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III.  METODOLOGI PERCOBAAN 

 

 

 

 

A. Waktu dan Tempat 

 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2015 sampai Juni 2015 di 

Laboratorium Kimia Analitik dan Instrumentasi Jurusan Kimia Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.  Sampling 

dilakukan di perairan Teluk Lampung dan analisis kadar fosfat menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis (SNI 06-6989.31-2005) dilakukan di Laboratorium 

Kimia Analitik dan Instrumentasi Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Lampung. 

 

B. Alat dan Bahan 

 

Alat-alat yang digunakan adalah pH meter portable, termometer elektronik, botol 

gelap 1 L, vandorn/water sampler, Erlenmeyer 100 mL, labu ukur 50, 100, 500, 

dan 1000 mL, gelas ukur 100 mL, gelas beker 400 mL, corong, tabung reaksi, 

spatula, timbangan digital, pipet volumetrik 2 mL dan 10 mL, pipet tetes, lemari 

asam, dan spektrofotometer UV-Vis. 

 

Bahan-bahan yang digunakan adalah akuades, kertas saring, larutan asam sulfat 

(H2SO4) 2,5 M, larutan ammonium molibdat ((NH4)6Mo7O24.4H2O) 0,03 M, 

larutan kalium antimonil tartrat (K2Sb2(C4H2O6)2.3H2O) 0,004 M, larutan asam 
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askorbat (C6H8O6) 0,1 M, larutan baku fosfat 10 mg/L, dan larutan indikator 

fenolftalin. 

 

C. Prosedur Penelitian 

 

1. Persiapan Sampling 

 

Persiapan sampling dilakukan dengan  menyiapkan beberapa alat dan bahan yang 

digunakan untuk pengukuran kualitas air secara in situ dan pengambilan sampel 

air. 

 

2. Pengambilan Contoh Air 

 

Pengambilan contoh air dilakukan dengan menggunakan alat yang disebut 

vandorn/water sampler. 

 

3. Pengukuran Beberapa Parameter Kualitas Air: 

 

a. Temperatur 

 

Contoh air diambil sebanyak 50 ml dimasukkan dalam wadah gelas, kemudian 

termometer elektronik dimasukkan dalam contoh air dan dicatat hasil yang terbaca 

pada alat. 

 

b. Derajat keasaman (pH) 

 

Sampel air diambil sebanyak 50 ml dimasukkan dalam wadah gelas, kemudian pH 

meter portable dimasukkan dalam contoh air dan dicatat hasil yang terbaca pada 

alat. 
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4. Pengukuran Kadar Fosfat 

 

a. Pembuatan larutan 

 

1. Larutan asam sulfat H2SO4 2,5 M 

Dimasukkan dengan hati-hati 70 mL asam sulfat pekat ke dalam labu ukur 500 

mL, lalu diencerkan dengan akuades sampai tanda batas dan dihomogenkan. 

 

2. Larutan ammonium molibdat ((NH4)6Mo7O24.4H2O) 0,03 M 

Sebanyak 20 gram ammonium molibdat dimasukkan ke dalam labu ukur 500 mL, 

lalu diencerkan dengan akuades sampai tanda batas dan dihomogenkan. 

 

3. Larutan kalium antimonil tartrat (K2Sb2(C4H2O6)2.3H2O) 0,004 M 

Sebanyak 1.3715 g kalium antimonil tartrat dimasukkan ke dalam labu ukur 500 

mL, lalu diencerkan dengan akuades sampai tanda batas dan dihomogenkan. 

 

4. Larutan asam askorbat (C6H8O6) 0,1 M 

Sebanyak 1.76 gram asam askorbat dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mL, lalu 

diencerkan dengan akuades sampai tanda batas dan dihomogenkan. 

 

5. Larutan induk fosfat 500 mg/L 

Sebanyak 2,195 gram kalium dihidrogen fosfat (KH2PO4) dimasukkan ke dalam 

labu ukur 1 L, lalu diencerkan dengan akuades sampai tanda tera dan 

dihomogenkan. 

 

6. Larutan baku fosfat 10 mg/L 

Dipipet 2 mL larutan stok fosfat 500 mg/L masukkan ke dalam labu ukur 100 mL, 

lalu encerkan dengan akuades sampai tanda tera dan dihomogenkan. 
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7. Larutan campuran 

Dicampurkan secara berturut-turut 100 mL H2SO4 2,5 M, 30 mL larutan 

ammonium molibdat 0,03 M, 10 mL larutan kalium antimonil tartrat 0,004 M, dan 

60 mL larutan asam askorbat 0,1 M. 

 

b. Pembuatan kurva kalibrasi 

 

Dibuat deret standar dengan memipet 0; 2; 4; 6; 8; 9; 10 mL larutan baku fosfat 10 

mg/L dan dimasukkan masing-masing ke dalam labu ukur 100 mL.  Lalu 

ditambahkan air suling sampai tepat tanda tera kemudian dihomogenkan sehingga 

diperoleh kadar fosfat 0.0 mg/L; 0.2 mg/L; 0.4 mg/L; 0.8 mg/L; 0,9 mg/L; 1.0 

mg/L.  Dipipet 50 mL masing-masing larutan standar tersebut ke dalam 

Erlenmeyer.  Setelah itu ditambahkan 1 tetes larutan indikator fenolftalin.  Jika 

terbentuk warna merah muda, ditambahkan tetes demi tetes H2SO4 2,5 M sampai 

warna hilang.  Kemudian ditambahkan 8 mL larutan campuran dan 

dihomogenkan.  Larutan tersebut dimasukkan ke dalam kuvet pada alat 

spektrofotometer UV-Vis, lalu dibaca dan dicatat serapannya pada panjang 

gelombang 880 nm dalam kisaran waktu antara 10-30 menit. 

 

c. Pengukuran sampel 

 

Dipipet 50 mL sampel dimasukkan masing-masing ke dalam Erlenmeyer.  

Ditambahkan 1 tetes larutan indikator fenolftalin.  Jika terbentuk warna merah 

muda, ditambahkan tetes demi tetes H2SO4 2,5 M sampai warna hilang.  Setelah 

itu ditambahkan 8 mL larutan campuran kemudian dihomogenkan.  Larutan 

tersebut dimasukkan ke dalam kuvet pada alat spektrofotometer UV-Vis, lalu 
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dibaca dan dicatat serapannya pada panjang gelombang 880 nm dalam kisaran 

waktu antara 10-30 menit. 

 

5. Validasi Metode 

 

a. Linieritas 

 

Linieritas dapat diukur dengan melakukan pengukuran tunggal pada konsentrasi 

yang berbeda-beda.  Data yang diperoleh selanjutnya diproses dengan metode 

kuadrat terkecil, kemudian dapat ditentukan nilai slope, intersep, dan koefisien 

korelasinya. 

 

b. Limit deteksi 

 

Batas deteksi ditentukan dengan mengukur respon blanko sebanyak 6 kali dan 

dihitung simpangan baku respon blangko. 

 

c. Ketelitian (Presisi) 

 

Presisi dilakukan dengan mengukur konsentrasi sampel dengan 4 kali 

pengulangan.  Nilai absorbansi yang diperoleh kemudian ditentukan nilai 

konsentrasi (persamaan regresi larutan standar), lalu nilai simpangan baku (SD) 

dan simpangan baku relatif (RSD) dapat ditentukan.  Metode dengan presisi yang 

baik yaitu dengan perolehan simpangan baku relatif (RSD) <5 % (Christian, 

1994). 
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d. Kecermatan (Akurasi) 

 

Kecermatan dinyatakan sebagai persen perolehan kembali (recovery) analit yang 

ditambahkan.  Pada penelitian ini, persen perolehan kembali ditentukan dengan 

cara menambahkan larutan standar pada larutan sampel untuk ditentukan 

absorbansinya. 


