
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Unsur Renik 

 

 

Elemen adalah unsur/materi/bahan dasar (fundamental kinds of matter) yang 

menyusun seluruh benda di alam semesta. Elemen tersusun dari atom-atom. 

Semua atom yang berasal dari elemen yang sama secara kimiawi memiliki sifat 

yang identik (Manahan, 1994). 

 

Unsur renik merupakan unsur–unsur atau senyawa–senyawa kimia di laut yang 

kelarutanya kurang dari 1 ppb atau dapat diartikan remik. Tetapi untuk 

keberadaanya unsur renik diperlukan dalam pengaturan keseimbangan kelarutan 

elemen–elemen di laut dan proses biologi organism bahari. Rasio konsentrasi 

elemen yang konstan terhadap elemen yang berkaitan dengan khlorinitas atau 

salinitas ditemukan pada beberapa elemen karena tingkat reaktifitasnya yang 

rendah. Hampir semua mikronutrien memiliki peran sebagai penyusun enzim dan 

protein-protein penting lain yang terlibat dalam siklus metabolik. Ketiadaan 

mikronutrien akan menyebabkan disfungsi metabolik yang mengakibatkan 

penyakit. Elemen-elemen yang tidak mempunyai kepentingan secara biokimiawi 

disebut "non essensial element". Contohnya “non-essential element” adalah As, 

Cd, Hg, Pb, Po, Sb, Ti dan U yang menyebabkan toksisitas pada konsentrasi yang 
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melebihi ambang batas tetapi tidak menyebabkan "deficiency disorder" pada 

konsentrasi rendah seperti mikronutrien. 

 

Peranan unsur renik dalam suatu perairan: 

1. Proses – prose metabolisme biologi oraganisme. 

2. Pelepasan mineral di laut. 

3. Pengaturan pH perairan. 

4. Pengaturan potensial reduksi di perairan. 

 

Distribusi atau penyebaran unsur renik di laut biasanya ditentukan melalui: 

1. Prose hidrodinamika perairan (pergerakan air dan transport massa air). 

2. Aktivitas organisme di dasar perairan. 

 

Untuk sumber – sumber unsur renik di suatu perairan sendiri berasal dari: 

1. Melalui proses presipitasi dari udara. 

2. Masukan dari aliran air sungai. 

3. Pelepasan dari batuan atau kerak bumi. 

4. Pelepasan kembali oleh sediman dari dasar perairan. 

 

Faktor – faktor yang mempengaruhi atau mengurangi kelarutan unsur renik dari 

suatu perairan: 

1. Melalui proses pengendapan sedimen, mengikat senyawa–senyawa terlarut 

disuatu perairan. 

2. Diserap atau dimanfaatkan oleh organisme bahari terlepas ke atmosfir melalui 

permukaan perairan (Sanusi, 2006). 
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B. Logam Berat Kobalt (Co) dalam Perairan  

 

 

Keberadaan logam-logam dalam badan perairan dapat berasal dari sumber 

alamiah dan dari aktifitas manusia. Sumber alamiah masuk ke dalam perairan bisa 

dari pengikisan batuan mineral. Di samping itu partikel logam yang ada di udara, 

karena adanya hujan dapat menjadi sumber logam dalam perairan. Adapun logam 

yang berasal dari aktifitas manusia dapat berupa buangan industri ataupun 

buangan dari rumah tangga. 

 

Kelarutan dari unsur-unsur logam dan logam berat dalam badan perairan dikontrol 

oleh derajat keasaman air, jenis dan konsentrasi logam dan khelat serta keadaan 

komponen mineral teroksidasi dan sistem yang berlingkungan reduksi. Logam-

logam di perairan akan bereaksi dengan ligan-ligan. Ligan ini biasanya 

mempunyai konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan konsentrasi logam. 

Sehingga biasanya terjadi kompetensi diantara ligan-ligan tersebut untuk 

membentuk senyawa kompleks. Sementara untuk logam-logam seperti Pb(II), 

Zn(II), Cd(II), dan Hg(II), mempunyai kemampuan untuk membentuk kompleks 

sendiri. Logam-logam tersebut akan mudah membentuk kompleks dengan ion-ion 

klorida dan atau sulfat, pada konsentrasi yang sama dengan yang ada di air laut. 

Keadaan logam di perairan juga dipengaruhi oleh interaksi yang terjadi antara air 

dengan sedimen. Keadaan ini terutama sekali terjadi pada bagian dasar perairan. 

Pada dasar sungai ion-ion logam dan kompleksnya yang terlarut dengan cepat 

akan membentuk partikel-partikel yang lebih besar apabila terjadi kontak dengan 

partikulat yang ada dalam badan perairan. Umumnya logam-logam yang terdapat 

dalam tanah dan perairan dalam bentuk persenyawaan, seperti senyawa 
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hidroksida, oksida, karbonat dan sulfida. Senyawa-senyawa ini sangat mudah larut 

dalam air . Namun pada perairan yang mempunyai derajat keasaman mendekati 

normal atau pada kisaran pH 7-8, kelarutan dari senyawa ini cenderung stabil. 

Kenaikan derajat asam pada badan perairan biasanya diikuti dengan semakin 

kecilnya kelarutan dari senyawa-senyawa logam tersebut. Perubahan tingkat 

kestabilan dari larutan tersebut biasanya terlihat dalam bentuk pergeseran 

senyawa. Umumnya pada derajat keasaman  yang semakin tinggi, maka kestabilan 

akan bergeser dari karbonat ke hidroksida. Hidroksida ini mudah sekali 

membentuk ikatan permukaan dengan partikel yang berada pada badan perairan. 

Selanjutnya persenyawaan yang terjadi antara hidroksida dengan partikel yang 

berada dalam badan perairan akan mengendap dan membentuk lumpur (Helma, 

2012). 

 

C. Logam Kobal (Co) 

 

 

Kobalt merupakan logam transisi golongan VIII B mempunyai nomor atom 

27, massa atom 58,9332 g/mol dan terletak pada periode keempat dalam tabel 

sistem periodik unsur, berwarna abu-abu seperti baja dan bersifat sedikit 

magnetis, melebur pada 1490°C (Greenwood and Earnshaw, 1984). Kobalt 

mudah larut dalam asam-asam mineral encer dan mempunyai bilangan oksidasi 

umumnya +2 dan +3 akan tetapi +2 relatif lebih stabil (Cotton and Wilkinson, 

1988).  

 

Elemen ini biasanya hanya ditemukan dalam bentuk campuran di alam. Elemen 

bebasnya, diproduksi dari peleburan reduktif, adalah logam berwarna abu-abu 

perak yang keras dan berkilau. Ketersediaan unsur kimia kobalt tersedia di dalam 
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banyak formulasi yang mencakup kertas perak, potongan, bedak, tangkai dan 

kawat. Keberadaan di alam kobalt terdapat dalam bentuk senyawa, seperti mineral 

kobalt glans (CoAsS), linalit (Co3S4), dan smaltit (CoAs2) dan eritrit. Sering 

terdapat bersamaan dengan nikel, perak, timbal, tembaga dan bijih besi, yang 

mana umum didapatkan sebagia hasil samping produksi. Kobalt juga terdapat 

dalam meteorit. Di bawah ini merupakan tabel keterangan unsur-unsur logam 

kobalt. 

 

 

Tabel 1. Tabel keterangan unsur logam kobalt (Rahman, 2006). 

Parameter Baku Mutu 

Radius Atom  ̇ 
Volume Atom 6.7 cm

3
/mol 

Massa Atom 58.9332 

Titik Didih 3143 K 

Radius Kovalensi 1.16  ̇ 

Struktur Kristal Heksagonal 

Massa Jenis 8.9 g/ cm
3
 

Konduktivitas Listrik 17.9 x 106 ohm
-1

cm
-1

 

Elektronegativitas 1.88 

Konfigurasi Elektron [  ]3d7 4s2 

Formasi Entalpi 16.19 kJ/mol 

Konduktivitas Panas 100 Wm
-1

K
-1

 

Potensial Ionisasi 7.86 V 

Titik Lebur 1768 K 

Bilangan Oksidasi 2,3 

Kapasitas Panas 0.421 Jg
-1

K
-1

 

Entalpi Penguapan 373.3 kJ/mol 

 

 

 

Logam kobalt banyak digunakan dalam industri sebagai bahan campuran untuk 

pembuatan mesin pesawat, magnet, alat pemotong atau penggiling, serta untuk 

pewarna kaca, keramik, dan cat. Pada manusia, Co dibutuhkan sedikit dalam 

proses pembentukan sel darah merah dan diproses melalui vitamin B12. Keracunan 

kobalt dapat terjadi apabila tubuh menerima kobalt dalam konsentrasi tinggi (150 
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ppm atau lebih). Kobalt dalam jumlah banyak dalam tubuh manusia akan merusak 

kelenjar tiroid (gondok) sehingga penderita akan kekurangan hormon yang 

dihasilkan oleh kelenjar tersebut. Kobalt juga dapat menyebabkan gagal jantung 

dan edema (pembengkakan jaringan akibat akumulasi cairan dalam sel). 

 

Menurut ATSDR (Agency for Toxic Substances and Diseas Registry) (2004) 

penggunaan logam kobalt dalam industri antara lain :  

1. Kobalt digunakan sebagai campuran besi dan nikel untuk membuat alloy dan 

digunakan pada mesin jet dan turbin gas mesin/motor, sebagi bahan baja tahan 

karat dan baja megnet.  

2. Kobalt merupakan komponen yang digunakan dalam pewarnaan gelas, keramik 

dan lukisan. Kobalt (Co) digunakan unutk produksi warna biru pada porselin, 

gelas/kaca, pekerjaan ubin dan sebagai campuran pigmen cat. 

 

Berdasarkan toksisitasnya, penggolongan logam berat ke dalam tiga golongan, 

yaitu: 

1. Hg, Cd, Pb, As, Cu, dan Zn yang mempunyai sifat toksik yang tinggi, 

2. Cr, Ni, dan Co yang mempunyai sifat toksik menengah 

3. Mn dan Fe yang mempunyai sifat toksik rendah (Darmono,1995). 

 

Kobalt termasuk unsur renik yang dibutuhkan dalam pertumbuhan dan reproduksi 

tumbuhan dan hewan. Bersama dengan ion logam lainnya, misalnya tembaga, 

seng, besi, dan magnesium, kobalt dibutuhkan oleh enzim sebagai koenzim yang 

berfungsi untuk mengikat molekul substrat (Effendi, 2003). Akan tetapi ion logam 

ini dapat menggantikan ion logam tertentu yang berfungsi sebagai kofaktor dari 
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suatu enzim, sehingga dapat menurunkan fungsi enzim tersebut bagi tubuh 

(Darmono, 2001). 

 

Unsur radioaktif kobal secara komersial digunakan dalam terapi pengobatan dan 

industri plastik serta makanan. Kobalt digunakan untuk radioterapi pada pasien 

penderita kanker, pembuatan plastik dalam proses polimerisasi, dan iradiasi 

makanan (ATSDR, 2004). Dalam ATSDR (Agency for Toxic Substances and 

Disease Registry) (2004) batas-batas konsentrasi kobalt yang membahayakan bagi 

kesehatan manusia telah ditetapkan oleh beberapa lembaga antara lain :  

 

1. USEPA (Environmental Protection Agency) menetapkan batas maksimal 

konsentrasi kobal dalam air minum adalah 0,5 mg/L. 

2. OSHA (The Occupational Health and Safety Administration) merupakan batas 

maksimal bagi pekerja yang terpapar dengan kobalt secara langsung adalah 0,1 

mg/m
3
 selama 8 jam sehari dan 40 jam kerja selama 1 minggu. 

3. The Nuclear Regulatori Commission menetapkan batas maksimal konsentrasi 

kobalt radioaktif di ruang kerja adalah 7 x 10
-8

  Ci/mL untuk 
60

Co. 

 

D. Kompleks Kobalt (II) 

 

 

Suatu senyawa kompleks akan terbentuk apabila terjadi ikatan kovalen 

koordinasi antara suatu atom atau ion logam dengan beberapa molekul netral atau 

ion donor elektron. Ikatan yang terjadi pada senyawa kompleks adalah ikatan 

kovalen koordinasi. Senyawa koordinasi merupakan interaksi asam basa (Miessler 

and Tarr, 1991). Atom pusat berperan sebagai asam Lewis, sedangkan ligan 



13 

 

berperan sebagai basa Lewis (Day and Selbin, 1985). Atom pusat biasanya ion-

ion logam transisi yang berfungsi sebagai penerima pasangan elektron bebas dari 

ligan. Kemampuan suatu ion logam untuk berikatan dengan sejumlah ligan 

dinyatakan oleh bilangan koordinasinya (Cotton and Wilkinson, 1988). 

 

Gudasi, et al. (2006) telah mensintesis kompleks kobal(II) dengan ligan 

N,N’-bis(2-benzothiazolyl)-2,6-pyridinedicarboxamide (BPD) pada perbandingan 

mol logam : mol ligan 1 : 1 dalam etanol dan direfluks selama 12 jam pada suhu 

kamar hingga terjadi perubahan warna dan terbentuk endapan. Setelah itu, larutan 

disaring dan dicuci dengan air dan etanol kemudian dikeringkan di udara. 

 

Selain menggunakan metode refluks, sintesis kompleks juga dapat dilakukan 

dengan metode mencampurkan larutan ion logam dan ligan disertai pengadukan 

seperti yang telah dikerjakan oleh Kriley, et al. (2005) mensintesis kompleks 

Co(II) yaitu dengan mencampurkan bis(dicyclohexylphosphino)methane 

(dcpm) (1,22 mmol) dalam toluen dengan Co(NO3)2.6H2O (0,80 mmol) dalam 

metanol kemudian diaduk selama 12 jam dan terjadi perubahan warna, setelah itu 

dilakukan proses pengeringan. 

 

Kompleks Co(II) pada umumnya berbentuk oktahedral dan tetrahedral, 

(Cotton and Wilkinson, 1988). Kompleks Co(II) dengan benzyl-2,4- 

dinitrophenylhydrazone memiliki bilangan koordinasi enam dan bergeometri 

oktahedral (Raman, et al., 2004) seperti ditunjukkan pada Gambar 1 
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Gambar 1. Struktur Kompleks Kobal dengan Benzyl-2,4-dinitrophenylhydrazone 

       yang Bergeometri Oktahedral (Raman, et al., 2004). 

 

 

 

Pada kompleks tersebut 4 atom N dan dua atom O dari benzyl-2,4- 

dinitrophenylhydrazone terkoordinasi pada ion pusat Co
2+ 

yang ditandai dengan 

adanya pergeseran IR serapan azomethine ke arah bilangan gelombang yang lebih 

kecil, yaitu dari 1605-1630 cm
-1

 menjadi 1580-1590 cm
-1

 dan adanya serapan 

melebar pada 3400 cm
-1

 serta munculnya serapan baru pada 890 cm
-1

. 

 

Geometri tetrahedral terbentuk pada kompleks Co(II) dengan pyrrolyl-2- 

carboxaldehyde isonicotinoylhydrazone yang mempunyai bilangan koordinasi 4 

(Guzar and Qin-Han, 2008) seperti di tunjukkan Gambar 2. 

 

 

 
Gambar 2. Struktur Kompleks Co(II) dengan Pyrrolyl-2-carboxaldehyde  

       isonicotinoylhydrazone dengan Geometri Tetrahedral (Guzar 

       and Qin-Han, 2008). 
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Terbentuknya kompleks Co(II) dengan pyrrolyl-2-carboxaldehyde 

isonicotinoylhydrazone ditandai oleh adanya pergeseran spektra IR pada gugus N 

pada C=N dari 1552 cm
-1

 menjadi 1516 cm
-1

 pada kompleksnya, dan gugus 

oksigen pada C=O ligan bebas dari 1666 cm
-1

 menjadi 1359 cm
-1

 pada 

kompleksnya. Momen magnet kompleks Co(II) dengan pyrrolyl-2- 

carboxaldehyde isonicotinoylhydrazone adalah 3,37 BM. 

 

Sintesis senyawa kompleks Co(II)-8-hidroksikuinolin dilakukan dengan 

mencampurkan CoSO4.5H2O dan ligan 8-hidroksikuinolin dalam metanol, 

kemudian dilakukan pengadukan dengan magnetik stirer, disaring, dicuci dan 

dikeringkan dalam desikator. Hasil yang diperoleh berupa endapan senyawa 

kompleks Co(II)-8-hidroksikuinolin berwarna kuning. Hasil analisis UV-Vis yaitu 

kompleks Co(II)-8-hidroksikuinolin pada 311 nm dan 373 nm dan hasil analisis 

FTIR menunjukkan adanya atom N dan atom O gugus C-O ligan 8-

hidroksikuinolin terkoordinasi pada atom pusat Co(II) sedangkan konstanta 

Co(II)-8-hidroksikuinolin sebesar 1,1299 x 10
4
 (Agustina, dkk . 2013). 

 

Saria (2012) berhasil mensintesis senyawa kompleks kobalt dengan ligan 

asetilasetonato yang merupakan ligan bidentat membentuk senyawa kompleks 

yang berwarna merah cerah. Pada pengukuran menggunakan spektrofotometer 

serapan atom menghasilkan kandungan kobalt sebesar 28,32% (b/b) didalam 

senyawa kompleks. Hasil analisis menggunakan infra merah yaitu adanya air 

kristal ini turut memberikan sumbangan terhadap tajamnya gugus OH pada 

bilangan gelombang 3400 cm
-1

 yang bukan hanya berasal dari vibrasi OH murni 

dari senyawa asetilasetonato. Gugus C=C teridentifikasi pada bilangan gelombang 



16 

 

sekitar 1687 cm
-1

. Adanya ikatan logam dengan ligan dapat diidentifikasi pada 

daerah 900-1000 cm
-1

 yang merupakan vibrasi untuk logam-ligan. Adapun 

struktur Co(asetilasetonato) 2H2O dengan struktur lengkap seperti ditunjukkan 

pada Gambar 3. 

 

 

.  
Gambar 3: Struktur senyawa kompeks Co(asetilasetonato) 2H2O (Saria, 2012). 

 

 

 

Illaya (2010) berhasil mensintetis kompleks kobalt(II) dengan 2-feniletilamin 

telah disintesis melalui reaksi antara kobalt klorida heksahidrat dan 2-

feniletilamin dengan perbandingan mol logam dan mol ligan 1:1 dalam metanol. 

Dari hasil sintesis ini diperoleh padatan kristal berwarna biru keunguan dengan 

rumus molekul [Co(II)-(2 feniletilamin)2(H2O)4]Cl2.4H2O. Kompleks bersifat 

paramagnetik dengan μeff sebesar 5,13 BM dan memiliki perbandingan muatan 

kation : anion = 2:1. Analisis termogravimetri menunjukkan bahwa kompleks 

Co(II)-2-feniletilamin  mengandung empat molekul H2O. Senyawa kompleks ini 

memiliki nilai panjang gelombang maksimum sebesar 515 nm. Adapun 

strukturnya seperti yang ditumjukkan pada Gambar 4. 
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Gambar 4. Struktur kompleks [Co(II)-(2feniletilamin)2(H2O)4]Cl2.4H2O 

       (Illaya, 2010). 

 

 

 

Rini, E.P (2011) berhasil mensintesis senyawa kompleks logam kobalt (II) dengan 

ligan basa Schiff (1,5-difenilkarbazona-anilina) dan diperoleh kristal padat 

berwarna cokelat tua. Analisis struktur menggunakan data spektrum UV-Vis 

menunjukkan adanya pergeseran panjang gelombang maksimum (𝛌maks) yang 

signifikan terjadi pada daerah transisi      dari gugus imina ligan basa Schiff 

sebesar 284,94 nm menjadi 519,99 nm setelah dikomplekskan. Dari pengukuran 

menggunakan spektrofotometri UV-Vis menunjukkan bahwa ion Co(II) – basa 

Schiff terkomplekskan pada variasi mol 1: 2. Pengukuran Spektrofotometer IR 

muncul pita serapan pada daerah 568,39 cm
-1

 yang menunjukkan ikatan logam 

Co(II) dan pada kompleks [Co(L)2(H2O)2]
2+

 , dua molekul air masuk sebagai 

ligan. Adapun struktur senyawa kompleks [Co(L)2(H2O)2]
2+

 ditunjukkan pada 

Gambar 5. 
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Gambar 5. Struktur kompleks [Co(L)2(H2O)2]
2+

 (Rini, 2011). 

 

 

 

E. Senyawa Kompleks 

 

 

Dalam arti yang luas, senyawa kompleks adalah senyawa yang terbentuk karena 

penggabungan dua atau lebih senyawa sederhana yang masing-masing dapat 

berdiri sendiri, senyawa ini terdiri dari atom logam pusat yang dikelilingi oleh 

ligan dan berikatan secara kovalen koordinasi (Rivai, 1995). 

 

Akhirnya pada tahun 1891, Alferd Werner mengemukakan teori tentang struktur 

senyawa kompleks. Tiga postulat terpenting dari teorinya adalah : 

1. Kebanyakan unsur mempunyai dua jenis valensi yaitu : valensi primer, yang 

sekarang disebut elektrovalensi atau bilangan oksidasi dan valensi sekunder, 

yang sekarang disebut kovalensi atau bilangan koordinasi. 

2. Tiap-tiap unsur berkehendak untuk menjenuhkan baik valensi primernya atau 

valensi sekundernya. 

3. Valensi sekunder diarahkan pada kedudukan tertentu di dalam ruang. 

(Sukardjo, 1989).  
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F. Teori – Teori Ikatan pada Kimia Kompleks 

 

 

Dalam menjelaskan struktur, spektrum, ikatan dan kereaktifan diperlukan konsep 

untuk mengamati yang terjadi antara atom ion logam dengan ligan pada senyawa 

kompleks. Dasarnya adalah teori yang dikemukakan oleh Alfred Werner pada 

tahun 1893, dimana dalam postulatnya ia menyatakan bahwa umumnya unsur 

memiliki dua jenis valensi, yaitu : valensi primer yang disebut dengan bilangan 

oksidasi dan valensi sekunder yang disebut dengan bilangan koordinasi (Sukardjo, 

1989).  

 

Pada logam, masing-masing memiliki karakteristik bilangan valensi sekunder 

yang diarahkan pada kedudukan tertentu dalam ruang untuk menentukan bentuk 

geometri dari senyawa yang terbentuk. Dengan berkembangnya berbagai teori 

tentang atom modern dan kenyataan bahwa teori Werner tidak lagi dapat 

menjelaskan sifat-sifat senyawa yang semakin kompleks, maka dikembangkan 

berbagai teori-teori baru tentang kimia koordinasi, diantaranya adalah : teori 

ikatan valensi (valensi bond theory), teori orbital molekul (molecular orbital 

theory) dan teori medan kristal (crystal field theory). 

 

1. Teori Ikatan Valensi 

 

 

Teori ikatan valensi dikemukakan oleh Linus Pauling pada tahun 1931. Teori ini 

didasari atas pembentukan ikatan hibrida dari orbital hibrida. Ikatan hibrida / 

orbital hibrida terbentuk bila orbital-orbital atom pusat menyediakan sejumlah 

orbital kosong yang jumlahnya sesuai dengan bilangan koordinasi. Orbital hibrida 

diisi oleh 2e
-
 (sepasang elektron) dengan spin berlawanan arah (  ). Teori ini 
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berkaitan dengan struktur elektron keadaan dasar atom logam pusat, dan dapat 

digunakan untuk menerangkan sifat magnet pada senyawa kompleks. Informasi 

tentang jenis orbital hibrida juga dapat digunakan untuk menentukan bentuk 

geometri senyawa kompleks.  

 

Teori ikatan valensi memiliki beberapa kelemahan yaitu :  

a. Terdapat warna-warna dalam senyawa kompleks tidak dapat diterangkan 

dengan teori ini. 

b. Ion – ion Ni
2+

, Pd
2+

, Pt
2+

, dan Au
3+

, yang biasanya membentuk kompleks  

c. Segiempat planar dapat membentuk kompleks tetrahedral atau kompleks 

dengan bilangan koordinasi 5. 

d. Adanya beberapa kompleks yang memilih membentuk outer orbital kompleks . 

e. Teori ikatan valensi tidak dapat menjelaskan terjadinya spektra elektronik. 

f. Tidak dapat menjelaskan perbedaan antara kompleks ionik dan kompleks 

kovalen. 

 

2. Teori Medan Kristal 

 

 

Teori ini mula-mula diberikan oleh Bethe (1929) dan Van Vleck (1931-1935), 

tetapi baru berkembang pada tahun 1951. Sebab-sebab timbulnya teori ini, karena 

teori ikatan valensi memiliki beberapa kelemahan. Menurut teori medan kristal, 

ikatan antara atom pusat dan ligan dalam kompleks berupa ikatan ion, hingga 

gaya-gaya yang ada hanya berupa gaya elektrostatik. 

 

Kelebihan teori medan kristal yaitu dapat menjelaskan warna pada senyawa 

kompleks yang disebabkan oleh penyerapan energi (foton) sehingga terjadi 
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promosi elektron dari energi keadaan desar ke energi eksitasi. Serta pengaruh 

energi stabilisasi bidang kristal terhadap struktur dan pengaruh medan ligan 

terhadap jarak ikatan. 

 

3. Teori Orbital Molekul (Molecular Orbital Theory) 

 

 

Teori ini menjelaskan adanya ikatan kovalen dalam suatu kompleks. Adanya teori 

ini akan menyempurnakan teori medan kristal. Hal ini didasarkan pada fakta 

bahwa sebagian senyawa kompleks bersifat kovalen (Sukardjo, 1989). Menurut 

teori ini interaksi kovalen tersebut terjadi dari kombinasi orbital atom ion pusat 

dan orbital atom ligan. Seperti pada pembentukan orbital molekul untuk molekul-

molekul sederhana, disini juga terbentuk orbital bonding dan antibonding untuk 

tiap gabungan dua orbital atom. Gambaran orbital molekul juga memperlihatkan 

secara ekplisit bagaimana energi ikatan utama kompleks timbal yakni melalui 

pembentukan enam ikatan 2 elektron (Cotton and Willkinson, 1988). 

 

G. Ligan 

 

 

Ligan adalah suatu anion atau molekul netral yang dapat berfungsi sebagai donor 

pasangan elektron bagi ion atau atom pusat. Kuat lemahnya suatu ligan 

berpengaruh terhadap sifat senyawa kompleks yang terbentuk. Suatu ligan 

monodentat adalah ligan yang dapat mengikat atom logam dengan hanya satu 

ikatan atom logam (atom donor) dari ligan. Suatu ligan polidentat (bidentat, 

tridentat, dan sebagainya). adalah suatu ligan yang dapat mengikat atom logam 

dari dua atau lebih donor atom (Jolly, 1991).  
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Ligan pada senyawa kompleks dikelompokkan berdasarkan jumlah elektron yang 

dapat disumbangkan pada atom logam, yaitu: 

 

a. Ligan monodentat, merupakan ligan yang terkoordinasi ke atom logam melalui 

satu atomnya saja. Kebanyakan ligan adalah anion atau molekul netral yang 

merupakan donor elektron. Beberapa ligan monodentat yang umum adalah F
-
, 

Cl
-
, Br

-
, CN

-
, NH3, H2O, CH3OH, dan OH

-
. 

 

b. Ligan bidentat, merupakan ligan yang terkoordinasi ke atom logam melalui dua 

atomnya. Ligan bidentat yang netral diantaranya diamin, difosfin, dieter, 

karboksilat, nitrat, dan ditiokarbamat. Ligan bidentat yang bermuatan 

diantaranya asetilasetonato dan sulfat. 

 

c. Ligan polidentat, merupakan ligan yang mengandung dua atau lebih atom, yang 

serempak membentuk ikatan terhadap atom logam yang sama. Ligan ini sering 

disebut ligan khelat karena ligan ini dapat mencengkeram kation di antara dua 

atau lebih atom donor. Contohnya seperti bis-difenilfosfina-etana(I), dietilen 

triamin, terpiril, dan sebagainya (Cotton and Willkinson, 1988). 

 

Teori medan kristal mengenai senyawa koordinasi menjelaskan bahwa, dalam 

pembentukan kompleks terjadi interaksi elektrostatik antara atom pusat dengan 

ligan. Jika ada enam ligan yang berasal dari arah yang berbeda, berinteraksi 

dengan atom pusat langsung maka ligan akan mendapatkan pengaruh medan ligan 

lebih besar dibandingkan dengan orbital-orbital lainnya. Akibatnya, orbital 

tersebut akan mengalami peningkatan energi dan kelima sub orbital d-nya akan 

terpecah (splitting) menjadi dua kelompok tingkat energi.  
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Kedua kelompok tersebut adalah dua sub orbital (dx2-dy2, dan dz2) dengan tingkat 

energi yang lebih tinggi, dan tiga sub orbital (dxz, dxy, dan dyz) dengan tingkat 

energi yang lebih rendah. Perbedaan tingkat energi ini menunjukkan bahwa teori 

medan kristal dapat menerangkan terjadinya perbedaan warna kompleks (Hala, 

2008). 

 

1. Ligan Basa Schiff 

 

 

Basa Schiff adalah produk kondensasi amina primer dan senyawa karbonil, Basa 

Schiff ditemukan oleh seorang kimiawan Jerman, pemenang Hadiah Nobel, Hugo 

Schiff pada tahun 1864. Secara struktural, Schiff dasar (juga dikenal sebagai imin 

atau azomethine) adalah analog dari keton atau aldehida dimana gugus karbonil 

(C = O) telah digantikan oleh sebuah gugus imina atau azomethine (Gambar. 6). 

Ligan basa Schiff sangat penting dalam bidang kimia koordinasi, terutama dalam 

pengembangan kompleks dari Schiff dasar karena senyawa ini berpotensi mampu 

membentuk kompleks stabil dengan ion logam. 

 

 

 
 

R
1
, R

2
, dan R

3
 = alkil atau aril 

Gambar 6. Struktur umum dari basa Schiff (Brodowska,2014). 

 

 

 

Sejumlah besar kompleks dasar Schiff ditandai oleh aktivitas katalitik yang sangat 

baik dalam berbagai reaksi pada suhu tinggi (> 100ºC) dan di hadapan 

kelembaban. Dalam beberapa tahun terakhir, ada banyak laporan dari penggunaan 
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basa Schiff dalam homogen dan heterogen katalisis. Basa Schiff dan kompleks 

logam menggunakan ligan Basa Schiff  semakin sering digunakan sebagai katalis 

dalam berbagai sistem biologi, polimer dan pewarna. Selain itu, senyawa ini dapat 

bertindak sebagai enzyme preparations (Brodowska, 2014). 

 

2. Struktur 1,5-Difenilkarbazona dan Anilina 

 

 

1,5-difenilkarbazona merupakan senyawa berupa bubuk berwarna merah 

kekuning-kuningan yang memiliki rumus molekul C13H12N4O , berat molekul 

240,27 g/mol dan tidak larut dalam air. Dalam salah satu metode analisis 

spektrometri serapan atom, 1,5-difenilkarbazona digunakan sebagai salah satu 

agen pengkhelat organik untuk menentukan kadar tembaga (Cu) dalam jumlah 

yang kecil (Dadfarnia et al.,2002). 1,5 difenilkarbazona merupakan senyawa yang 

memiliki gugus karbonil yang dapat diserang dengan nukleofil nitrogen, berupa 

senyawa amina primer dengan tipe RNH2. Struktur dari 1,5-difenilkarbazona 

ditunjukkan pada Gambar 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Rumus struktur 1,5-difenilkarbazona (Dadfarnia et al.,2002). 

 

 

 

Anilina merupakan senyawa turunan benzene yang dihasilkan dari reduksi 

nitrobenzene. Anilina memiliki rumus molekul C6H5NH2 yang ditunjukkan pada 

Gambar 8. 
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Gambar 8. Struktur Anilina (Dadfarnia et al.,2002). 

 

 

 

Anilina merupakan cairan minyak tak berwarna yang mudah menjadi coklat 

karena oksidasi atau terkena cahaya, bau dan cita rasa khas, basa organik penting 

karena merupakan dasar bagi banyak zat warna dan obat toksik bila terkena, 

terhirup, atau terserap kulit. Senyawa ini merupakan dasar untuk pembuatan zat 

warna diazo. Anilina dapat diubah menjadi garam diazoinum dengan bantuan 

asam nitrit dan asam klorida. 

 

Ligan basa Schiff yang membentuk kompleks dengan ion logam transisi memiliki 

sifat kestabilan yang cukup baik. Hal ini dikarenakan basa Schiff mampu 

membentuk senyawa kompleks khelat dengan ion logam. Senyawa kompleks 

yang mengandung satu atau lebih cincin berkhelat 5 atau 6 lebih stabil 

dibandingkan dengan kompleks serupa tetapi tidak memiliki cincin khelat (Cotton 

dan Willkinson, 1988). 

 

H. Spektrofotometri Ultraungu - Tampak 

 

 

Spektrofotometri Ultraungu – Tampak (UV-Vis) adalah anggota teknik analisis 

spektroskopik yang memakai sumber REM (radiasi elektromagnetik) ultraviolet 

dekat (190-380 nm) dan sinar tampak (380-780 nm) dengan memakai instrumen 

spektrofotometer. Spektrofotometri UV-Vis melibatkan energi elektronik yang 
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cukup besar pada molekul yang dianalisis, sehingga spektrofotometri UV-Vis 

lebih banyak dipakai untuk analisis kuantitatif dibandingkan kualitatif. 

 

Cahaya tampak (visibel) mempunyai panjang gelombang 380-780 nm. Cahaya 

tampak merupakan cahaya berkesinambungan artinya cahaya yang terdiri dari 

semua panjang gelombang yang mungkin terdapat dalam suatu jarak tertentu. 

Hubungan antara warna-warna dan panjang gelombang terlihat pada Tabel 2 

disertai dengan warna komplementer yaitu merupakan pandangan dua warna 

(spektrum). Apabila kedua warna ini digabungkan maka akan dihasilkan warna 

putih. 

 

 

Tabel 2 . Panjang gelombanng dan warna pada senyawa kompleks (Khopkar, 

   1990). 

Panjang Gelombang (nm) Warna Warna komplementer 

400 – 435 Ungu Hijau kekuningan 

435 – 480 Biru Kuning 

480 – 490 Biru kehijauan Jingga 

490 – 500 Hijau kehijauan Merah 

500 – 560 Hijau Ungu kemerahan 

595 – 610 Jingga Biru kehijauan 

610 – 680 Merah Hijau kebiruan 

680 - 700 Ungu kemerahan Hijau 

 

 

Prinsip dasar spektrofotometri UV-Vis adalah terjadinya transisi elektronik 

yang disebabkan penyerapan sinar UV-Vis yang mampu mengeksitasi elektron 

dari orbital yang kosong. Umumnya, transisi yang paling mungkin adalah transisi 

pada tingkat energi tertinggi (HOMO) ke orbital molekul yang kosong pada 

tingkat terendah (LUMO). Pada sebagian besar molekul, orbital molekul terisi 

pada tingkat energi terendah adalah orbital σ yang berhubungan dengan ikatan σ, 

sedangkan orbital π berada pada tingkat energi lebih tinggi. Orbital nonikatan (n) 
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yang mengandung elektron-elektron yang belum berpasangan berada pada tingkat 

energi yang lebih tinggi lagi, sedangkan orbital-orbital anti ikatan yang kosong 

yaitu σ* dan π* menempati tingkat energi yang tertinggi (Pavia, et al., 2001). 

 

Absorpsi cahaya UV-Vis mengakibatkan transisi elektronik, yaitu promosi 

elektron-elektron dari orbital keadaan dasar yang berenergi rendah ke orbital dasar 

yang berenergi tinggi. Transisi ini memerlukan 40-300 kkal/mol. Panjang 

gelombang UV-Vis bergantung pada mudahnya promosi elektron. Molekul-

molekul yang memerlukan lebih banyak energi untuk promosi elektron akan 

menyerap pada panjang gelombang yang lebih pendek. Molekul yang 

memerlukan energi lebih sedikit akan menyerap pada panjang gelombang yang 

lebih panjang. Senyawa yang menyerap cahaya pada daerah tampak (yaitu 

senyawa yang berwarna) mempunyai elektron yang lebih mudah dipromosikan 

daripada senyawa yang menyerap pada panjang gelombang UV yang lebih 

pendek. 

 

Terdapat dua jenis pergeseran pada spektra UV-Vis, yaitu pergeseran ke 

panjang gelombang yang lebih besar disebut pergeseran merah (red shift), yaitu 

menuju ke tingkat energi yang lebih tinggi dan pergeseran ke panjang gelombang 

yang lebih kecil disebut pergeseran biru (blue shift), yaitu menuju ke tingkat 

energi yang lebih rendah (Hendayana, 1994). 

 

Kuantitas energi yang diserap oleh suatu senyawa berbanding terbalik dangan 

panjang gelombang radiasi: 
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∆E = hv = 
  

 
 

Dimana:  

∆E = energi terserap (erg) 

h = tetapan Plank (6,6 x 10-27 erg.det) 

v = frekuensi (Hz) 

c = kecepatan cahaya ( 3 x 1010 cm/det) 

𝛌 = panjang gelombang (cm) (Supratman, 2010). 

 

 

Panjang gelombang cahaya ultraviolet atau tampak bergantung pada mudahnya 

promosi elektron. Molekul-molekul yang memerlukan lebih banyak energi untuk 

promosi elektron, akan menyerap pada panjang gelombang yang lebih pendek. 

Molekul yang memerlukan energi yang lebih sedikit akan menyerap pada panjang 

gelombang yang lebih panjang. Senyawa yang menyerap cahaya dalam daerah 

tampak (yakni senyawa berwarna) mempunyai elektron yang lebih mudah 

dipromosikan daripada senyawa yang menyerap pada panjang gelombang 

ultraviolet (Supratman, 2010). 

 

I. Pemilihan Pelarut 

 

 

Pelarut digunakan dalam metode spektrofotometri menimbulkan masalah dalam 

beberapa daerah spektrum. Pelarut tidak hanya melarutkan sampel, tetapi juga 

tidak boleh menyerap cukup banyak dalam daerah dimana penetapan itu dibuat. 

Air merupakan pelarut yang baik sekali dalam arti tembus cahaya diseluruh 

daerah tampak dan turun sampai panjang gelombang sekitar 200 nm didaerah 

ultraviolet. Tetapi karena air merupakan pelarut yang kurang baik bagi banyak 

senyawa organik, lazimnya pelarut organik yang digunakan. Titik batas 

transparansi dalam daerah ultraviolet dari sejumlah pelarut dipaparkan dalam 

Tabel 3. Hidrokarbon alifatik, metanol, etanol, dan dietil eter transparan terhadap 
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radiasi ultraviolet dan sering kali digunakan sebagai pelarut untuk senyawa 

organik (Day dan Underwood, 2002). 

 

 

Tabel 3. Pelarut-pelarut untuk daerah ultraviolet dan cahaya tampak (Day dan 

  Underwood, 2002). 

Pelarut 

Perkiraan 

Transparansi 

Minimum (nm) 

Pelarut 

Perkiraan 

Transparansi 

Minimum (nm) 

Air  190 Kloroform 250 

Metanol 210 Karbon tetraklorida 265 

Sikloheksana 210 Benzena 280 

Heksana 210 Toluena 285 

Dietil Eter 220 Piridina 305 

p-dioksana 220 Aseton 330 

Etanol  230 Karbon disulfida 380 

 

 

 

J. Pengaruh Pelarut terhadap Pita Absorbsi 

 

 

Pelarut atau substituen lain dapat mempengaruhi pita absorbsi yaitu berpengaruh 

terhadap intensitas dan kemungkinan juga panjang gelombangnya. Hal – hal yang 

berpengaruh tersebut antara lain : 

 

1. Kromofor terkonyugasi 

 

 

Senyawa organik yang mempunyai struktur molekul dengan ikatan tak jenuh lebih 

dari satu disebut senyawa terkonyugasi apabila ikatan tak jenuh tersebut 

berselang-seling dengan ikatan tunggal. Senyawa terkonyugasi ini tidak 

karakteristik seperti kromofor terpisah, tetapi terjadi interaksi yang 

mengakibatkan pengaruh terhadap pita absorbsi yaitu terjadi pergeseran ke 

panjang gelombang yang lebih panjang. 
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2. Auksokrom 

 

 

Gugus auksokrom adalah gugus fungsional yang mempunyai elektron non 

bonding seperti –OH, O-NH2, dan –OCH3 , yang mengabsorbsi radiasi ultra violet 

jauh dan gugus auksokrom ini tidak mengabsorbsi didaerah ultra violet dekat. 

Akan tetapi bila gugus auksokrom diikat oleh gugus kromofor maka pita absorbsi 

naik dan juga panjang gelombangnya tergeser ke daerah ultra violet dekat. 

 

Ada empat kemungkinan perubahan pita absorbsi yang disebabkan oleh pelarut 

atau auksokrom : 

a.  Pergesaran batokromik (red shift), yaitu pergeseran ke arah panjang gelombang 

yang lebih panjang atau ke arah frekuensi rendah. 

b.  Pergeseran hipokromik (blue shift), yaitu pergeseran ke arah panjang 

gelombang yang lebih pendek atau ke arah frekuensi tinggi. 

c.  Efek hiperkromik, yaitu efek yang menyebabkan kenaikan intensitas. 

d.  Efek hipokromik, yaitu efek yang menyebabkan penurunan intensitas. 

 

Apabila suatu cahaya monokromatis atau bukan monokromatis jatuh pada 

medium homogen, maka sebagian dari cahaya ini akan dipantulkan, sebagian akan 

diabsorbsi dan sisanya akan diteruskan, sehingga dalam hal ini dapat dinyatakan 

sebagai berikut : 

 

Io = Ir + Ia + It 

Dimana : 

Io = intensitas cahaya yang datang 

Ir = intensitas cahaya yang dipantulkan 

Ia = intensitas cahaya yang diserap  

It = intensitas cahaya yang diteruskan 
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Pengaruh Ir dapat dihilangkan dengan menggunakan blanko/kontrol, sehingga : 

 

Io = Ia + It 

Dua hukum empiris telah merumuskan tentang intensitas serapan. Hukum 

Lambert telah menyatakan bahwa fraksi penyerapan sinar tidak bergantung dari 

intensitas sumber cahaya. Hukum Beer mengatakan bahwa penyerapan sebanding 

dengan jumlah molekul yang menyerap (Sudjadi, 1983). 

 

K. Pengaruh Pelarut terhadap Spektrum UV 

 

 

1. Pengaruh Kepolaran Pelarut  

 

 

 

 
Gambar 9. Pengaruh Kepolaran Pelarut (Rivai, 2013). 

 

 

 

Pelarut polar (air, alkohol, ester dan keton) cenderung menekan struktur halus 

vibrasi pada spektrum. Pelarut non-polar (heksana) memberikan spektrum yang 
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lebih mendekati spektrum senyawa dalam bentuk uap (uap). Beberapa kromofor 

aromatik menunjukkan struktur halus vibrasi dalam pelarut non-polar, sedangkan 

dalam pelarut yang lebih polar struktur halus ini tidak ada karena efek interaksi 

zat terlarut-pelarut (Rivai, 2013). 

 

2. Pengaruh Jenis dan Kemurnian Pelarut 

 

 

 

Tabel 4. Pengaruh jenis dan kemurnian pelarut (Rivai, 2013). 

Solvent Wavelength (nm) 

Water (distilled) or dilute inorganic acid 190 

Acetonitrile (HPLC, far-UV grade) 200 

Acetonitrile 210 

Butyl alcohol 210 

Cyclohexane 210 

Ethanol (96% v/v) 210 

Heptane 210 

Hexane 210 

Isopropyl alcohol 210 

Methanol 210 

Ether 220 

Sodium hydroxide (0,2 mol/L 225 

Ethylene dichloride 230 

Methylene chloride 235 

Chloroform (stabilised with ethanol) 245 

Carbon tetrachloride 265 

N,N-Dimethylformamide 270 

Benzene 280 

Pyridine 305 

Acetone 330 

 

 

 

Pelarut tidak boleh mengabsorpsi cahaya pada daerah panjang gelombang yang 

digunakan untuk pengukuran sampel. Setiap pelarut mempunyai batas panjang 

gelombang transparan (transmitan sekitar 10%) dan batas ini bervariasi dengan 

kemurnian pelarut. Pelarut tidak boleh digunakan di bawah batas panjang 

gelombang transparannya (Rivai, 2013). 
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Gambar 10. Spektrum Serapan Beberapa Pelarut (Rivai, 2013). 

 

 
Spektrum serapan beberapa pelarut: 

A = Asetonitril (far-UV grade) 

B = Metil t-butil eter (HPLC grade) 

C = Asetonitril (HPLC grade) 

D = 1-klorobutana (HPLC grade) 

E = Metilen klorida (HPLC grade) 

F = Asam asetat (AR grade) 

G = Etil asetat (HPLC grade) 

H = Aseton (HPLC grade) 

I = Heksana (HPLC grade) 

J = Iso-oktana (HPLC grade) 

K = Metanol (HPLC grade) 

L = Tetrahidrofuran (HPLC grade) 

M = Kloroform (HPLC grade) 

N = Dietilamina (AR grade) (Rivai, 2013). 

 

 

L. Bagian-bagian Spektrofotometer UV-Vis 
 

 

1. Sumber Cahaya 

 

Sumber cahaya pada spektrofotometer harus memiliki panacaran radiasi yang 

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

dua macam, yaitu : 



34 

 

a.  Lampu Tungsten (Wolfram) 

 

 

Lampu tungsten-halogen, noise rendah, intensitasnya pada daerah UV dan 

daerah tampak baik, serta waktu paruhnya mencapai 10.000 jam. Alternatif 

lainnya adalah lampu xenon, namun memiliki noise tinggi (Owen, 2000). 

 

 

 
Gambar 11. Lampu Tungsten ( Wolfram) (Owen, 2000). 

 

 

 

b. Lampu Deuterium 

 

 

 

 
Gambar 12. Lampu Deuterium (Owen, 2000). 

 

 

 

Lampu deuterium, noise rendah , intensitasnya pada daerah UV baik dan 

sangat mendukung pada daerah tampak, namun intensitasnya akan terus 

menurun karena waktu paruhnya hanya mendekati 1.000 jam (Owen, 2000). 
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2. Monokromator 

 

 

Perangkat dispersi menyebabkan panjang gelombang cahaya yang berbeda yang 

akan tersebar di berbagai sudut. Ketika dikombinasikan dengan celah keluar yang 

tepat, perangkat ini dapat digunakan untuk memilih panjang gelombang tertentu 

(atau, lebih tepatnya, sebuah gelombang sempit) cahaya dari sumber yang 

berkelanjutan. Dua jenis perangkat dispersi, prisma dan kisi-kisi hologram, yang 

umum digunakan dalam Spektrofotometer Ultraungu-Tampak. 

 

 

 
Gambar 13. Perangkat Dispersi (Owen, 2000). 

 

 

 

Perangkat pertama adalah prisma, yang prinsipnya dapat menghasilkan 

berbagai warna, perangkat ini sederhana dan tidak mahal, tetapi hasil 

dispersinya menyiku tidak lurus, selain itu sudut dispersinya sensitif terhadap 

suhu.Perangkat holographic gratings, perangkat ini lebih modern dan dibuat 

dari kaca bening yang berlekuk beraturan, dimensi lekukan-lekukannya 



36 

 

menyebabkan panjang gelombang cahaya terdispersi. Adanya lapisan 

aluminium bertujuan untuk membentuk refleksi sumber, sudut dispersinya 

lurus dan tidak mudah dipengaruhi suhu. Suatu monokromator terdiri dari celah 

masuk, perangkat pendispersi, dan celah keluar. Pada umumnya, keluaran dari 

monokromator adalah cahaya monokromatis, namun secara praktik 

keluarannya selalu berupa pita yang memiliki bentuk simetris (Owen, 2000). 

 

3. Wadah Sampel (Kuvet) 

 

 

Kuvet merupakan wadah yang digunakan untuk menaruh sampel yang akan 

dianalisis. Pada spektrofotometer double beam, terdapat dua tempat kuvet. Satu 

kuvet digunakan sebagai tempat untuk menaruh sampel, sementara kuvet lain 

digunakan untuk menaruh blanko. Sementara pada spektrofotometer single beam, 

hanya terdapat satu kuvet. 

 

Kuvet yang baik harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut : 

a. Permukaannya harus sejajar secara optis 

b. Tidak berwarna sehingga semua cahaya dapat ditransmisikan 

c. Tidak ikut bereaksi terhadap bahan-bahan kimia 

d. Tidak rapuh 

e. Bentuknya sederhana 

 

Terdapat berbagai jenis dan bentuk kuvet pada spektrofotometer. Umumnya pada 

pengukuran di daerah UV, digunakan kuvet yang terbuat dari bahan kuarsa atau 

plexiglass. Kuvet kaca tidak dapat mengabsorbsi sinar uv, sehingga tidak 

digunakan pada saat pengukuran di daerah UV. Oleh karena itu, bahan kuvet 
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dipilih berdasarkan daerah panjang gelombang yang digunakan. Gunanya agar 

dapat melewatkan daerah panjang gelombang yang digunakan. Berikut jenis kuvet 

dan pembentukannya : 

 

• UV : fused silika, kuarsa  

• Visible : gelas biasa, silika atau plastik  

• IR : KBr, NaCl, IRTRAN atau kristal dari senyawa ion  

 

 

Tabel 5. Bahan Kuvet Sesuai Panjang Gelombang (Owen,2000). 

Bahan Panjang gelombang 

Silika 150-3000 

Gelas 375-2000 

Plastik 380-800 

 

 

 

4. Detektor 

 

 

Detektor mengkonversi sinyal cahaya menjadi sinyal listrik, dengan noise rendah 

dan sentivitas tinggi. Spektrofotometer pada umumnya memiliki detektor tabung 

photomultiplier atau detektor fotodioda. Tabung photomultiplier 

mengkombinasikan pengkonversi sinyal dengan beberapa tahapan amplifikasi di 

dalam badan tabung, material katoda dapat mengukur sensitifitas spektra, detektor 

ini memiliki sensitifitas yang baik diseluruh daerah UV-Vis, sensitifitasnya yang 

tinggi dapat menjangkau konsentrasi yang rendah, sehingga hasilnya memiliki 

intensitas yang tinggi (Owen, 2000). 
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5. Peralatan Optik 
 

 

Lensa ataupun cermin cekung digunakan untuk meneruskan dan memfokuskan 

cahaya disepanjang instrumen, lensa sederhana tidak mahal, namun dekat dari 

simpangan kromatis, dan cahaya dari panjang gelombang berbeda tidak terfokus. 

Lensa akromatis menggabungkan berbagai lensa dengan kaca berbeda dengan 

indeks bias berbeda, lebih luas terlepas dari simpangan kromatis, namun harganya 

relatif tinggi. Pembuatan cermin cekung tidak terlalu mahal dibandingkan lensa 

akromatis, dan secara sempurna melepas simpangan kromatis. Kebanyakan 

spektrofotometer didesain dengan jumlah permukaan optis minimum (Owen, 

2000). 

 

M. Jenis Instrumen Spektrofotometer 

 

 

Pada umumnya terdapat dua tipe instrumen spektrofotometer, yaitu single-beam 

dan double-beam.  

 

1. Single-beam Instrument 

 

 

Single-beam instrument dapat digunakan untuk kuantitatif dengan mengukur 

absorbansi pada panjang gelombang tunggal. Single-beam instrument mempunyai 

beberapa keuntungan yaitu sederhana, harganya murah, dan mengurangi biaya 

yang ada merupakan keuntungan yang nyata. Beberapa instrumen menghasilkan 

single-beam instrument untuk pengukuran sinar ultra violet dan sinar tampak. 

Panjang gelombang paling rendah adalah 190 sampai 210 nm dan paling tinggi 

adalah 800 sampai 1000 nm (Skoog, 1996). 
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Ganbar 14. Spektrofotometer Single Beam (Owen, 2000). 

 

 

 

2. Double-beam Instrument 

 

 

 

 
Gambar 15. Spektrofotometer Double Beam (Owen, 2000). 

 

 

 

Double-beam dibuat untuk digunakan pada panjang gelombang 190 sampai 750 

nm. Double-beam instrument dimana mempunyai dua sinar yang dibentuk oleh 

potongan cermin yang berbentuk V yang disebut pemecah sinar. Sinar pertama 
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melewati larutan blangko dan sinar kedua secara serentak melewati sampel, 

mencocokkan foto detektor yang keluar menjelaskan perbandingan yang 

ditetapkan secara elektronik dan ditunjukkan oleh alat pembaca (Skoog, 1996). 

 

N. Aplikasi Analisa Kualitatif dan Kuantitatif Spektrofotometri UV-Vis 
 

 

Spektra UV-Vis dapat digunakan untuk informasi kualitatif dan sekaligus dapat 

digunakan untuk analisis kuantitatif. 

1. Analisa Kualitatif  
 

 

Data spektra UV-Vis bila digunakan secara tersendiri, tidak dapat digunakan 

untuk identifikasi kualitatif obat atau metabolitnya. Akan tetapi, bila digabung 

dengan cara lain seperti spektroskopi infra merah, resonansi magnet inti, dan 

spektroskopi massa, maka dapat digunakan untuk maksud analisis kualitatif suatu 

senyawa tersebut. 

 

2. Aspek Kuantitatif  

 

 

Suatu berkas radiasi dikenakan pada larutan sampel (cuplikan) dan intensitas sinar 

radiasi yang diteruskan diukur besarnya. Intensitas atau kekuatan radiasi cahaya 

sebanding dengan jumlah foton yang melalui satu satuan luas penampang per 

detik. 

 

Serapan dapat terjadi jika foton/radiasi yang mengenai cuplikan memiliki energi 

yang sama dengan energi yang dibutuhkan untuk menyebabkan terjadinya 

perubahan tenaga. Jika sinar monokromatik dilewatkan melalui suatu lapisan 

larutan dengan ketebalan db, maka penurunan intesitas sinar (dl) karena melewati 
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lapisan larutan tersebut berbanding langsung dengan intensitas radiasi (I), 

konsentrasi spesies yang menyerap (c), dan dengan ketebalan lapisan larutan 

(db).  Secara matematis, pernyataan ini dapat dituliskan : 

-dI =  kIcdb 

bila diintergralkan maka diperoleh persamaan ini :    I = I0 e
-kbc

 

dan bila persamaan di atas diubah menjadi logaritma basis 10, maka akan 

diperoleh persamaan : 

I = I0 10
-kbc

  

dimana : k/2,303 = a , maka persamaan di atas dapat diubah menjadi persamaan : 

Log 
  

 
 = abc      atau        A = abc    (Hukum Lambert-Beer) 

dimana :  

A= Absorbansi 

a= absorptivitas 

b = tebal kuvet (cm) 

c = konsentrasi 

 

Bila Absorbansi (A) dihubungkan dengan Transmittan (T) = 
 

  
  maka dapat 

diperoleh A=log 
 

 
 . 

Absorptivitas (a) merupakan suatu konstanta yang tidak tergantung pada 

konsentrasi, tebal kuvet, dan intensitas radiasi yang mengenai larutan sampel. 

Tetapi tergantung pada suhu, pelarut, struktur molekul, dan panjang gelombang 

radiasi. 
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Pada Hukum Lambert-Beer, terdapat beberapa batasan, antara lain : 

1. Sinar yang digunakan dianggap monokromatis 

2. Penyerapan terjadi dalam suatu volume yang mempunyai penampang luas yang 

    sama 

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

    lain dalam larutan 

4. Tidak terjadi peristiwa flouresensi atau fosforisensi 

5. Indeks bias tidak tergantung pada konsentrasi larutan. 

 

Salah satu hal yang penting juga diingat adalah untuk menganalisis secara 

spektrofotometri UV-Vis diperlukan panjang gelombang maksimal. Adapun 

beberapa alasan mengapa harus menggunakan panjang gelombang maksimal, 

yaitu : 

1. Pada panjang gelombang maksimal, kepekaannya juga maksimal karena pada 

    panjang gelombang maksimal tersebut, perubahan absorbansi untuk setiap    

    konsentrasi adalah yang paling besar 

2. Di sekitar panjang gelombang maksimal, bentuk kurva absorbansi datar dan 

    pada kondisi tersebut hukum Lambert-Beer akan terpenuhi 

3. Jika dilakukan pengukuran ulang, maka kesalahan yang disebabkan oleh 

    pemasangan ulang panjang gelombang akan kecil sekali, ketika digunakan 

    panjang gelombang maksimal. 
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O. Hal-Hal yang Harus Diperhatikan dalam Analisis Spektrofotometri  UV- 

       Vis 

 

 

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam analisis dengan spektrofotometri 

UV-Vis terutama untuk senyawa yang semula tidak berwarna yang akan dianalisis 

dengan spektrofotometri visibel karena senyawa tersebut harus diubah terlebih 

dahulu menjadi senyawa yang berwarna. Berikut adalah tahapan-tahapan yang 

harus diperhatikan : 

 

1. Pembentukan molekul yang dapat menyerap sinar UV-Vis 

Hal ini perlu dilakukan jika senyawa yang dianalisis tidak menyerap pada 

daerah tersebut. Cara yang digunakan adalah dengan merubah menjadi 

senyawa lain atau direaksikan dengan pereaksi tertentu. Pereaksi yang 

digunakan harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu : 

1. Reaksinya selektif dan sensitif. 

2. Reaksinya cepat, kuantitatif, dan reprodusibel. 

3. Hasil reaksi stabil dalam jangka waktu yang lama. 

4. Waktu operasional 

Cara ini biasa digunakan untuk pengukuran hasil reaksi atau pembentukan 

warna. Tujuannya adalah untuk mengetahui waktu pengukuran yang stabil. 

Waktu operasional ditentukan dengan mengukur hubungan antara waktu 

pengukuran dengan absorbansi larutan. 
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2. Pemilihan panjang gelombang 

Panjang gelombang yang digunakan untuk analisis kuantitatif adalah panjang 

gelombang yang mempunyai absorbansi maksimal. Ada beberapa alasan 

mengapa harus menggunakan panjang gelombang maksimal, yaitu : 

1. Pada panjang gelombang maksimal, kepekaannya juga maksimal karena 

pada panjang gelombang maksimal tersebut, perubahan absorbansi untuk 

setiap satuan konsentrasi adalah yang paling besar. 

2. Disekitar panjang gelombang maksimal, bentuk kurva absorbansi datar 

dan pada kondisi tersebut hukum lambert-beer akan terpenuhi. 

3. Jika dilakukan pengukuran ulang maka kesalahan yang disebabkan oleh 

pemasangan ulang panjang gelombang akan kecil sekali, ketika 

digunakan panjang gelombang maksimal (Rohman, Abdul, 2007). 

 

P. Selektivitas (specificity) 

 

 

Selektivitas atau spesifisitas suatu metode adalah kemampuannya yang hanya 

mengukur zat tertentu saja secara cermat dan seksama dengan adanya komponen 

lain yang mungkin ada dalam matriks sampel. Selektivitas seringkali dapat 

dinyatakan sebagai derajat penyimpangan ( degree of bias ) metode yang 

dilakukan terhadap sampel yang mengandung dahan yang ditambahkan berupa 

cemaran, hasil urai, senyawa sejenis, senyawa asing lainnya, dan dibandingkan 

terhadap hasil analisis sampel yang tidak mengandung bahan lain yang 

ditambahkan ( Harmita, 2006). 
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Q. Uji t 

 

 

Uji t (t-test) merupakan statistik uji yang sering kali ditemukan dalam masalah-

masalah praktis statistika. Uji t digunakan untuk menguji apakah rata-rata suatu 

sampel sama dengan suatu harga tertentu atau apakah rata-rata dua sampel 

sama/berbeda secara signifikan. Statistik uji ini digunakan dalam pengujian 

hipotesis. Uji-t dapat dibagi menjadi 2, yaitu uji-t yang digunakan untuk 

pengujian hipotesis 1-sampel dan uji-t yang digunakan untuk pengujian hipotesis 

2-sampel. Nilai kritik untuk t didapat dari tabel pada derajat bebas yang tepat. 

Jika nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel maka hipotesis nol dapat ditolak 

yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara dua metode. Nilai t hitung 

didapat dari rumus : 

 

t hitung = 
  ̅̅̅̅    ̅̅̅̅  

√
 

  
 
 

  

  
 

    √
(     )  

  (     )  
  

(         )
 

 

Keterangan : 

n  : jumlah data 

 ̅ : rata-rata 

sp  :simpangan baku gabungan  

S : simpangan baku 


