optimal. Berikut adalah beberapa petunjuk dalam memilih dan 

mengoptimasi fase gerak: 

 Fase gerak harus mempunyai kemurnian yang sangat tinggi karena KLT 

merupakan teknik yang sensitif. 
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 Daya elusi fase geak harus diatur sedemikian rupa sehingga harga Rf 

terletak antara 0,2-0,8 untuk memaksimalkan pemisahan. 

 Untuk pemisahan dengan menggunakan fase diam polar seperti silika gel, 

polaritas fase gerak akan menentukan kecepatan migrasi solute yang 

berarti juga menentukan nilai Rf. penambahan pelarut yan bersifat sedikit 

polar seperti dietil eter ke dalam pelarut non polar seperti metal benzene 

akan meningkatkan harga Rf secara signifikan. 

 Solut-solut ionik dan solut-solut polar lebih baik digunakan campuran 

pelarut sebagai fase geraknya, seperti campuran air dan methanol dengan 

perbandingan tertentu. Penambahan sedikit asam etanoat atau ammonia 

masing-masing akan meningkatkan solu-solut yang bersifat basa dan 

asam. 

 

II.3 METODOLOGI PERCOBAAN 

II.3.1  BAHAN PERCOBAAN 

1. Sampel 

2. Etanol (C2H5OH) 

3. Asam Sulfat Pekat (H2SO4) 

II.3.2 PERALATAN PERCOBAAN 

1. Beaker glass 

2. Chamber kromatografi 

3. Gelas ukur 

4. Kasa 

5. Kertas saring 

6. Kompor elektrik 

7. Oven 

8. Penggaris 

9. Pipa kapiler 

10. Pipet tetes 

11. Plat silika gel 
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II.3.3 Rangkaian Peralatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Rangkaian Alat Kromatografi Lapis Tipis 

 

II.3.4 PROSEDUR PERCOBAAN 

1. Aktifkan plat KLT pada suhu pada suhu 110
o
C selama 30 menit. 

2. Siapkan      KLT               ….x ….     b       b         -kira 1 cm 

dari batas bawah plat menggunakan pensil. 

3. Totolkan sampel menggunakan pipa kapiler pada garis batas bawah plat 

KLT. 

4. Masukkan plat KLT ke dalam bejana pengembang sedalam 0,5 cm. 

5. Lakukan pengamatan. 

6. Angkat plat setelah cairan pengembang berjarak 15-20 cm dan diamkan 

sejenak. 

7. Semprotkan H2SO4 pekat tke arah plat. 

8. Keringkan plat pada kompor elektrik. 

9. Amati noda/bercak yang dihasilkan. 

10. Lakukan pengukuran untuk memperoleh nilai Rf. 

Pegangan 

Tutup 

 

Plat 

Larutan 

Pengembang 
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MODUL III 

Kromatografi Gas  
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MODUL III 

KROMATOGRAFI GAS 

 

III.1 TUJUAN PERCOBAAN 

1. Mempelajari cara pengoperasian instrumen kromatografi gas (GC) 

2. Memahami cara kerja instrumen GC untuk analisis kualitatif 

3. Menentukan komponen dalam sampel yang ditentukan. 

 

III.2 LANDASAN TEORI 

Kromatografi merupakan teknik pemisahan yang paling umum dan paling 

sering digunakan dalam bidang kimia analisis dan dapat dimanfaatkan untuk 

melakukan analisis, baik analisis kualitatif, kuantitatif, atau preparatif dalam bidang 

farmasi, lingkungan industri, dan sebagainya. Kromatografi merupakan suatu teknik 

pemisahan yang menggubakan fase diam (stationary phase) dan fase gerak (mobile 

phase). Teknik kromatografi telah berkembang dan telah digunakan untuk 

memisahkan dan mengkuantifikasi berbagai macam komponen yang komplek, baik 

komponen organic maupun komponen anorganik. 

Kromatografi dapat dibedakan atas berbagai macam tergantung pada 

pengelompokannya. Berdasarkan pada mekanisme pemisahannya, kromatografi 

dibedakan menjadi: 

a. Kromatografi adsorbsi; 

b. Kromatografi partisi; 

c. Kromatografi pasangan ion; 

d. Kromatografi penukar ion; dan 

e. Kromatografi eksklusi ukuran. 

Berdasarkan pada alat yang digunakan, kromatografi dapat dibagi atas: 

a. Kromatografi Planar 

1. Kromatigrafi kertas 

2. Kromatografi lapis tipis 

b. Kromatografi cair kinerja tinggi (KCKT) 

c. Kromatografi Gas (KG) 
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Pemisahan Kromatografi Gas (GC) 

Kromatografi gas merupakan alat analitik yang telah lama populer dan 

merupakan jenis yang umum digunakan dalam analisis kromatografi kimia untuk 

memisahkan dan menganalisis senyawa yang dapat menguap tanpa dekomposisi. 

Khas penggunaan GC termasuk pengujian kemurnian zat tertentu, atau memisahkan 

komponen yang berbeda dari campuran (jumlah relatif komponen tersebut juga dapat 

ditentukan). Dalam beberapa situasi, GC dapat membantu dalam mengidentifikasi 

suatu senyawa. Dalam persiapan kromatografi, GC dapat digunakan untuk 

mempersiapkan senyawa murni dari campuran. Alat ini biasanya digunakan untuk 

analisa campuran senyawa organik menjadi komponen-komponennya. Sekarang GC 

dipakai secara rutin di sebagian besar laboratorium industri dan perguruan inggi. GC 

dapat dipakai untuk setiap campuran yang komponennya mempunyai tekanan uap 

yang berarti pada suhu yang dipakai untuk pemisahan. 

Tekanan uap atau keatsirian memungkinkan komponen menguap dan bergerak 

bersama-sama dengan fase gerak yang berupa gas. Pada kromatografi cair 

pembatasan yang bersesuaian ialah komponen cairan harus mempunyai kelarutan 

yang berarti di dalam fase gerak yang berupa cairan. Secara sepintas tampaknya 

pembatasan tekanan uap pada kromatografi gas lebih serius daripada pembatasan 

kelarutan pada kromatografi cair, secara keseluruhan memang demikian. 

Dalam kromatografi gas, fase yang bergerak (mobile phase) adalah sebuah 

operatir gas, yang biasanya gas murni seperti helium atau yang tidak reaktif seperti 

gas nitrogen. Stationary atau fasa diam merupakan tahap mikroskopis lapisan cair 

atau polimer yang mendukung gas murni, di dalam bagian dari sistem pipa-pipa kaca 

atau logam yang disebut kolom.  

Instrumen yang digunakan untuk melakukan kromatografi gas disebut gas 

c             (”         ”, ”           ”).  Z                       w      

dalam kolom yang diisi dengan fasa tidak bergerak yang terdiri dari bahan halus 

yang cocok. Gas pembawa mengalir melalui kolom dengan kecepatan tetap, 

memisahkan zat dalam gas atau cairan ataupun dalam keadaan normal. Cara ini 

digunakan untuk percobaan identifikasi dan kemurnian atau untuk penetapan kadar. 

Kromatografi gas merupakan metode yang tepat dan cepat untuk memisahkan 

campuran yang sangat rumit. Waktu yang dibutuhkan beragam, mulai dari beberapa 
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detik untuk campuran sederhana sampai berjam-jam untuk campuran yang 

mengandung 500-1000 komponen. Komponen campuran dapat diidentifikasikan 

dengan menggunakan waktu tambat (waktu retensi) yang khas pada kondisi yang 

tepat. Waktu tambat ialah waktu yang menunjukkan berapa lama suatu senyawa 

tertahan dalam kolom. waktu tambat diukur dari jejak pencatat pada kromatogram 

dan serupa dengan volume tambat dalam KCKT (kromatografi cair kinerja tinggi  

dan Rf dalam KLT (kromatografi lapisan tipis). Dengan kalibrasi yang patut, 

banyaknya (kuantitas) komponen campuran dapat pula diukur secara teliti. 

Pada prinsipnya kromatografi gas digunakan untuk semua zat yang berbentuk 

gas atau dapat menguap tanpa penguraian. Kromatografi gas juga bisa digunakan 

pada pemisahan alkaloid, senyawa aktif sintetik, gula, lemak, steroid, asam amino, 

bahkan senyawa polimer yang bisa digunakan kromatografi gas. 

 

Jenis-jenis Kromatografi Gas 

Adapun jenis-jenis kromatografi gas, yaitu:   

a. Kromatografi gas padat (KGP) 

b. Kromatografi gas cair (KGC) 

Dalam kedua hal ini yang bertindak sebagai fasa bergerak adalah gas ( hingga 

keduanya disebut kromatografi gas ), tetapi fasa diamnya berbeda. Meskipun kedua 

cara tersebut mempunyai banyak  persamaan. Perbedaan antara kedunya hanya 

tentang cara kerja. Pada kromatografi gas padat (KGP) terdapat adsorbsi dan pada 

kromatografi gas cair (KGC) terdapat partisi (larutan). 

Untuk memahami prinsip kerja dari kromatografi gas khususnya kromatografi 

gas cair (KGC), yang lazim ditemui adalah pada helium, hydrogen, dan juga nitrogen 

dapat digambarkan dengan menggunakan gambar dari kamar-kamar khayal yang 

masing-masing berisi suatu porsi cairan atsiri, yang berfungsi sebagai fase 

stasionernya. Pada kamar pertama dimasukan suatu sampel fasa gerak, suatu gas 

seperti nitrogen, yang mengandung uap suatu senyawa organik, katakan benzena, 

jika cairan itu cocok maka sejumlah benzena akan melarut kedalamnya, dan 

sejumlah lain akan tetap tinggal dalam ruang diatasnya. Hal ini dinyatakan dalam 

Hukum Henry dalam bentuknya yang biasa menyatakan bahwa tekanan parsial yang 
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dilakukan oleh suatu zat terlarut dalam larutan encer akan berbanding lurus dengan 

fraksi molnya. 

c. Gas Cromatografy Mass Spectrometry (GCMS) 

GCMS merupakan metode pemisahan senyawa organik yang menggunakan 

dua metode analisis senyawa yaitu kromatografi gas (GC) untuk menganalisis jumlah 

senyawa secara kuantitatif dan spektrometri massa (MS) untuk menganalisis struktur 

molekul senyawa analit. 

Kromatografi gas-spektrometer massa (GC-MS) adalah metode yang 

mengkombinasikan kromatografi gas dan spektrometri massa untuk mengidentifikasi 

senyawa yang berbeda dalam analisis sampel.  Kromatografi gas dan spketometer 

masa memilki keunikan masing-masing dimana keduanya memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Dengan menggambungkan kedua teknik tersebut diharapkan mampu 

meningkatkan kemamapuan dalam menganalisis sampel dengan mengambil 

kelebihan masing-masing teknik dan meminimalisir kekurangannya (Academia.edu). 

 

Kelebihan dan Kekurangan Kromatografi Gas 

Kelebihan kromatografi gas, diantaranya kita dapat menggunakan kolom lebih 

panjang untuk menghasilkan efisiensi pemisahan yang tinggi. Gas dan uap 

mempunyai viskositas yang rendah, demikian juga kesetimbangan partisi antara gas 

dan cairan berlangsung cepat, sehingga analisis relatif cepat dan sensitifitasnya 

tinggi. Fase gas dibandingkan sebagian besar fase cair tidak bersifat reaktif terhadap 

fase diam dan zat-zat terlarut. Selain itu keuntungan menggunakan kromatografi gas 

adalah analisa cepat, resolusi baik, bahkan komponen dengan titik didih berdekatan 

mampu dipisahkan dimana pemisahan dengan destilasi biasa tidak dapat dilakukan. 

Kekurangan kromatografi gas adalah bahwa ia tidak mudah dipakai untuk 

memisahkan campuran dalam jumlah besar. Pemisahan pada tingkat (mg) mudah 

dilakukan, pemisahan campuran pada tingkat (g) mungkin dilakukan, tetapi 

pemisahan dalam tingkat pon atau ton sukar dilakukan kecuali jika tidak ada metode 

lain. Selain itu teknik ini terbatas untuk zat yang mudah menguap. 
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Kegunaan Kromatografi Gas 

Kromatografi gas telah digunakan pada sejumlah besar senyawa-senyawa 

dalam berbagai bidang. Dalam senyawa organik dan anorganik, senyawa logam, 

karena persyaratan yang digunakan adalah tekanan uap yang cocok pada suhu saat 

analisa dilakukan. Berikut akan kita lihat beberapa kegunaan kromatografi gas pada 

bidang-bidangnya adalah : 

1. Klinik 

Diklinik kromatografi gas menjadi alat untuk menangani senyawa-senyawa 

dalam klinik seperti : asam-asam amino, karbohidrat, CO , dan O dalam darah, asam-

asam lemak dan turunannya, trigliserida-trigliserida, plasma steroid, barbiturate, dan 

vitamin. 

2. Bahan-bahan pelapis 

Digunakan untuk menganalisa polimer-polimer setelah dipirolisa, karet dan 

resin-resin sintesis. 

3. Bahan makanan 

Digunakan dengan TLC (kromatografi lapis tipis) dan kolom-kolom, untuk 

mempelajari pemalsuan atau pencampuran, kontaminasi dan pembungkusan dengan 

plastik pada bahan makanan, juga dapat dipakai untuk menguji jus, aspirin, kopi dll. 

4. Sisa-sisa peptisida 

KGC (kromatografi gas cair) dengan detektor yang sensitif dapat menentukan 

atau pengontrolan sisa-sisa peptisida yang diantaranya senyawa yang mengandung 

halogen, belerang, nitrogen, dan fosfor. 

5. Perminyakan 

Kromatografi gas dapat digunakan untuk memisahkan dan mengidentifikasi 

hasil-hasil dari gas-gas hidrokarbon yang ringan 

6. Bidang kimia/ penelitian 

Digunakan untuk menentukan lama reaksi pada pengujian kemurnian hasil. 

(Pradina, 2017). 

Sampel yang Dapat Dianalisis dengan GC 

Sampel yang dapat dianalisis dengan GC diantaranya adalah : 

1. Produk Gas Alam 

2. Kemurnian Pelarut 

3. Asam Lemak 

4. Residu Pestisida 
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5. Polusi Udara 

6. Alkohol 

7. Steroid 

8. Minyak Atsiri 

9. Flavor 

10. Ganja (mariyuana) 

(Arhalmaturidi, 2012) 
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Komponen-komponen Kromatografi Gas 

Komponen-komponen dalam kromatografi gas dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

 

 

Gambar 4. Komponen-komponen Kromatografi Gas 

 

Fungsi dari komponen-komponen di atas adalah sebagai berikut : 

1. Gas pembawa, berfungsi sebagai fasa bergerak 

2. Sistem pencuplikan sample, sample diinjeksi dengan mikrosyringe melalui 

septum karte silikon kedalam kotak logam yang panas 

3. Injector, digunakan untuk memasukkan atau menyemprot gas dan sample 

kedalam column.  Ada beberapa    jenis injection system yaitu :  

Packed column injector; umumnya digunakan dengan package column atau 

capillary column dengan diameter yang agak besar. injeksi dilakukan secara 

langsung (direct injection), Split/Splitless capillary injector; digunakan dengan 

capillary column. sebagian gas/sample dibuang melalui split valve dan 

Temperature programmable cool on-column, digunakan dengan cool capillary 

column, injeksi dilakukan secara langsung. 

4. Oven, digunakan untuk memanaskan column pada temperature tertentu 

sehingga mempermudah proses pemisahan komponen sample. 

5. Kolom, merupakan jantung dari kromatografi gas. Kolom  berisi stationary 

phase dimana mobile phase akan lewat didalamnya sambil membawa sample. 

Secara umum terdapat 2 jenis column, yaitu: 1) Packed column, umumnya 

terbuat dari glass atau stainless steel coil dengan panjang 1 – 5 m dan diameter 
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kira-kira 5 mm) Capillary column, umumnya terbuat dari purified silicate glass 

dengan panjang 10-100 m dan diameter kira-kira 250 mm. 

6. Detektor, berfungsi mendeteksi adanya komponen yang keluar dari column. 

Detektor  ditempatkan pada ujung kolom kromatografi gas sehingga dapat 

menganalisis aliran gas yang keluar.  Ada beberapa jenis detector, yaitu: 

Atomic-Emission Detector (AED), Atomic-Emission Spectroscopy (AES) atau 

Optical Emission Spectroscopy (OES). 

7. Rekorder atau data sistem, berfungsi untuk merekam data yang  akan disajikan 

dalam bentuk kromatogram secara grafik. 
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Grafik Analisis Senyawa Etanol dari Ampas Tebu dapat dilihat pada Gambar 5.  

 

Gambar 5. Grafik Analisis Senyawa Etanol dari Ampas Tebu 

 

Keterangan: 

Dapat dilihat dari hasil kromatogram gambar bahwa pada penguapan di suhu 

70
o
C hanya terdapat satu senyawa yang mempunyai tR 2.233 menit, sehingga bisa 

dipastikan hanya ada satu senyawa. Dan hasil spektra massa senyawa tersebut dapat 

dilihat pada Gambar 6. 
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Gambar 6. Hasil Sprektra Massa Senyawa Etanol dari ampas Tebu 

 

Berdasarkan hasil spektra massa pada gambar diatas diketahui bahwa 

senyawa yang terdapat pada sampel mempunyai nilai m/z =45, sehingga dapat 

diketahui bahwa senyawa yang mempunyai nilai m/z= 45 yaitu etanol. 

(Riyanto, 2013). 

Prinsip kerja Kromatografi Gas 

Kromatografi gas atau yang biasa disebut carrier gas digunakan untuk 

membawa sample melewati lapisan (bed) material. Karena gas yang bergerak, maka 

disebut mobile phase (fasa bergerak), sebaliknya lapisan material yang diam disebut 

stationary phase (fasa diam). Ketika mobile phase membawa sample melewati 

stationary phase, sebagian komponen sample akan lebih cenderung menempel ke 

stationary phase dan bergerak lebih lama dari komponen lainnya, sehingga  masing-

masing komponen akan keluar dari stationary phase pada saat yang berbeda. Dengan 

cara ini komponen-komponen sample dipisahkan. Dalam kromatografi gas, fase 

bergeraknya adalah gas dan zat terlarut terpisah sebagai uap. Pemisahan tercapai 

dengan partisi sampel antara fase gas bergerak dan fase diam berupa cairan dengan 

titik didih tinggi (tidak mudah menguap) yang terikat pada zat padat penunjangnya. 

 

III.3 METODOLOGI PERCOBAAN 

III.3.1 BAHAN PERCOBAAN 

1. Pelarut (Larutan standar) 

2. Larutan sampel 
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III.3.2 PERALATAN PERCOBAAN   

1. Botol vial 

2. Gelas ukur 

3. Suntik 

4. Alat Gas Chromatography (GC) 

 

III.3.3  PROSEDUR PERCOBAAN 

1. Ditimbang berat botol vial tertutup. Timbang pada saat kosong dan setelah 

setiap penambahan pelarut. 

2. Dimasukkan pelarut ke botol vial, tutup dengan cepat. Diatur tinggi buret 

sebelum memasukkan pelarut. 

3. Tuangkan sampel ke dalam botol vial yang sudah dimasukkan pelarut dan 

sudah ditimbang. Tuangkan sebanyak mungkin sampel ke botol vial, lalu 

timbang beratnya. 

4. Penyiapan Instrumen GC. Dilakukan pengaturan parameter operasional GC 

yaitu suhu injector 150ºC, suhu detector 250ºC, suhu awal kolom pada 40ºC 

kemudian diprogram dengan kenaikan 8ºC permenit sampai 150ºC 

dipertahankan selama 2 menit , detector FID, kolom DB-5, gas pembawa H2 

tekanan 4-5 bar.  

5. Dilakukan pembersihan pada suntik sebanyak tiga kali dengan sampel. 

sesuaikan volume sampel sebelum diinjeksi. 

6. Disuntikkan sampel pada injector dan mulai perekam. simpan suntik untuk 

injeksi 

7. Setiap komponen sampel akan menghasilkan puncak. Puncak akan 

diintegrasikan dan dilaporkan oleh data yang dihasilkan. 
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MODUL IV 

Spektrofotometer UV-Vis
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MODUL IV 

SPEKTROFOTOMETRI UV-VIS 

 

IV.1 TUJUAN PERCOBAAN 

1. Untuk mempelajari cara menganalisis senyawa  organik secara kuantitatif 

dengan menggunakan hukum Lambert-Beer. 

2. Untuk mengetahui  informasi dari struktur  berdasarkan panjang gelombang 

maksimum suatu senyawa. 

3. Untuk mengetahui prinsip kerja spektrofotometer UV-Vis. 

 

II.2 LANDASAN TEORI 

Spektrofotometri Sinar Tampak (UV-Vis) adalah pengukuran energi cahaya 

oleh suatu sistem kimia pada panjang gelombang tertentu. Sinar ultraviolet (UV) 

mempunyai panjang gelombang antara 200-400 nm, dan sinar tampak (visible) 

mempunyai panjang gelombang 400-750   . P            b    (λ)              

antara satu lembah dan satu puncak, sedangkan frekuensi adalah kecepatan cahaya 

  b                        b    (λ). B             b    adalah (v) adalah satu 

satuan per panjang gelombang. Pengukuran spektrofotometri menggunakan alat 

spektrofotometer yang melibatkan energi elektronik yang cukup besar pada molekul 

yang dianalisis, sehingga spektrofotometer UV-Vis lebih banyak dipakai untuk 

analisis kuantitatif dibandingkan kualitatif. Spektrum UV-Vis sangat berguna untuk 

pengukuran secara kuantitatif. Konsentrasi dari analit di dalam larutan bisa 

ditentukan dengan mengukur absorban pada panjang gelombang tertentu dengan 

menggunakan hukum Lambert-Beer. 

Hukum Lambert-Beer (Beer`s law) adalah hubungan linearitas antara absorban 

dengan konsentrasi larutan sampel. Konsentrasi dari sampel di dalam larutan bisa 

ditentukan dengan mengukur absorban pada panjang gelombang tertentu dengan 

menggunakan hukum Lambert-Beer. 

Adapun hukum Lambert-Beer ditulis dengan persamaan: 

 A   ε . b . C     (4.1) 

Dimana : A = Absorban 

 ε   K                         (M
-1

 cm
-1

) 

 b = tebal kuvet (cm) 

 C = konsentrasi (M) 

Dalam Hukum Lambert-Beer ada beberapa pembatasan, yaitu: 
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1. Sinar yang digunakana dianggap monokromatis. 

2. Penyerapan terjadi dalam suatu volume  yang mempunyai penampang yang 

sama. 

3. Senyawa yang menyerap dalam larutan tersebut tidak tergantung terhadap yang 

lain dalam larutan tersebut. 

4. Tidak terjadi fluorensensi atau fosforisensi. 

5. Indeks bias tidak tergantung pada konsentrasi larutan. 

 

INSTRUMEN SPEKTROFOTOMETER UV-VIS 

Instrumen  Spektrofotometer UV-Vis adalah sebagai berikut: 

1. Sumber cahaya 

Sumber cahaya pada spektrofotometer harus memiliki pancaran radiasi yang 

stabil dan intensitasnya tinggi. Sumber  cahaya pada spektrofotometer UV-Vis ada 

dua macam : 

a. Lampu Tungsten (Wolfram), Lampu ini digunakan untuk mengukur sampel 

pada daerah tampak. Bentuk lampu ini mirip dengan bola lampu pijar biasa. 

Memiliki panjang gelombang antara 350-2200 nm. Spektrum radiasinya 

berupa garis lengkung. Umumnya memiliki waktu 1000 jam pemakaian. 

b. Lampu Deuterium, Lampu ini dipakai pada panjang gelombang 190-380 nm. 

Spektrum energi radiasinya lurus, dan digunakan untuk mengukur sampel yang 

terletak pada daerah uv. Memiliki waktu 500 jam pemakaian. 

2. Wadah sampel 

Kebanyakan spektrofotometri melibatkan larutan dan karenanya kebanyakan 

wadah sampel adalah sel untuk menaruh cairan ke dalam berkas cahaya 

spektrofotometer. Sel itu haruslah meneruskan energi cahaya dalam daerah spektral 

yang diminati. Jadi sel kaca melayani daerah tampak, sel kuarsa atau kaca silica 

tinggi istimewa untuk daerah ultraviolet. Dalam instrumen, tabung reaksi silindris 

kadang-kadang digunakan sebagai wadah sampel. Penting bahwa tabung-tabung 

semacam itu diletakkan secara reprodusibel dengan membubuhkan tanda pada salah 

satu sisi tabungnya dan tanda itu selalu tetap arahnya tiap kali ditaruh dalam 

instrumen. Sel-sel lebih baik bila permukaan optisnya datar. Sel-sel harus diisi 

sedemikian rupa sehingga berkas cahaya menembus larutan, dengan meniscus 

terletak seluruhnya diatas berkas. Umumnya sel-sel ditahan pada posisinya dengan 
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desain kinematik dari pemegangnya atau dengan jepitan berpegas yang memastikan 

bahwa posisi tabung dalam ruang sel (dari) instrumen itu reprodusibel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Wadah Sampel 

 

3. Monokromator 

Monokromator adalah alat yang akan memecah cahaya polikromatis menjadi  

cahaya tunggal (monokromatis) dengan komponen panjang gelombang tertentu. 

Bagian-bagian monokromator, yaitu : 

a. Prisma 

Prisma akan mendispersikan radiasi elektromagnetik sebesar mungkin supaya 

di dapatkan resolusi yang baik dari radiasi polikromatis. 

b. Grating (Kisi difraksi) 

Kisi difraksi memberi keuntungan lebih bagi proses spektroskopi. Dispersi 

sinar akan disebarkan merata, dengan pendispersi yang sama, hasil dispersi akan 

lebih baik. Selain itu kisi difraksi dapat digunakan dalam seluruh jangkauan 

spektrum. 

c. Celah optis 

Celah ini digunakan untuk mengarahkan sinar monokromatis yang diharapkan 

dari sumber radiasi. Apabila celah berada pada posisi yang tepat, maka radiasi akan 

dirotasikan melalui prisma, sehingga diperoleh panjang gelombang yang diharapkan. 

d. Filter 

Berfungsi untuk menyerap warna komplementer sehingga cahaya yang 

diteruskan merupakan cahaya berwarna yang sesuai dengan panjang gelombang 

yang dipilih. 
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4. Detektor  

Detektor akan menangkap sinar yang diteruskan oleh larutan. Sinar kemudian 

diubah menjadi sinyal listrik oleh amplifier dan dalam rekorder dan ditampilkan 

dalam bentuk angka-angka pada reader (komputer). Detektor dapat memberikan 

respon terhadap radiasi pada berbagai panjang gelombang Ada beberapa cara untuk 

mendeteksi substansi yang telah melewati kolom. Metode umum yang mudah 

dipakai untuk menjelaskan yaitu penggunaan serapan ultra-violet. Banyak senyawa-

senyawa organik menyerap sinar UV dari beberapa panjang gelombang. Jika anda 

menyinarkan sinar UV pada larutan yang keluar melalui kolom dan sebuah detektor 

pada sisi yang berlawanan, anda akan mendapatkan pembacaan langsung berapa 

besar sinar yang diserap. Jumlah cahaya yang diserap akan bergantung pada jumlah 

senyawa tertentu yang melewati melalui berkas pada waktu itu. Anda akan heran 

mengapa pelarut yang digunakan tidak mengabsorbsi sinar UV. Pelarut 

menyerapnya! Tetapi berbeda, senyawa-senyawa akan menyerap dengan sangat kuat 

bagian-bagian yang berbeda dari spektrum UV. Misalnya, metanol, menyerap pada 

panjang gelombang dibawah 205 nm dan air pada gelombang dibawah 190 nm. Jika 

anda menggunakan campuran metanol-air sebagai pelarut, anda sebaiknya 

menggunakan panjang gelombang yang lebih besar dari 205 nm untuk mencegah 

pembacaan yang salah dari pelarut. 

5. Visual Display/Recorder 

Merupakan sistem baca yang memperagakan besarnya isyarat listrik, 

menyatakan dalam bentuk % Transmitan maupun Absorbansi. 

 

PRINSIP KERJA SPEKTROFOTOMETER UV-VIS 

Prinsip Kerja Spektrofotometer UV-Vis adalah spektrofotometri UV-Vis 

mengacu pada hukum Lambert-Beer. Apabila cahaya monokromatik melalui suatu 

media (larutan), maka sebagian cahaya tersebut akan diserap, sebagian dipantulkan 

dan sebagian lagi akan dipancarkan. 

 

 

 

 



30 

 

 Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan spektrofotometer UV-

Vis adalah: 

1. Larutan yang dianalisis merupakan larutan berwarna 

Apabila larutan yang akan dianalisis merupakan larutan yang tidak berwarna, 

maka larutan tersebut harus diubah terlebih dahulu menjadi larutan yang berwarna. 

Kecuali apabila diukur dengan menggunakan lampu UV. 

2. Panjang Gelombang Maksimum 

Panjang gelombang yang digunakan adalah panjang gelombang yang 

mempunyai absorbansi maksimal. Hal ini dikarenakan pada panjang gelombang 

maksimal, kepekaannya juga maksimal karena pada panjang gelombang tersebut, 

perubahan absorbansi untuk tiap satuan konsentrasi adalah yang paling besar. Selain 

itu disekitar panjang gelombang maksimal, akan terbentuk kurva absorbansi yang 

datar sehingga hukum Lambert-Beer dapat terpenuhi. Dan apabila dilakukan 

pengukuran ulang, tingkat kesalahannya akan kecil sekali. 

3. Kalibrasi Panjang Gelombang dan Absorben 

Spektrofotometer digunakan untuk mengukur intensitas cahaya yang 

dipancarkan dan cahaya yang diabsorbsi. Hal ini bergantung pada spektrum 

elektromagnetik yang diabsorb oleh benda. Tiap media akan menyerap cahaya pada 

panjang gelombang tertentu tergantung pada senyawa yang terbentuk. Oleh karena 

itu perlu dilakukan kalibrasi panjang gelombang dan absorban pada spektrofotometer 

agar pengukuran yang di dapatkan lebih teliti. 

 TABEL 1.  SPEKTRUM WARNA 

Panjang Gelombang Warna Terlihat Warna Komplementer 

<400 Ultraviolet - 

400-450 Violet Kuning 

450-490 Biru Jingga 

490-550 Hijau Merah 

550-580 Kuning Ungu 

580-650 Jingga Biru 

650-700 Merah Hijau 

>700 Inframerah  
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VI.3 METODOLOGI PERCOBAAN 

VI.3.1 BAHAN PERCOBAAN 

1. Aquadest (H2O) 

2. Besi (II) Sulfat (FeSO4. 7H2O) 

3. Kalium Tiosianat (KCNS) 

VI.3.2 PERALATAN PERCOBAAN   

1. Beaker Glass 

2. Labu Ukur 

3. Gelas Ukur 

4. Corong gelas 

5. Aluminium foil 

6. Batang Pengaduk 

7. Spatula 

8. Pipet tetes 

9. Kuvet 

10. Spektrofotometer UV-Vis 

 

VI.3.3  PROSEDUR PERCOBAAN 

1. Cahaya yang berasal dari lampu deuterium maupun wolfram yang bersifat 

polikromatis di teruskan melalui lensa menuju ke monokromator pada 

spektrofotometer dan filter cahaya pada fotometer. 

2. Monokromator kemudian akan mengubah cahaya polikromatis menjadi cahaya 

monokromatis (tunggal). 

3.  Berkas-berkas cahaya dengan panjang tertentu kemudian akan dilewatkan 

pada sampel yang mengandung suatu zat dalam konsentrasi tertentu. 

4. Terdapat cahaya yang diserap (diabsorbsi) dan ada pula yang dilewatkan. 

5. Cahaya yang dilewatkan ini kemudian di terima oleh detector. 

6. Detector kemudian akan menghitung cahaya yang diterima dan mengetahui 

cahaya yang diserap oleh sampel. 

7. Cahaya yang diserap sebanding dengan konsentrasi zat yang terkandung dalam 

sampel sehingga akan diketahui konsentrasi zat dalam sampel secara 

kuantitatif. 
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