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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1.1 Vitamin C (Asam Askorbat) 

Vitamin C adalah vitamin yang larut dalam air, penting bagi kesehatan 

manusia. Memberikan perlindungan antioksidan plasma lipid dan diperlukan untuk 

fungsi kekebalan tubuh termasuk (leukosit, fagositosis dan kemotaksis), penekanan 

replikasi virus dan produksi interferon (Mitmesser et al., 2016). 

Vitamin C telah diusulkan bermanfaat dalam mencegah dan menyembuhkan 

flu biasa, mengurangi kejadian kelahiran prematur dan pre-eklampsia, penurunan 

risiko kanker dan penyakit jantung, dan meningkatkan kualitas hidup dengan 

menghambat kebutaan dan demensia (Duerbeck et al., 2016). 

2.1.1    Struktur Vitamin C 

Nama kimia vitamin C (asam askorbat) berdasarkan nomenklatur 

internasional IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) vitamin 

C mempunyai nama sistemik 2-oxo-L-threo-hexono-1,4- lactone-2,3-enediol or 

(R)-3,4-dihydroxy-5-((S)-1,2-dihydroxyethyl) furan-2(5H)-one (IUPAC, 2009). 

Dengan berat molekul 176,13 g/mol (Anonim, 2014). 

Rumus struktur vitamin C yaitu : 

 

Gambar  2.1 Struktur Molekul Kimia Asam Askorbat (Anonim, 2014). 

2.1.2    Sifat Fisika, Kimia dan Biologi Vitamin C 

Vitamin C merupakan hablur atau serbuk; putih atau kuning. Oleh pengaruh 

cahaya lambat laun menjadi berwarna gelap. Dalam kering, stabil diudara, dalam 

larutan cepat teroksidasi. Melebur pada suhu lebih kurang 190° C. Bila terpapar 
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udara, warnanya berlahan-lahan menjadi lebih gelap. Dalam keadaan kering, stabil 

diudara, tetapi dalam larutan akan teroksidasi dengan cepat lebih gelap. Kelarutan 

vitamin C (asam askorbat) mudah larut dalam air, agak sukar larut dengan etanol, 

tidak larut dalam kloroform, dalam eter dan dalam benzen. Penyimpanan tidak 

boleh dikeringkan dalam wadah tertutup rapat, tidak tembus cahaya (Anonim, 

2014). 

Tidak seperti kebanyakan spesies hewan lain, manusia tidak dapat untuk 

membuat vitamin C, namun hanya datang dari sumber makanan. Vitamin C juga 

dikenal sebagai asam askorbat, larut dalam air. Ini merupakan kofaktor penting 

dalam beberapa reaksi enzimatik di mana fungsi utamanya adalah sebagai reduktor. 

Hal ini dilakukan dengan menyumbangkan elektron ke molekul lain, yang 

kemudian memulai atau memungkinkan proses kimia terjadi. Untuk tingkat 

tertentu, vitamin C sebagian dapat didaur ulang, sebagai glutathione dalam sel dapat 

mengubah bentuk teroksidasi dari vitamin C (asam semidehyroascorbic dan 

dehidroaskorbat asam) untuk mengurangi bentuk L-enansiomer askorbat acid. 1,2 

vitamin C diperlukan untuk membuat dan memelihara kulit, ligamen, dan pembuluh 

darah dan untuk menyembuhkan dan membentuk jaringan parut. Hal ini juga 

diperlukan untuk kesehatan dan perbaikan tulang rawan, tulang, dan gigi (Duerbeck 

et al., 2016). 

2.1.3 Peran Vitamin C  

2.1.3.1 Sebagai Antioksidan 

Vitamin C bekerja sebagai donor electron, dengan cara memindahkan satu 

elektron ke senyawa logam Cu. Selain itu, vitamin C juga dapat menyumbangkan 

elektron ke dalam reaksi biokimia intraseluler dan ekstraseluler. Vitamin C mampu 

menghilangkan senyawa oksigen reaktif di dalam sel netrofil, monosit, protein 

lensa, dan retina. Vitamin ini juga dapat bereaksi dengan Fe-ferritin. Diluar sel, 

vitamin C mampu menghilangkan senyawa oksigen reaktif, mencegah terjadinya 

LDL teroksidasi, mentransfer elektron ke dalam tokoferol teroksidasi dan 

mengabsorpsi logam dalam saluran pencernaan (Levine, et al., 1995). 

Asam askorbat dapat langsung menangkap radikal bebas oksigen, baik 

dengan atau tanpa katalisator enzim. Secara tidak langsung, askorbat dapat 

meredam aktivitas dengan cara mengubah tokoferol menjadi bentuk tereduksi. 
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Reaksinya terhadap senyawa oksigen reaktif lebih cepat dibandingkan dengan 

komponen lainnya. Askorbat juga melindungi makromolekul penting dari oksidatif. 

Reaksi terhadap radikal hidroksil terbatas hanya melalui proses difusi Vitamin C 

bekerja secara sinergis dengan vitamin E. Vitamin E yang teroksidasi radikal bebas 

dapat beraksi dengan vitamin C kemudian akan berubah menjadi tokoferol setelah 

mendapat ion hidrogen dari vitamin C (Belleville-Nabeet, 1996). 

Sebagai zat penyapu radikal bebas, vitamin C dapat langsung bereaksi 

dengan anion superoksida, radikal hidroksil, oksigen singlet dan lipid peroksida. 

Sebagai reduktor asam askorbat akan mendonorkan satu elektron membentuk 

semidehidroaskorbat yang tidak bersifat reaktif dan selanjutnya mengalami reaksi 

disproporsionasi membentuk dehidroaskorbat yang bersifat tidak stabil. 

Dehidroaskorbat akan terdegradasi membentuk asam oksalat dan asam treonat. 

Oleh karena kemampuan vitamin C sebagai penghambat radikal bebas, maka 

perananya sangat penting dalam menjaga integritas membran sel (Suhartono et al., 

2007). 

2.1.3.2 Sebagai Kofaktor dalam Pembentukan Kolagen 

Vitamin C membantu dalam pembentukan serabut protein dari jaringan 

penghubung yang dinamakan dengan kolagen. Kolagen menjadi sebagai metrik 

dimana tulang dan gigi dibentuk. Ketika seseorang terluka, perekat kolagen 

(collagen glues) melekatkan jaringan yang terpisah agar bersatu, menjadi bentuk 

yang kita ketahui sebagai bekas luka. Sel bersatu kebanyakan karena kolagen, hal 

ini sangat penting pada dinding arteri, dimana harus membesar dan berkontraksi 

sesuai detak jantung, dan dalam dinding kapiler yang tipis dimana harus bertahan 

dengan denyutan nadi setiap saat (Whitney E et al., 2005). 

2.1.3.3 Sebagai Kofaktor Pada Reaksi Lain 

Vitamin C juga berperan sebagai kofaktor dalam sintesis senyawa lain. 

Sama seperti dalam pembentukan kolagen. Vitamin C membantu dalam 

hidroksilasi dari karnitin, senyawa yang mentransfer asam lemak rantai panjang 

kedalam sel dari mitokondria untuk metabolisme energi. Vitamin C juga membantu 

dalam pembuatan hormon, termasuk tiroksin, yang mengatur membantu dalam 

pembuatan hormon dan mengatur kecepatan (Whitney E et al., 2005). 
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2.1.3.4 Pada Keadaan Stres 

Kelenjar adrenal mengandung lebih banyak vitamin C daripada vitamin lain 

dalam tubuh, dan pada keadaan stres kelenjar ini melepaskan vitamin bersama 

dengan hormon kedalam darah. Stres fisik meningkatkan kebutuhan akan vitamin 

C (Whitney E et al., 2005). 

2.1.3.5 Melindungi Kekebalan Tubuh  

Peran utama dari vitamin C dalam sistem imun (kekebalan tubuh) yaitu 

melindungi sel-sel kekebalan tubuh terhadap stres oksidatif yang dihasilkan selama 

infeksi. Sebagai antioksidan yang efektif, vitamin C harus dipertahankan dalam 

tubuh pada tingkat yang relatif tinggi (Mitmesser et al., 2016). 

Karena vitamin C terbukti dapat menjaga ketahan tubuh dari berbagai 

penyakit (flu, jantung, kanker dan dapat meningkatkan produksi oksida nitrat dari 

endothelium, meningkatkan vasodilatasi, menurunkan tekanan darah, mencegah 

apoptosis sel-sel otot polos pada pembuluh darah dan membantu menjaga plak lebih 

stabil) (Moser and Chun, 2016). 

2.1.4 Defisiensi Vitamin C 

Defisiensi vitamin C bisa mengakibatkan penyakit kudis. kudis biasanya 

berkembang selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Konsumsi vitamin 

C kurang dari 10 mg/hari selama minimal 4 minggu akan menyebabkan gejala awal 

dari penyakit kudis untuk mengembangkan. Awal gejala akibat menurunnya 

sintesis karnitin mengakibatkan kelelahan dan malaise. Jika penyakit kudis tidak 

diobati, sintesis kolagen menurun maka mengakibatkan peradangan gusi, gigi 

longgar, gusi berdarah, nyeri sendi, penurunan penyembuhan luka, dan kering dan 

membelah rambut. Kekurangan zat besi dan anemia juga umum temuan akhir. 

Setelah periode bulan tanpa vitamin C, kudis dapat berakibat fatal status vitamin C 

dapat dinilai dengan mengukur plasma kadar vitamin C. Konsentrasi plasma 

vitamin C kurang dari 11 umol/L dianggap kekurangan. Tingkat 11-28 umol/L 

dianggap batas kekurangan, 28 sampai 40 umol/L didefinisikan sebagai memadai, 

dan lebih besar dari 40 umol/L adalah optimal (Duerbeck et al., 2016).  
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Selain itu juga bisa mengakibatkan penyakit skorbut yang terbukti dari 

sebuah penelitian yang dilakukan oleh dokter Inggris James Lind tahun 1947 yang 

membagi 12 orang penderita skorbut dalam 6 kelompok yang masing-masing diberi 

tambahan diet normal berupa 2 jeruk + 1 lemon; cider; asam sulfat encer; cuka; air 

laut atau campuran obat. Dan setelah 6 hari didapat pasien dengan mengkonsumsi 

jeruk dan lemon sembuh sedangkan yang lain masih sakit (Sandra Goodman, 2000). 

2.1.5 Efek Samping dari Vitamin C 

Pada umumnya vitamin C tidak berefek samping, namun dalam dosis 

tertentu memungkinkan terjadinya efek samping (gejala yang tidak diinginkan). 

Efek samping yang mungkin terjadi jika dikonsumsi dalam jumlah tinggi bisa 

mengakibatkan diare. Diare adalah keracunan besi dikarenakan vitamin C 

meningkatkan absorbsi besi. Tetapi biasanya terjadi pada orang yang memiliki 

penyakit gangguan kelebihan besi (haemochromatosis). Kondisi genetik seperti 

defisiensi glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) dapat menyebabkan 

penderitannya anemia hemolitik setelah mengkonsumsi zat oksidasi tertentu, 

misalnya vitamin C dosis tinggi (Cook JD et al., 2001). 

Selama sepuluh tahun, vitamin C dosis tinggi dapat menstimulasi 

pembentukan oksalat dan meningkatkan absopsi konsumsi oksalat yang 

memungkinkan mengakibatkan batu ginjal (Massey LK et al., 2005).  

2.1.6 Sumber Vitamin C 

2.1.6.1 Nabati  

Sumber vitamin C yang berasal dari nabati atau sayuran dan buah-buahan 

banyak sekali, termasuk diantaranya adalah pepaya, jeruk, semangka, kembang kol, 

brokoli, anggur, lemon, strowberi (Gropper S et al., 2005). 

2.1.6.2 Hewani  

Mayoritas spesies binatang dan tumbuhan mensintesis vitamin C-nya 

sendiri. Tetapi tidak semua hasil binatang merupakan sumber dari vitamin C. 

Vitamin C banyak terdapat dihati dan sedikit ada diotot (Clark, et al., 2007). 
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2.1.7 Sediaan Minuman Vitamin C 

Mengkonsumsi makanan atau minuman yang kaya akan vitamin sangat 

diperlukan untuk menjaga kesehatan tubuh, salah satunya yaitu mengkonsumsi 

buah-buahan. Buah merupakan makanan penunjang gizi, sumber pendapatan serta 

penyerapan tenaga kerja bila diusahakan secara intensif untuk mencapai status gizi 

yang baik. Salah satu upaya pencapaian dalam rangka perbaikan dan pemenuhan 

kebutuhan masyarakat akan gizi adalah pemanfaatan gizi yang berasal dari buah-

buahan (Anjardiani, 2004). 

Seiring dengan berkembangnya teknologi, buah tidak hannya dikonsumsi 

secara segar tetapi dapat juga dikonsumsi dalam bentuk sari buah. Sari buah dapat 

didefinisikan sebagai sari yang diperoleh dari buah dengan melalui proses mekanik, 

memiliki warna dan rasa yang sama dengan buah aslinya (Elfarina, 1998). Sari buah 

dapat berupa jus buah, jus buah kemasan bermerek, sari buah kemasan tetrapack 

dan botol. Minuman jus buah dalam kemasan sudah menjadi pilihan masyarakat 

untuk melepaskan dahaga dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Disamping 

menawarkan kesegaran, jus buah juga memiliki banyak manfaat diantaranya dapat 

menjaga daya tahan tubuh dari efek radikal bebas seperti asap rokok, asap 

kendaraan dan sinar ultraviolet, khususnya bagi mereka yang banyak beraktivitas 

diluar rumah, hadirnya jus buah dalam kemasan membarikan kemudahan untuk 

mendapatkan tambahan vitamin dalam tubuh. 

Salah satu minuman yang memiliki manfaat menjaga daya tahan tubuh yaitu 

minuman yang mengandung vitamin C yang biasanya terdapat pada buah jeruk. 

Thorner dan Herzberg (1978) menyatakan bahwa sari buah jeruk dipasarkan dalam 

berbagai bentuk seperti perasan jeruk segar; sari buah jeruk kaleng; sari buah jeruk 

yang didinginkan; bubuk sari buah jeruk; konsentrat sari buah jeruk yang dibekukan 

dan campuran (anggur, jeruk). Menurut Sarwono (1991) awetan sari buah jeruk 

biasanya dihidangkan dalam kemasan botol atau kemasan kotak berlapis plastik 

yang tidak tembus air. Minuman sari buah yang dijual di pasaran dapat dijumpai 

dalam bentuk dan jenis kemasan diantaranya jenis kemasan Tetra Pak, botol dan 

kaleng (Arkam, 1987).  
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2.1.7.1 Minuman Vitamin C Bersoda  

Minuman berkarbonasi merupakan minuman yang mempunyai efek extra 

sparkle dengan ciri khas sentuhan khas soda di mulut (mouthfeel) dan perasaan 

yang menggigit (bite) pada saat minuman tersebut diminum (Imanuela et al., 2012). 

Senyawa karbon memiliki peranan dalam minuman karbonasi yaitu dapat 

menghasilkan gas CO2, seperti natrium bikarbonat. Natrium bikarbonat dengan 

rumus kimia NaHCO3 merupakan bagian terbesar sumber karbonat yang memiliki 

kelarutan yang baik dalam air, tidak berbau, dan mampu menghasilkan 52% gas 

CO2. Adanya efek karbonasi yang dihasilkan dari reaksi natrium bikarbonat 

(NaHCO3) dengan penambahan asam pada minuman berkarbonasi, memberikan 

sensasi menyegarkan pada saat diminum merupakan kelebihan produk minuman ini 

sehingga konsumen menyukai produk tersebut (Jellinek, 1985).  

Widodo (2008) menyebutkan adanya gelembung-gelembung CO2 dalam 

soft drink dapat memperbaiki rasa minuman, menghasilkan rasa asam yang enak 

dan menggelitik dikerongkongan. Karagul et al (1999), juga melaporkan hal yang 

sama bahwa adanya efek karbonasi pada carbonated yogurt menyebabkan sensasi 

rasa menyegarkan pada saat diminum sehingga konsumen menyenangi produk 

tersebut. 

2.1.7.2 Minuman Vitamin C Tidak Bersoda  

Salah satu minuman yang memiliki manfaat menjaga daya tahan tubuh yaitu 

minuman yang mengandung vitamin C. Berbagai macam kemasan dan bentuk 

minuman yang mengandung vitamin C yaitu ada yang dalam bentuk serbuk yang 

dilarutkan, ada yang tersedia langsung dalam botol dan ada juga yang berbentuk 

jelly. 

Minuman yang kaya akan kandungan vitamin C biasanya bersal dari buah-

buahan. Misalnya pada buah jeruk siam (Citrus nobilis var. microcarpa) merupakan 

sumber vitamin C yang sangat potensial. Kandungan vitamin C buah jeruk Siam 

berkisar antara 20-60 mg/100 ml sari buah (Anonim, 2009). Buah jeruk sebagai 

sumber vitamin C, manfaatnya sangat besar terhadap kesehatan. Vitamin C 

berperan sebagai zat antioksidan yang dapat menetralkan radikal bebas hasil 

oksidasi lemak, sehingga dapat mencegah beberapa penyakit seperti kanker, 

jantung dan penuaan dini (Wariyah, 2010). 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

12 
 

 
 

Selain itu juga terdapat pada tanaman lidah buaya (Aloe verra Linn). 

mengandung nilai nutrien yang kaya akan asam amino, diantaranya adalah delapan 

belas jenis asam amino terutama leusin, lisin, valin, dan histidin; enzim-enzim 

seperti enzim proteolitik, karboksipeptidase, katalase, dan oksidase; vitamin-

vitamin berupa vitamin C dan vitamin yang lainnya. Bahkan beberapa peneliti lain 

meyakini bahwa gel ini mengandung stimulator biogenik untuk epitelisasi berupa 

heteroauksin, asam fenilindoasetat, glioksidiuresida, dan alantoin (Padmadisastra, 

2003). 

Selain itu juga terdapat kemasan dalam bentuk sebuk dan juga ada yang 

dalam bentuk jelly. Jelly merupakan produk minuman semi padat yang terbuat dari 

sari buah-buahan yang masak dalam gula dimana jelly tidak hanya sekedar 

minuman biasa, tetapi dapat juga dikonsumsi sebagai minuman penunda lapar 

(Pranajaya, 2007). 

Namun vitamin sangat mudah mengalami oksidasi, sehingga dapat hilang 

atau berkurang selama proses pengolahan maupun penyimpanan, Kecepatan 

degradasi vitamin C sangat tergantung kondisi penyimpanannya. Menurut 

Faramade (2007). 

2.2 Potensiometri  

Potensiometri adalah suatu cara analisa yang didasarkan pada pengukuran 

potensial sel suatu elektroda kerja. Potensiometri merupakan bagian dari teknik 

analisis elektrokimia, dimana beda potensial dua elektroda yang tidak terpolarisasi 

diukur pada kondisi arus mendekati nol (Khopkar, 1990). Pengukuran perbedaan 

potensial antara dua elektroda (indicator electrode dan reference elektrode) pada 

kondisi arus mendekati nol bertujuan untuk mendapatkan informasi analitik tentang 

komposisi kimia dari larutan (Kellner et al., 1998). 

Elektroda yang digunakan dalam potensiometri adalah elektroda indikator 

dan elektroda pembanding. Elektroda pembanding merupakan elektroda yang harga 

potensial selnya diketahui, konstan dan sama sekali tidak peka terhadap komposisi 

larutan yang sedang diselidiki. Elektroda indikator merupakan pasangan elektroda 

pembanding yang potensialnya tergantung pada konsentrasi zat yang sedang 

diselidiki (Day dan Underwood, 1999). 
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2.2.1 Diferensial Elektrolitik Potentiometry (DEP)  

Diferensial elektrolitik potentiometry (DEP) adalah metode belajar 

elektroda proses dan reaksi titrimetric. Terdiri dari dua polarisasi elektroda yang 

identik dengan arus sangat stabil dan pengukuran beda potensial (∆E) antara 

mereka. Pada titik puncak yang tajam merupakan diferensial pertama kurva 

Potensiometri saat nol dan titik akhir dengan mudah terletak dari ujung puncak ini. 

Teknik DEP tidak memerlukan elektroda referensi, oleh karena itu, kesulitan 

jembatan garam dihapuskan. Selain itu, polarisasi meningkatkan respon dari 

elektroda, yang akan tetap aktif selama titrasi dan equilibrate dalam waktu singkat 

(Abulkibash, 2003). 

DEP telah diterapkan untuk semua jenis ion-kombinasi dan reduksi reaksi 

dalam media berair menggunakan berbagai jenis elektroda. Antimon elektroda telah 

digunakan sebagai sistem menunjukkan untuk reaksi asam-basa sementara silver-

silver halida elektroda cocok untuk reaksi curah hujan. Elektroda platinum telah 

diterapkan dalam reaksi reduksi dan emas amalgam elektroda sesuai untuk reaksi 

kompleksasi. DEP juga telah diterapkan untuk berbagai jenis titrimetric reaksi 

dalam media berair bebas menggunakan berbagai jenis elektroda (Abulkibash, 

2003). 

2.2.2 Titrasi Potensiometri  

Titrasi volumetri (titrimetri) merupakan suatu metode analisis kimia yang 

melibatkan pengukuran volume zat, yaitu zat penitrasi. Analisis volumetri 

umumnya menggunakan indikator sebagai tanda akhir suatu titrasi. Data titrasi 

potensiometri dapat lebih dipercaya daripada data titrasi biasa dengan 

menggunakan indikator kimia seperti perubahan warna dan timbulnya endapan. 

Dasar-dasar sistem ini yang akan dipakai untuk melakukan analisis sistem titrasi 

potensiometri, yang mana sistem ini tidak menggunakan indikator tetapi mengganti 

suatu besaran lain yaitu potensial kimia (Suyanta, 2013). 

Analisis sistem titrasi potensiometri pada prinsipnya menggabungkan antara 

pengukuran potensial dan volume titran. Prinsip ini sangat berbeda dengan sistem 

potensiometri lansung yang hanya dengan pengukuran potensial langsung. Untuk 

memperjelas hal ini dapat diperhatikan pada contoh pengukuran potensial larutan 

HCl dan asam asetat 0,1 M. Kedua larutan mengandung 2 jenis konsentrasi ion H+ 
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yang berbeda dimana pada asam asetat ion H+ hanya berasal dari proses dissosiasi 

asam. Pada potensiometri biasa keduanya akan mempunyai potensial yang berbeda, 

sedangkan pada titrasi potensiometri untuk kedua larutan yang mempunyai volume 

yang sebanding akan memerlukan volume zat standar yang sama (Suyanta, 2013). 

Untuk melakukan analisis titrasi potensiometri dapat menggunakan alat 

yang sifatnya manual maupun dengan system rangkaian yang otomatis. Berikut ini 

merupakan rangkaian alat titrasi potensiometri secara manual (Suyanta, 2013). 

 

Gambar 2.2 Rangkaian Alat Titrasi Potensiometri (Suyanta, 2013). 

Dengan alat tersebut pada prinsipnya kita akan mengukur potensial setiap 

penambahan sejumlah volume titran. Sistem pengukuran potensial ini dapat 

dilakukan langsung maupun dengan sistem tidak langsung. Kedua sistem ini secara 

detail akan diuraikan pada bagian ini (Suyanta, 2013). 

A. Keunggulan Titrasi Potensiometri 

Titrasi potensiometri seringkali mempunyai beberapa keunggulan daripada 

metode potensiometri langsung : 

a. metode ini dapat untuk menentukan konsentrasi suatu spesi dengan kecermatan 

lebih baik, khususnya pada konsentrasi tinggi. 

b. data eksperimen lebih berhubungan langsung dengan total konsentrasi zat yang 

ditentukan daripada metode potensiometri langsung., dimana pengukuran emf 

sebagai fungsi aktivitas bebas zat yang ditentukan dalam larutan dan hanya 

berhubungan dengan konsentrasi total melalui pengontrolan kondisi yang 

seksama. 
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c. metode ini mungkin lebih akurat untuk menentukan zat, yang adanya spesi-

spesi lain sering mengganggu pada pengukuran dengan elektroda, hal ini 

karena zat penitrir bereaksi lebih selektif terhadap zat yang ditentukan. 

d. zat-zat yang tidak selektif terhadap elektroda, dapat ditentukan dengan 

menitrasinya dengan menggunakan spesi-spesi yang bersifat elektroaktif 

terhadap elektroda. 

e. secara umum lebih sedikit gangguan pada hasil kestabilan slope kurva kalibrasi 

dan nilai potensial standar, dengan demikian elektroda-elektroda yang tidak 

cocok untuk cara potensiometri langsung dapat digunakan dengan metode 

titrasi potensiometri (Suyanta, 2013). 

B. Kelemahan Titrasi Potensiometri 

Adapun kelemahan dari titrasi potensiometri yaitu :  

a. zat-zat lain walaupun tidak terespon oleh elektroda dapat mengganggu, karena 

dapat bereaksi dengan zat penitrir. 

b. waktu yang diperlukan untuk analisis lebih lama. 

c. metode ini tidak mungkin untuk analisis zat dalam jumlah kecil (trace) 

(Suyanta, 2013). 

C. Jenis-Jenis Titrasi Potensiometri 

Jenis titrasi potensiometri mengikuti jenis titrasi volumetri, yang sudah 

sering dikenal. Pada bagian ini secara khusus walaupun tidak terlalu detail akan 

diuraikan satu per satu, meliputi topik titrasi potensiometri pengendapan, titrasi 

potensiometri kompleksasi, titrasi potensiometri netralisasi dan titrasi 

potensiometri reaksi redoks (Suyanta, 2013). 

a. Titrasi Potensiometri Pengendapan 

Sistem elektroda 

Elektroda penunjuk untuk titrasi pengendapan seringkali berupa logam dari 

kation yang diukur. Elektroda membran untuk kation atau anion tertentu juga  dapat 

digunakan. Kawat perak seringkali dipakai pada titrasi pengendapan. Dan juga 

perak nitrat merupakan reagen yang banyak digunakan untuk titrasi pengendapan. 

Untuk keseimbangan reagen dan analit dengan konsentrasi 0,1 M atau lebih besar 

elektroda kalomel jenuh dapat langsung dipakai tanpa menimbulkan kesalahan 

akibat terjadinya pelucutan klorida dari garam penghubungnya. Pelucutan ini dapat 
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menimbulkan kesalahan yang berarti dalam titrasi dengan konsentrasi larutan yang 

encer atau untuk mengehendaki presisi yang tinggi. Untuk menghindari masalah ini 

selalu dilakukan perendaman elektroda kalomel jenuh dengan larutan kalium nitrat 

(Suyanta, 2013). 

Kurva kalibrasi  

Suatu kurva teoritis untuk titrasi potensiometri telah dijelaskan. Sebagai 

contoh, potensial elektroda perak titrasi argentometri ion klorida, besarnya dapat 

dirumuskan sebagai berikut:  

E (Ag) = EoAgCl - 0,0591 log [Cl-] = 0,222 - 0,0591 log [Cl-]  

Dimana EoAgCl adalah nilai potensial standar reaksi reduksi AgCl menjadi Ag. 

Dengan demikian potensial standar untuk reduksi ion perak dapat diperoleh 

potensial sebagai berikut:  

E (Ag) = EoAg+ - 0,0591 log 1/[Ag+] = 0,799 - 0,0591 log 1/[Ag+] 

Dari dua persamaan di atas, bahwa besarnya potensial selama titrasi ditentukan atau 

dipengaruhi oleh konsentrasi ion klorida maupun ion perak. Pada awal hingga 

sebelum titik ekivalen nilai potensial dipengaruhi oleh konsentrasi ion klorida, 

sedangkan pada saat setelah titik ekivalen nilai potensial ditentukan oleh kelebihan 

konsentrasi ion perak. 

Adanya ion-ion lain yang ikut bereaksi dengan zat penitrir dan membentuk 

endapan dapat mengganggu proses titrasi. Untuk mengatasi hal ini dengan 

dilakukan penambahan penitrir yang pelan-pelan dan pengadukan yang homogen. 

Penambahan elektrolit pendukung seperti KNO3 atau Ba(NO3)2 juga sangat 

membantu pada analisis jenis ion klorida, bromida dan iodida. Masalah lain dapat 

terjadai jika terjadi penyerapan endapan oleh zat pereaksi pada permukaan 

elektroda (Suyanta, 2013). 

b. Titrasi Potensiometri Pembentukan Kompleks 

Pada titrasi potensiometri terhadap ion logam Mn+, biasanya menggunakan 

penitrer senyawa pengompleks tertentu. Sebagai contoh yang umum digunakan 

senyawa etilindiamintetraasetat (EDTA). Senyawa ini merupakan asam lemah 

poliprotik yang dilambangkan sebagai H4Y. Adapun reaksi yang terjadi dengan ion 

logam adalah sebagai berikut.  
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Gambar 2.3 Reaksi Ion Logam (Suyanta, 2013). 

Adanya ion Mn+  dalam larutan ditentukan dengan sel potensiometri melalui 

pengukuran potensial. Setiap penambahan larutan H4Y akan menggeser 

keseimbangan ke kanan dan jumlah Mn+ akan makin berkurang. Perubahan jumlah 

Mn+ yang makin kecil akan menurunkan nilai potensialnya. 

Pada titrasi potensiometri pebentukan kompleks, elektroda bersifat sensitif 

terhadap ion logam yang diukur dan ligan pengompleks, sehingga akan terbentuk 

kompleks yang akan menghasilkan kurva grafik yang sangat jelas pada saat titik 

ekivalen (titik akhir titrasi) (Suyanta, 2013). 

c. Titrasi Potensiometri Netralisasi 

Dalam banyak hal sistem netralisasi yaitu antara asam dan basa, baik kuat 

maupun lemah banyak digunakan. Titrasi potensiometri netralisasi juga banyak 

dipakai untuk analisis campuran asam maupun asam-asam poliprotik. Secara 

khusus metode ini dapat dipakai untuk penentuan tetapan ionisasi asam lemah 

maupun basa lemah (Suyanta, 2013). 

Penentuan tetapan ionisasi asam/basa 

Salah satu aplikasi titrasi potensiometri netralisasi adalah untuk identifikasi 

asam lemah melalui penentuan tetapan ionisasi dan masa molekulnya. Asam lemah 

monoprotik (HA) di dalam larutan selalu berada dalam kesetimbangan dengan ion-

ionnya (H3O+ dan A-).  

HA + H2O ↔ H3O+ + A-  

Dengan tetapan disosiasi (Ka) : 

[H3O+] x [A‾ ].  

Ka = -------------------------  

[ HA]  

Jika dinyatakan dalam – log Ka (pKa) :  

[HA]  

pKa = pH + log -------  

 [A‾ ] 
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Nilai Ka atau pKa sangat karakteristik untuk asam-asam lemah sehingga dapat 

digunakan untuk mengidentifikasi sebuah asam lemah. Persamaan di atas 

menunjukkan bahwa pKa akan sama dengan pH larutan jika [HA] = [A‾]. Keadaan 

ini terpenuhi pada titik tengah titrasi penetralan asam lemah oleh basa kuat (volume 

titran = ½ volume titran pada titik ekivalen, sehingga nilai pKa dari asam lemah 

yang dititrasi dapat ditentukan dari pH larutan pada titik tengah titrasi tersebut. 

Disosiasi asam lemah poliprotik di dalam larutan melibatkan beberapa 

kesetimbangan. Oleh karena itu asam lemah poliprotik memiliki beberapa tetapan 

disosiasi (Ka1, Ka2 …dst) yang juga sangat karakteristik untuk asam tersebut. 

Pada titrasi potensiometri nilai pH larutan yang diperlukan untuk 

menentapkan nilai-nilai tetapan disosiasi asam lemah tersebut dapat ditentukan 

langsung dari kurva titrasi asam-basa. Kurva titrasi asam basa berbentuk sigmoid 

dapat dibuat dengan mudah melalui titrasi potensiometri.  

Titrasi potensiometri mencakup pengukuran potensial sel (yang terdiri dari 

sebuah elektroda selektif dan sebuah elektroda pembanding) sebagai fungsi volume 

titran. Karena selama titrasi asam-basa konsentrasi ion hydrogen berubah sebagai 

fungsi volume titran maka pada titrasi potensiometri yang akan dilakukan, elektroda 

selektif yang digunakan adalah elektroda selektif hydrogen. Elektroda selektif ion 

hydrogen yang umum digunakan adalah elektroda gelas. Potensial elektroda gelas 

merupakan fungsi linier dari pH, sehingga potensial sel yang diukur juga 

merupakan fungsi linier dari pH larutan.  

Esel = K – 0,059 pH 

Pada pengukuran ini pH larutan langsung dapat dibaca pada pH-meter. 

Untuk keperluan tersebut pH-meter harus dikalibrasi terlebih dahulu dengan 

menggunakan dua buah larutan buffer yang memiliki nilai pH yang diketahui 

dengan pasti. Melalui proses kalibrasi, pH meter akan menentukan nilai K dan slope 

(0,059 pada 25°C) secara otomatis sehingga pada pengukuran, potensial yang 

terbaca langsung diubah menjadi nilai pH larutan (Suyanta, 2013). 

d. Titrasi Potensiometri Reaksi Redoks 

Suatu elektroda kerja inert yang terbuat dari platina umumnya dipakai untuk 

menentukan titik ekivalen reaksi redoks. Meskipun logam-logam inert lain seperti 

perak, paladium, emas dan merkuri juga dapat digunakan. Bentuk dan profil kurva 
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titrasi sama seperti halnya umumnya titrasi potensiometri dan demikian juga dalam 

penentuan titik akhir titrasi dan perhitungan konsentrasi analit (Suyanta, 2013). 

2.2.3 Analisis Vitamin C 

Dalam percobaan yang menentukan jumlah vitamin C di kedua tablet dan 

dalam sampel jus. Prosedur ini melibatkan larutan kalium iodate (KIO3) yang hati-

hati terhadap sampel yang mengandung vitamin C melalui titrasi. KIO3 

ditambahkan ke campuran reaksi menggunakan buret sambil diaduk terus-menerus 

dengan magnetik stirer. Dengan mengetahui konsentrasi dan volume KIO3 yang 

dibutuhkan, mol & gram vitamin C dapat ditentukan (CHEM 1151, 2008). 

KIO3 ditambahkan ke wadah reaksi, kemudian bereaksi dengan ion I- (aq) 

yang longgar untuk membentuk I2 (aq) (reaksi "a" di bawah). Molekul produk I2 

(aq) kemudian secara kimia dikurangi oleh vitamin C, zat pereduksi kuat, untuk 

mereformasi I- (aq) (reaksi "b"). Jadi, I2 (aq) tidak pernah membangun sampai 

tingkat yang cukup karena vitamin C yang ada (CHEM 1151, 2008). 

Proses ini tidak bisa berlangsung selamanya karena pada akhirnya tidak ada 

lagi vitamin C yang bereaksi dengan I2 (aq). Pada beberapa titik, ketika semua 

vitamin C benar-benar hilang (yaitu pereaksi yang membatasi), reaksi "b" tidak 

dapat berlangsung lagi dan konsentrasi I2 (aq) meningkat. Akhir titrasi ditandai oleh 

pembentukan I2 (aq) dan reaksinya dengan kelebihan I - untuk membentuk I3 - 

(reaksi "c"). Hal ini pada gilirannya bereaksi dengan pati untuk mengubah larutan 

menjadi biru. Hal ini, ketika solusi berubah sedikit biru, adalah titik akhir titrasi 

(CHEM 1151, 2008). 

Meringkas, kita titrasi dengan KIO3. KI dan HCl hadir secara berlebihan dan 

masing-masing bertanggung jawab atas konsentrasi I dan H +. Selama ada vitamin 

C saat ini tidak ada jumlah I2 yang bisa terbentuk. Namun, ketika semua vitamin C 

habis, konsentrasi I2 meningkat dan warna biru diamati. Proses ini dapat diringkas 

dengan reaksi sekuensial berikut: 
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Gambar 2.4 Reaksi Vitamin C dengan Zat Kimia lainnya (CHEM 1151, 2008). 

2.3 KIO3 (Kalium Iodat) 

Kalium iodate (KIO3) adalah anggota dari rangkaian monovalen logam seri 

iodat dari rumus molekul umum MIO3, dimana M berdiri untuk Li, Cs, Na, K... dan 

atau NH4. Seri dari senyawa ini menarik perhatian peneliti karena memiliki sifat 

yang menarik. Sebagai contoh, karena senyawa kaya sebagai konduktor proton, 

oleh karena itu memiliki beberapa aplikasi praktis seperti sensor kimia,  

menampilkan elektrokromik dan supercapacitors. Selain itu, KIO3 mengalami fase 

transisi berturut-turut dan fase suhu tinggi berprilaku sebagai konduktor superionic. 

Sifat seperti efek optik piezoelektrik, pyroelektrik dan non-linnier umum bagi 

beberapa anggota dari seri ini (Kader et al., 2013). 

Adapun sifat fisika kimia kalium iodat (KIO3) yaitu bubuk kristal putih yang 

memiliki massa molar 214.001 gram yang terurai sekitar 800 K membentuk kalium 

iodida (KI) dan oksigen. Hal ini kadang-kadang digunakan dalam pengobatan 

radiasi, seperti dapat menggantikan yodium radioaktif dan tiroid, dan juga dapat 

digunakan untuk melindungi terhadap akumulasi yodium radioaktif ditiroid oleh 

penjenuhan tubuh dengan yodium yang stabil sebelum pemaparan. KIO3 bila 

diberikan pada dosis tinggi untuk waktu yang lama, dapat mengakibatkan tumor 

dan penyimpanan tidak tahan lama terhadap suhu panas dan lembat. Dekomposisi 

termal KIO3 terjadi dalam suhu berkisar 795-815 K yang membentuk KI stabil. 

KIO3 menunjukkan dekomposisi secara keseluruhan dari tipe A, B, C, dimana A 

dan B adalah fase padat, dan C adalah fase gas (Muraleedharan et al., 2011). 

Kestabilan iodat dalam garam beriodium dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

diantaranya kelembapan udara, suhu dan waktu penyimpanan, jenis pengemasan, 
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adanya logam terutama besi, kandungan air, cahaya dan keasaman. Faktor-faktor 

tersebut merupakan penyebab terjadinya penurunan mutu garam beriodium selama 

penyimpanan dan proses pengolahan. Penurunan kadar iodium yang terbesar terjadi 

pada garam yang disimpan dalam kemasan plastik daripada yang disimpan dalam 

botol gelas pada suhu 37°C dan kelembapan relatif dibawah 76. Selain itu juga 

kestabilan iodium akan dipengaruhi oleh jenis pangan, kandungan air dan suhu 

pemanasan pada saat pengolahan. Penurunan kandungan iodium pada saat 

pengolahan ini berkisar antara 36,6% sampai 86,1% (Diosady, et al., 1998; 

Bhatnagar, et al., 1997; Chauchan, et al., 1992; Wang, et al., 1999). 

2.4 KI (Kalium Iodida) 

Kalium iodia memiliki berat molekul 166,00 dan mengandung tidak kurang 

dari 99,0% dan tidak lebih dari 101,5% KI, dihitung terhadap zat yang telah 

dikeringkan. Bentuk hablur heksahedral; transparan atau tidak berwarna atau agak 

buram dan putih   atau serbuk granul putih; agak higroskopik. Larutan menunjukkan 

reaksi netral atau basa terhadap lakmus. KI sangat mudah larut dalam air, terlebih 

dalam air mendidih, mudah larut dalam gliserin, larut dalam etanol. Untuk 

identifikasinya larutan menunjukkan reaksi kalium dan iodida seperti tertera pada 

Uji Identifikasi Umum. Sedangkan dalam penetapan kadar dilakukan sebagai 

berikut : timbang seksama lebih kurang 500 mg zat, larutkan dalam lebih kurang 10 

ml air dan tambahkan 35 ml asam klorida P. Titrasi dengan kalium iodat 0,05 M 

LV sampai larutan warna coklat hitam berubah menjadi coklat pucat. Tambahkan 2 

atau 3 tetes amaran LP, titrasi perlahan sampai warna merah berubah menjadi 

kuning. Tiap ml kalium iodat 0,05 M Setara dengan 16,60 mg KI. Wadah dan 

Penyimpanan disimpan dalam wadah tertutup baik. (Anonim, 2014). 

2.5 HCl (Asam Klorida) 

Larutan asam klorida (HCl) adalah cairan kimia yang sangat korosif, berbau 

menyengat dan sangat iritatif dan beracun, larutan HCl termasuk bahan kimia 

berbahaya atau B3. Asam klorida merupakan larutan gas hidrogen klorida (HCl) 

dalam air (Yurida et al., 2013). 
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2.5.1 Struktur kimia Asam Klorida 

 

Gambar 2.5 Struktur Molekul Kimia Asam Klorida (wikipedia.org, 2016). 

2.5.2 Karakteristik Asam Klorida 

Asam klorida mengandung tidak kurang dari 36,5 % b/b dan tidak lebih dari 

38,0% b/b HCl dan memiliki BM 36,46. Bentuk dari asam klorida yaitu cairan tidak 

berwarna; berasap; bau merangsang. Jika diencerkan dengan 2 bagian volume air, 

asap hilang. Bobot jenis lebih kurang 1,18. Identifikasinya menunjukkan reaksi 

Klorida cara A,B dan C seperti tertera pada uji Identifikasi Umum. Dalam 

penetapan kadar dilakukan sebagai berikut : timbang saksama lebih kurang 3 ml 

zat, di dalam labu bersumbat kaca berisi lebih kurang 20 ml air, yang ditara. 

Encerkan dengan lebih kurang 25 ml air, titrasi dengan natrium hidroksida 1 N LV 

menggunakan indikator merah metil LP. Tiap ml natrium hidroksida 1 N Setara 

dengan 36,46 mg HCl. Wadah dan penyimpanannya, disimpan dalam wadah 

tertutup rapat (Anonim, 2014). 

2.6     Metode Validasi Analisis 

Validasi metode analisis bertujuan untuk memastikan dan mengkonfirmasi 

bahwa metode analisis tersebut sudah sesuai untuk peruntukannya. Validasi 

biasanya diperuntuk-kan untuk metode analisa yang baru dibuat dan 

dikembangkan. Sedangkan untuk metode yang memang telah tersedia dan baku 

(misal dari AOAC, ASTM, dan lainnya), namun metode tersebut baru pertama kali 

akan digunakan di laboratorium tertentu, biasanya tidak perlu dilakukan validasi, 

namun hanya verifikasi. Tahapan verifikasi mirip dengan validasi hanya saja 

parameter yang dilakukan tidak selengkap validasi. Beberapa tujuan validasi 

metode uji adalah:   
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1. Untuk menerima sampel individu sebagai anggota dari populasi yang diteliti.  

2. Untuk mengakui sampel pada proses pengukuran  

3. Untuk meminimalkan pertanyaan tentang keaslian sampel   

4. Untuk memberikan kesempatan bagi resampling bila diperlukan (Riyanto, 2014). 

2.6.1 Pentingnya Validasi Metode 

Validasi metode sangat diperlukan karena beberapa alasan yaitu validasi 

metode merupakan elemen penting dari kontrol kualitas, validasi membantu 

memberikan jaminan bahwa pengukuran akan dapat diandalkan.  Dalam beberapa 

bidang, validasi metode adalah persyaratan peraturan (Riyanto, 2014). 

Menurut ISO 17025 validasi adalah konfirmasi dengan pemeriksaan dan 

penyediaan bukti obyektif bahwa persyaratan tertentu untuk suatu maksud khusus 

yang terpenuhi. Menurut Quality Assurance Standards for Forensic DNA Testing 

Laboratories, validasi adalah proses dimana prosedur dievaluasi untuk menentukan 

kemanjuran dan keandalan untuk analisis. Untuk menunjukkan bahwa metode 

cocok untuk tujuan yang dimaksudkan. 

Sedangakan menurut EUROCHEM validasi adalah konfirmasi melalui 

pemeriksaan dan penyediaan bukti objektif bahwa persyaratan tertentu untuk 

penggunaan yang dimaksudkan tertentu terpenuhi. Beberapa parameter yang harus 

ditentukan dalam validasi metode uji menurut EUROCHEM: 

1. Presisi 

2. Akurasi 

3. LOD 

4. LOQ 

5. Specificity 

6. Linieritas 

7. Range 

8. Robustness 

9. System Suitability 

Metode uji divalidasi jika, metode baru yang akan digunakan dalam 

pekerjaan rutin, setiap kali kondisi berubah maka metode harus divalidasi, 

misalnya, instrumen yang berbeda dengan karakteristik yang berbeda, setiap kali 

metode berubah dan perubahannya di luar lingkup asli dari metode. 
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2.6.2 Akurasi (Accuracy) 

Accuracy adalah ukuran yang menunjukkan derajat kedekatan hasil analis 

dengan kadar analit yang sebenarnya. Accuracy dinyatakan sebagai persen 

perolehan kembali (recovery) analit yang ditambahkan. Accuracy dapat ditentukan 

melalui dua cara, yaitu metode simulasi (spiked-placebo recovery) atau metode 

penambahan baku (standard addition method) (Riyanto, 2014). 

Dalam metode simulasi, sejumlah analit bahan murni ditambahkan ke dalam 

plasebo (semua campuran reagent yang digunakan minus analit), lalu campuran 

tersebut dianalisis dan hasilnya dibandingkan dengan kadar standar yang 

ditambahkan (kadar yang sebenarnya). Recovery dapat ditentukan dengan cara 

membuat sampel plasebo (eksepien obat, cairan biologis) kemudian ditambah analit 

dengan konsentrasi tertentu (biasanya 80% sampai 120% dari kadar analit yang 

diperkirakan), kemudian dianalisis dengan metode yang akan divalidasi. Tetapi bila 

tidak memungkinkan membuat sampel plasebo karena matriksnya tidak diketahui 

seperti obat-obatan paten, atau karena analitnya berupa suatu senyawa endogen 

misalnya metabolit sekunder pada kultur kalus, maka dapat dipakai metode adisi 

(Riyanto, 2014). 

Dalam metode adisi (penambahan baku), sampel dianalisis lalu sejumlah 

tertentu analit yang diperiksa (pure analit/standar) ditambahkan ke dalam sampel, 

dicampur dan dianalisis lagi. Selisih kedua hasil dibandingkan dengan kadar yang 

sebenarnya (hasil yang diharapkan).  Pada metode penambahan baku, pengukuran 

blanko tidak diperlukan lagi. Metode ini tidak dapat digunakan jika penambahan 

analit dapat mengganggu pengukuran, misalnya analit yang ditambahkan 

menyebabkan kekurangan pereaksi, mengubah pH atau kapasitas dapar (Riyanto, 

2014). 

Dalam kedua metode tersebut, recovery dinyatakan sebagai rasio antara 

hasil yang diperoleh dengan hasil yang sebenarnya. Biasanya persyaratan untuk 

recovery adalah tidak boleh lebih dari 5%. Perhitungan perolehan kembali dapat 

juga ditetapkan dengan rumus sebagai berikut: 

% Perolehan kembali (recovery) =
(𝐶1−𝐶2)

C3
 X 100 
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Keterangan: 

C1 : konsentrasi dari analit dalam campuran contoh + sejumlah tertentu analit 

C2 : konsentrasi dari analit dalam contoh 

C3 : konsentrasi dari analit yang ditambahkan kedalam contoh (Riyanto, 2014). 

Akurasi merupakan kemampuan metode analisis untuk memperoleh nilai 

benar setelah dilakukan secara berulang. Nilai replika analisis semakin dekat 

dengan sampel yang sebenarnya maka semakin akurat metode tersebut (Khan, 

1996). Rentang kesalahan yang diizinkan pada setiap konsentrasi analit pada 

matriks dapat dilihat pada table. 

Tabel 2.1 Nilai Persen Recovery Berdasarkan Nilai Konsentrasi Sampel 

Analit pada matriks sampel Recovery yang diterima (%) 

100 %  

10 %  

1 %  

0.1 %  

0.01%  

10 ug/g (ppm)  

1 ug/g  

10 ug/kg (ppb)  

98-101% 

95-102% 

92-105% 

90-108% 

85-110% 

80-115% 

75-120% 

70-125% 

            (Sumber: AOAC,2002). 

Kesulitan utama dalam evaluasi akurasi adalah fakta bahwa kandungan 

sesungguhnya analit yang akan diuji tidak diketahui. Akurasi dinyatakan sebagai 

persen perolehan kembali (recovery) analit yang ditambahkan. Pengujian persen 

perolehan kembali dilakukan dengan menganalisis contoh yang diperkaya dengan 

sejumlah analit yang ditetapkan. Jumlah absolut yang diperoleh dari analisis ini dan 

jumlah yang diperoleh dari pengujian yang sama untuk contoh (tanpa penambahan 

analit) dapat digunakan untuk menentukan nilai perolehan kembali analit itu. 

Kriteria akurasi sangat tergantung pada konsentrasi analit dalam matriks sampel 

dan keseksamaan metode (RSD) (Riyanto, 2014). 

Metode analisis yang mungkin digunakan untuk menetapkan akurasi yaitu 

metode menggunakan CRM (Certified Refference Material) dan adisi standar. 

CRM mempunyai nilai tertelusur ke SI dan dapat dijadikan sebagai nilai acuan 
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(refference value) untuk nilai yang sebenarnya. Syarat CRM yang digunakan 

matriksnya cocok dengan contoh uji (mempunyai komposisi matriks yang mirip 

matriks contoh uji). Apabila CRM tidak tersedia maka dapat menggunakan bahan 

yang mirip contoh uji yang diperkaya dengan analit yang kemurniannya tinggi atau 

disebut metode adisi standar, lalu diuji persen recovery-nya. Analit yang terkait 

dalam matriks contoh harus dilarutkan atau dibebaskan sebelum dapat diukur 

karena analit tidak boleh hilang selama proses agar hasil pengujian akurat maka 

efisiensi pelarutan harus 100% (Riyanto, 2014). 

Penentuan akurasi suatu metode biasanya terdapat kesalahan-kesalahan 

yang menyebabkan nilai akurasi yang diperoleh kecil atau tidak tepat 100 %, 

kesalahan ini disebabkan karena adanya kesalahan personal seperti pemipetan dan 

kesalahan sistematis seperti peralatan atau pereaksi yang digunakan. Namun 

demikian, kesalahan sistematik pada prinsipnya dapat diidentifikasi dan diperkecil 

(Riyanto, 2014). 

2.6.3   Presisi (Precision) 

Presisi atau precision adalah ukuran yang menunjukkan derajat kesesuaian 

antara hasil uji individual, diukur melalui penyebaran hasil individual dari rata-rata 

jika prosedur diterapkan secara berulang pada sampel-sampel yang diambil dari 

campuran yang homogen. Presisi diukur sebagai simpangan baku atau simpangan 

baku relatif (koefisien variasi). Precision dapat dinyatakan sebagai repeatability 

(keterulangan) atau reproducibility (ketertiruan) (Riyanto, 2014). 

Repeatability adalah keseksamaan metode jika dilakukan berulang kali oleh 

analis yang sama pada kondisi sama dan dalam interval waktu yang pendek. 

Repeatability dinilai melalui pelaksanaan penetapan terpisah lengkap terhadap 

sampel-sampel identik yang terpisah dari batch yang sama, jadi memberikan ukuran 

keseksamaan pada kondisi yang normal. Sedangkan reproducibility adalah 

keseksamaan metode jika dikerjakan pada kondisi yang berbeda. Biasanya analisis 

dilakukan dalam laboratorium-laboratorium yang berbeda menggunakan peralatan, 

pereaksi, pelarut, dan analis yang berbeda pula. Analisis dilakukan terhadap 

sampel-sampel yang diduga identik yang dicuplik dari batch yang sama. 

Reproducibility dapat juga dilakukan dalam laboratorium yang sama dengan 

menggunakan peralatan, pereaksi, dan analis yang berbeda (Riyanto, 2014). 
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Kriteria seksama diberikan jika metode memberikan simpangan baku relatif 

(RSD) atau koefisien variasi (CV) 2% atau kurang. Akan tetapi kriteria ini sangat 

fleksibel tergantung pada konsentrasi analit yang diperiksa, jumlah sampel, dan 

kondisi laboratorium. Dari penelitian dijumpai bahwa koefisien variasi meningkat 

dengan menurunnya kadar analit yang dianalisis. Ditemukan bahwa koefisien 

variasi meningkat seiring dengan menurunnya konsentrasi analit. Pada kadar 1% 

atau lebih, standar deviasi relatif antara laboratorium adalah sekitar 2,5% ada pada 

satu per seribu adalah 5%. Pada kadar satu per sejuta (ppm) RSDnya adalah 16%, 

dan pada kadar part per bilion (ppb) adalah 32%. Pada metode yang sangat kritis, 

secara umum diterima bahwa RSD harus lebih dari 2% (Riyanto, 2014). 

Percobaan keseksamaan dilakukan terhadap paling sedikit enam replikasi 

sampel yang diambil dari campuran sampel dengan matriks yang homogen. 

Sebaiknya keseksamaan ditentukan terhadap sampel sebenarnya yaitu berupa 

campuran dengan bahan pembawa sediaan farmasi (plasebo) untuk melihat 

pengaruh matriks pembawa terhadap keseksamaan ini. Demikian juga harus 

disiapkan sampel untuk menganalisis pengaruh pengotor dan hasil degradasi 

terhadap keseksamaan ini (Riyanto, 2014). 

Presisi dipengaruhi oleh kesalahan acak (random error), antara lain 

ketidakstabilan instrumen, variasi suhu atau pereaksi, keragaman teknik dan 

operator yang berbeda. Presisi dapat dinyatakan dengan berbagai cara antara lain 

dengan simpangan baku, simpangan rata-rata atau kisaran yang merupakan selisih 

hasil pengukuran yang terbesar dan terkecil (Hidayat, 1989).  Suatu nilai ketelitian 

dinyatakan dalam Relative Standar Deviation (% RSD). Besarnya RSD menyatakan 

tingkat ketelitian analis, semakin kecil % RSD yang dihasilkan maka semakin 

tinggi tingkat ketelitiannya (Riyanto, 2014). 

Menurut Bievre (1998), presisi dapat dinyatakan sebagai keterulangan 

(repeatability), ketertiruan (reproducibility) dan presisi antara (intermediate 

precision). Parameter presisi tersebut antara lain:  

1. Keterulangan (Repeatability) 

Keterulangan adalah ketelitian yang diperoleh dari hasil pengulangan dengan 

menggunakan metode, operator, peralatan, laboratorium, dan dalam interval 

pemeriksaan waktu yang singkat. Pemeriksaan keterulangan bertujuan untuk 
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mengetahui konsistensi analit, tingkat kesulitan metode dan kesesuaian 

metode. 

2. Presisi Antara (Intermediate Precision) Presisi antara merupakan bagian dari 

presisi yang dilakukan dengan cara mengulang pemeriksaan terhadap contoh 

uji dengan alat, waktu, analis yang berbeda, namun dalam laboratorium yang 

sama. 

3. Ketertiruan (Reproducibility) Ketertiruan yaitu ketelitian yang dihitung dari 

hasil penetapan ulangan dengan menggunakan metode yang sama, namun 

dilakukan oleh analis, peralatan, laboratorium dan waktu yang berbeda. 

Presisi dari metode uji ditentukan dengan rumus: 

% 𝑅𝑆𝐷 =
SD

X
 𝑥 100 % 

Keterangan  

SD : Standar Deviasi  

X  : Nilai Rata-rata 

n  : Ulangan 

RSD : Relatif Standar Deviation 

Menurut AOAC Guidelines for Single Laboratory Validation of Chemical Methods 

for Dietary Supplements and Botanicals (2002) tingkat presisi yang sebaiknya 

dipenuhi berdasarkan konsentrasi analit yang dianalisis. 

 

Tabel 2.2 Tingkat Presisi Berdasarkan Konsentrasi Analit 

Konsentrasi Repeatability 

100 %  

10 %  

1 %  

0.1 %  

0.01%  

10 ug/g (ppm)  

1 ug/g  

10 ug/kg (ppb)  

1 % 

1.5% 

2 % 

3% 

4% 

6 % 

8 % 

15 % 

                         (Sumber: AOAC, 2002) 


