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PENGARUH NOMOR ATOM TERHADAP
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SPEKTROFOTOMETRI SINAR TAMP AK

TETAPAN
METODE

Samin, Kris Tri Basuki, Farida Ernawati
PPNY-BATAN. la/an Babarsari. P.O. Box 1008 Yogyakarta 55010

ABSTRAK

PENGARUH NOMOR ATOM TERHADAP TETAPAN PEMBENTUKAN KOMPLEKS DENGAJV METODE
SPEKTROFOTOMETRI SINAR TAMPAK. Telah ditentukan pengaruh nomor atom terhadap tetapan
pembentukan kompleks dan aplikasinya dengan metode spektrofotometri sinor tampakSenyawa kompleks
dibuat antara y, Nd. Sm dan Gd dengan alizarin red S. pada berbagaifraksimol (0,20 -0.53) dan berbagai
pH (3.5.5). Kondisi optimum pembentukan kompleks adalah pada daerahfraksimol.. 0,30-0.53. daerah pH
..3.75 -5. total konsentrasi logam dan alizarin red S. 0.00030 M. Dengan cara variasi kontinyu don
menggunakan teknik penyelesaian matriks. diperoleh tetapan pembentukan kompleks J9y. 13 ..(7,00 :i:
0.64). 1 if. kompleks 6ONd. 13.. (4.09:i: 0.34).1(/. kompleks 61Sm. 13.. (7,26:i: 0.42).1a' dan kompleks 64Gd. 13:
(8.38 :i: 0.70).1<1. Jadi untuk Nd. Sm dan Gd makin besar nomor atom makin besar pula tetapan

pembentukan kompleksnya. Sedangkan untuk Y meskipun nomor atomnya paling kecil (39), harga tetapan
pembentukan kompleksnya paling besar. Bentuk kompleks tersebut dapat digunakan untuk analisis cuplikan
sampai bolas konsentrasi terendah Y.. 2,2.10'.1 M, Nd.. 2.9.10'.1 M. Sm ..2,6.10'.1 M dan Gd.. 2.4.1(f.l M.
Kepekaan analisisnya adalah Y>Gd>Sm>Nd. Cuplikan Y2OJ hasil olahpasirxenotim mengandung Yl0J"
98,96:i: 1.40 % dan filtrat hasil olah pasir monasit mengandung Nd ..O,27:i: 0,002 M

ABSTRACT
THE INFLUENCE OF ATOMIC NUMBER ON THE CO,\-fPLEX FORMATION CONSTANTS BY VISIBLE
SPECTROPHOTO,\lIETRIC METHOD. The influence of atomic number on the complexformation constants
and it's aplication by visible spectrophotometric method has been carried out. The complex compound have
been made ofY, Nd. Sm and Gd with alizarin red sulfonic in the mole fraction range of 0.20 -0,53 and pH
range of 3,5 -5. The optimum condition of complex formation was found in the mole fraction range of
0,30 -0.53, range of pH 3,75 -5, and the total cencentration .was 0.00030 M It was found that the
formation constante (13) of alizarin red S. complex by continued variation and matrix disintegration
techniques were 13: (7.00 = 0,64).JoP of complex J9y. 13: (4.09:t:O,34).IrJ' of60Nd. 13 : (7.26:i:O,42).1rJ' of
61 Sm and 13 : (8.38 = 0,70). I rJ' of 64 Gd. It can be concluded thatthe atomic number of Nd is bigger than Sm

which is bigger that Gd. .The atomic number of Y is the smallest. (39) and the complex formation constante
is a biggest. The complex comfound can be used for sample analysis with limit detection ofY: 2.2.10"' M.
Nd: 2.9.10" M. Sm: 2,6.10' Mand Gd: 2,4.10"' M. The sensitivity of analysis are Y>Gd>Sm>Nd. The
Y1OJ sample of product resultfrom xenotim sand contains Y1OJ: 98.96 = 1.40 % and in the filtrate (product
ofmonasite sand) contains Nd: 0.27 = 0.002 .M.

PENDAHULUAN dalam aplikasi analisisnya. Jika harga tetapan
pembentukan kompleks kecil, maka kepekaan
dalam analisisnya rendah clan bentuk kompleksnya
kurang stab ii, demikian juga sebaliknya (I). Pada
penentuan lantanida dalam basil alah mineral
kebanyakan dibuat dalam bentuk senyawa
kompleks berwama,. khususnya dengan metode
spektrofotometri (2). Masalahnya sekarang bagai-
mana cara merientukan tetapan pembentukan
kompleks berwama dan berapa harga tetapan
tersebut. Salah satu caranya adalah dengan cara

U ntuk menunjang renstra BATAN pada
pemanfaatan IPTEK Nuklir dalam

pengembangan industri nasional, khususnya
pengembangan teknik kontrol kualitas bahan
unggul, maka perlu menentukan pengaruh nomor
atom terhadap tetapan pembentukan senyawa
kompleks. Besar kecilnya tetapan pembentukan
senyawa kompleks sangat mempengaruhi ke.
stabilan senyawa yang bersangkutan clan kepekaan
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log [H]L] (11)

Y = ao + a( XI + a2 Xl (12)

Dan reaksi pembentukan kompleks [M(H2L)z] +

adalah :

(13)

Jika pembentukan kompleks alizarin red S.
dilakukan pada berbagai fraksimol M, maka untuk
setiap pH tertentu akan diperoleh berbagai
persamaan linear. Untuk mencari harga log K' atau
ao pada setiap pH, maka berbagai persamaan
tersebut dapat diselesaikan dengan teknik
penyelesaian matriks (6,1) berikut :

LXI

YX 2
-I

kXIX2

EX2

EX,X1

EX!

[n

EX,

LXz

x

variasi kontinyu (I), )'aitu berdasarkan pengolahan
data sera pan kompleks pada berbagai fraksi mol
clan berbagai pH dengan total konsentrasi tetap.
Dalam penelitian ini dilakukan penentuan tetapan
pembentukan kompleks lantanida-alizarin red
sulfonat, karena lantanida banyak digunakan dalam
berbagai kcpcrluan industri, misalnya Y, Gd, Sm
dan Nd, ulllaru lain ul1tuk agcn pewama gelas,
pereduksi bahan laser (J).

Menurut Hulanicki (4), alizarin red sulyonat,
secara umum ditulis sebagai HJL yang dapat
terdissosiasi :

-+pada pH ~ 5, H]L (:) H2L + H ,

kat = 7,08.10-1

padapH7-10,H2L-(:)HL2- + W,

ka2 = 3,02.10-4

pada pH ~ 11, HL 2- (:) L 3- + w,

ka3 = 8,71.10-12

Pada pH ~ 5, hipotesis reaksi kesetimbangan
kompleks M dengan alizarin re1 sulfonat, adalah :

x H3L + y M3 ~ {M(H2L)2+} + Z H+

(I)

Dengan teknik matriks tersebut, maka akan
didapatkan harga ao atau log K' pacta berbagai pH,
sehingga dapat dibuat persamaan linier hubungan
antara log K' dan pH. Tetapan kesetimbangan
tersebut dapat ditentukan setelah tetapan ekstingsi
molar kompleks alizarin red sulfonat terlebih
dahu.lu ditetapkan (I).

Berdasarkan persamaan (12), setelah tetapan
kesetimbangan diperoleh, maka tetapan
pembentukan dapat ditentukan.

TATA KERJA

Bahan

I. YzOJ, BDH

2. GdzO], BDH

3. Sm203, BDH

4. NdzO], BDH

5. Alizarin red sulfonat, Merck

6. NaOH, Merck

7. HN03, Merck

8. Cuplikan Y 203 hasil olah pasir xenotirn

log Keq = log[M(H2L)2+] + Z log[H+] -Y log[M3+]

-X log[H3L] (2)
Menurut hukum Lambert -Beer (5)

konsentrasi unsur berbanding langsung dengan
serapannya :

A = e .C. t (3)

A = g.[M(H2L)2+]ot (4)

log A = log e.[M(HzL)z +].t (5)

log [M(H2L)2+j ~ log A -log t.t (6)

log K.q = log[M(H2L)z+] + z log[H+) -Y log[M3+] -

x log[H3L] (7)

log K.q = log A -log got + Z log[H+] -y log[M3+] -x

log[H3L] (8)

log A = log K.q + log g.t + z pH + y log[M3+] +

x log[H3L] (9)

Jika: log K' = log ~ + log got + z pH (10)

3+maka: log A = log K' + Y log [M ] + x

ISSN 0216-3128Sam in, dkk
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9. Cuplikan filtrat Nd hasil olah pasir monas it

Alat

program komputer berdasarkan teknik
penyelesaian matriks 3 x 3.

7. Membuat kurva hubungan antara log K'

dengan pH

8. Menentukan harga tetapan ekstingsi molar

setiap kompleks

Disediakan deret larutan kompleks alizarin red S,
dengan daerah konsentrasi logam 9-13.1 o.s M
Masing-masing larutan diukur serapannya pada
panjang gelombang 580 nm. Dibuat kurva
hubungan antara serapan dengan konsentrasi.

9. Menentukan tetapan pembentukan kompleks
«(3) setiap unsur (Y, Nd, Sm dan Gd)

10. Menentukan kepekaan (batas konsentrasi
terendah) dengan membuat kurva standar
masing-masing unSuT.

11. Menentukan kandungan Y dalarn cuplikan Y 203
basil olah pasir xenotim dan Nd dalarn filtrat
basil olah pasir monasit.

1. Spektrofotometer, HP 8452A

2. pH meter, WTW

3. Komputer

4. Alat-alat gelas dan polietilen

5. Timbangan Sartorius Balance

Cara Kerja

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut data serapan senyawa kompleks
lawan panjang gelombang pada gambar I, temyata
kompleks M-alizarin red S. mulai terbennlk pada
panjang gelombang 620 nm clan puncaknya sekitar
530 nm, sehingga panjang gelombang

pembennlkan kompleks masing-masing dapat
diambil pada daerah tersebut.

Untuk pembennlkan kompleks Y -alizarin red S.
diambil pada 590 nm, kompleks Nd pada 580 nm,
kompleks Sm pacta 590 nm dan kompleks Gd pacta
596 nm.

1. Menentukan panjang gelombang pemben-
tukan senyawa kompleks alizarin red S.

Disiapkan larutan kompleks alizarin red
sulfonat (Y, Nd, Sm clan Gd) dengan konsentrasi
masing-masing unsur 10-4 M. Setiap kompleks
benvarna tersebut diamati serapannya pada daerah
panjang gelombang 500 sampai dengan 700 nm.

2. Optimasi daerah fraksimol unsur pada
pembentukan kompleks alizarin red S. pada

berbagai pH
Dibuat deret larutan kompleks alizarin red S.

dengan variasi fraksi mol ligan : 0,20 -0,53, pada
berbagai pH : 4; 4,25 dan 4,5. Dibuat kurva
hubungan antara serapan lawan fraksi mol pada

setiap pH.

3. Optimasi daerah pH pembentukan kompleks

Dibuat kompleks alizarin red S untuk Y, Nd,
Sm clan Gd dengan konsentrasi setiap unsur
0,00012 M dan pH divariasi dari 0,35 sampai 5.

4 Optimasi total konsentrasi M clan alizarin red S.

Disiapkan larutan kompleks alizarin red S.
pada berbagai total konsentrasi : 20, 25, 30, 35, 40,
45 clan 50.10.5 M, konsentrasi logam dibuat tetap
10.10.5 M. Dibuat kurva serapan kompleks lawan
total konsentrasi.

5. Melakukan pengukuran serapan kompleks M-
alizarin red S. pada kondisi optimal

Disediakan larutan kompleks alizarin red S.
dengan daerah fraksimol 0,30 -0,53 pada daerah
pH 3,75 -4,75 (untuk Nd) dan daerah pH 4 -5
(untuk Y,Sm,Gd). Masing-masing larutan diamati

serapannya pada panjang gelombang pembentukan
kompleks, yaitu pada 590 nm untuk Y, 580 nm
untuk Nd. 590 nm untuk Sm dan 596 nm lIntuk Gd.

6. Menentukan harga log K' atau ao untuk setiap
deret fraksimol pada setiap pH dengan

Gambar I. Serapan kompleks M.alizarln red sulfonat
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Gambar 2. Total konsentrasi logam don pengomp/eks
Iowan serapan Gambar 4'. Serapan kompleks masing-masing unsur

pada berbagai pH
Menurut gambar 2, total konsentrasi logam

dengan alizarin red S. yang optimal adalah-' pacta
konsentrasi 0,00030 M dengan perbandingan mol
logam : alizarin red S = I : 2, untuk Y, Gd, Sm dan

Nd.

Hasil serapan kompleks pada kondisi optimal
untuk Y disajikan pad a tabel I, Gd pada rebel 2,
Sm pada tabel 3 dan Nd pada rebel 4.

Tabell. Serapan kompleks Y dengan variasi fraksi
mol Y 0,30 -0,53, pada berbagai pHMenurut gambar 3, hasil serapan pada daerah fraksi

mol: 0,20 -0,53 pada pH 4; 4,25 dan 4,5, dengan
total konsentrasi 0,00030 M, ternyata yang
menunjukkan optimal untuk masing-masing
kompleks adalah pada daerah fraksi mol 0,30-0,53.
Menurut gambar 4, daerah pH optimal
pentbentukan kompleks untuk kompleks Y , 8m
dan Gd pad a daerah pH 4 -5 dan kompleks Nd

pacta 3,75 -4,75.

x. y I pH=4,OO I pH=4,25 I pH=4,50 I pH=4.75 I pH=5,OO

0,30
nO,33
0,36
0,40
0,43
0,47

110,50

10,53

0,287
0,329
0,357
0,334
0,326
0,320
0,293
0,291

0,370
0,409
0,410
O,~11
0,376
0,373
0,337
0,305

0.362
0,411
0.410
0.391
0.38~
0,363
0,335
0,300

0,384
0,409
0,427
0,406
0,384
0,349
0,312
0,28-*

0,360
0,402
0,389
0,374
0,342
0,328
0,286
0,258

Tabcl2. Sera pan kompleks Cd dengan variasi
fraksi mol Cd 0,30 -9,53, pad a berbagai

pH

I 

X-Gd j pH=4.00 I pH=4,25 I pH=4,50 I pH~. 75 I pH=5.00

0,358
0,374
0,385
0,394
0,403
0,39C
0,382
0,300

0,378
0,395
0,410
0,425
0,418
0,415
0,398
0,320

0,385
0,390
0,421
0,440
0,417
0,396
0,354
0,317

0,385
0,410
0,434
0,425
0,410
0,370
0,360
0,309

0,384
0,420
0,440
0,435
0,390
0,365
0,351
0,312

Gambar 3. Serapan kolnpleks alizarin red S.lawan
fraksimol pada berbagai pH dengan total
konsentrasi 0,00030 M.

ISSN 0216-3128Sam in, dkk
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Tabel3. Serapan kompleks Sm dengan variasi
fraksi mol Sm 0,30 -0,53, pad:. berbagai

pH

Kompleks Y: log K' = 2,09132 pH + 13,12046,
r = 0,99

Kompleks Gd: log K' = 2,16417 pH + 12,18596,
r = 0,99

Kompleks Sm: log K' = 2,29192 pH + 12,21612,
r = 0,99

Kompleks Nd: log K' = 2,01852 pH + 11,92957,
r = 0,99

Tabel4. Sera pan kompleks Nd dengan variasi
fraksi mol Nd 0,30 -0,53, pad a berbagai

pH

X.Nd I pH=3,7S I "H=4,OO I pH=4,2S I pH=4,SO j pH=4,7S

10,30
0,33: 
0,36
0,40
0,43
0,47
'Q.50
110.53

0,438
0,462
0,52\
0,551
0,502
0,488
0..165
0,456

0,438
0,456
0,545
0,553
0,509
0,493
0,475
0,469

0,409
0,432
0,469
0,561
0,509
0,538
0.495
0.469

0,413
0,434
0,460
0,519
0,542
0,504
0,'166
0,425

0,432
0,456
0,495
0,535
0,509
0.488
0.475
0,420

Gambar 5. Kurva log K' Iowan pH untuk berbagai
kompleks

Sesuai dengan persamaan (10), maka harga
z masing-masing mendekati 2 dan dapat dibulatkan
menjadi 2.

Berarti reaksi kesetimbangan kompleks M-alizarin
redS.:

Dengan program komputer yang diolah dari
persamaan (12). Harga log K' berbagai kompleks
untuk setiap pH disajikan pada tabel 5.

Tabel5. Harga log K' pad a berbagai pH

pH log K

Y -aliz.R.S I Gd-aliz.R.S ~ Sm-aIiz.R.S .I Nd-aliz.R.S

19,4911
20,0064
20,5554
21,0089
21,4963

3,75
4
4,25
4,50
4,75
5

20,7706
21,4133
22,0498
22,4144
22,9753

21,2180
22,1090
22,6053
23,1582
23,5583

21,4694
22,0058
22,5398
23,1111
23,5309

atau secara umum dapat ditulis :

2 H3L + M3+ (:::> [M(H2L)J+ + 2 H+

Dan reaksi pembentukan kompleks [M(H2L)z]+
adalah :

2 H2L" + M3+ (:::> [M(H2L)z]+

13 = [M(H2L)2]+ (13)

[H2L-r[Nd3+]

Tet:lp:ln dissosiasi alizarin red S. (HjL) :

pada pH ~ 5, H3L (:::> H2L" + H+, kat = 7,08.10.1

Oari harga log K' pada berbagai pH, maka dapat
dibuat kurva baku log K' lawan pH, seperti yang
disajikan pada gambar 9.

Oiperoleh persamaan garis lurus an tara log K'
lawan pH adalah :

-
Samin, dkkISSN 0216-3128
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(14)
cuplikan filtrat hasil olah pasir monas it.

Berdasarkan kurva standar setiap unsur.
yang disajikan pad a gambar 7, dap:1t ditentukan
kepekaan masing-masing dan kandungan unsur
daiam cuplikan dapat ditentukan.(15)

Tabel6. Harga tetapan kesetimbangan (Keq) dan

pembentukan (P) kompleks M-alizarin red
Spada berbagai nomor atom unsur-unsur

menurutpercobaan
(16)

I

NO I Unsur I Kompleks

Atom
Kcq 13

13.51%0,32.1092.05%0.17.10'
3.64%0,21.10'14,20r0.J5.10'

39
60
62
64

y
Nd
Sm
Gd

Y-aliz.R.SI 
Nd-aliz.R.S
Sm-aliz.R.S
Gd-aliz.R.S

/7,OOiO,64.10:

.4,09:0,34.10
I17,2&1:0,42.10

8.38:1:0,70.101

jadi 13 = Keq .(kaJo2

Harga log K.q.e.t untuk kompleks Y :
13,12046, kompleks Gd : 12,18596, kompleks Sm :
12,21612 dan kompleks Nd: 11,92957.

Untuk dapat menentukan tetapan kesetimbangan
kompleks (Keq), terlebih dahulu ditentukan harga
tetapan ekstingsi molar setiap kompleks.
Berdasarkan kurva serapan lawan konsentrasi yang

disajikan pada gambar 6, harga ekstingsi molar
untuk kompleks Y : 4016,883, kompleks Gd :
3706,866, kompleks Sm : 4305,793 dan kompleks
Nd : 4522,619. Berdasarkan harga ekstingsi molar
tersebut, maka tetapan kesetimbangan dapat
ditentukan dan disajikan pada tabel 6. Dari

berbagai pengukuran didapatkan tetapan
kesetimbangan (Keq) dan tetapan pembentukan (13)
kompleks M-alizarin red S. disajikan pacta tabel 6
berikut. Temyata harga Keq dan 13 kompleks tidak
jauh berbeda dengan yang didapatkan oleh
Hulanicki (") yang disajikan pada tabel 7.

Tabel7. Harga tetapan kesetimbangan (Keq) daD
pembentukan (P) kompleks ;\I-alizarin red
Spada berbagai nomor atom unsur-unsur
menurut Hulanicki

NoI 
Atom

I 

Unsur I Kompleks Keq 13

39
60
62
64

Y Y-aJiz.R.S (3-4).109 (6.3-7.9).101/
Nd Nd-aliz.R.S -
Sm Sm-aliz.R.S .
Gd Gd-aliz.R.S (4-5).10. (7.9-10).101

Terlihat pada gambar 7, berdasarkan persamaan
garis lurus masing-masing qiperoleh batas
pengukuran konsentrasi terendah untuk Y : 2,2.1 O's
M, Nd : 2,9.10's M, Sm : 2,6.10.5 M clan Gd :
2,4.10'S M. Jadi urutan kepekaan unsur-unsur
tersebut adalah Y>Gd>Sm>Nd. Hal ini sesuai

dengan harga tetapan pembentukan kompleksnya
masing-masing. Terjadi demikian karena
konfigurasi elektron terluarnya masing-masing
adalah :
39y : 4dl 5s2

~d : 4f 5do 6s2

62Sm : 4(' 5do 6s2

64Gd : 4r 5dl6s2

Gambar 6. Serapan kompleks setiap unsur lawan
konsentrasi

Bentuk kompleks alizarin red S. ini dapat
diterapkan untuk menentukan Y dalam cuplikan
y 20) hasil olah pasir xenotim dan Nd dalam

ISSN 0216-3128Sam in. dkk
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KESIMPULAN

Gambar 7. Kurva standar Y, Gd, Sm dan Nd

Dari optimasi berbagai parameter, diperoleh
kondisi optimal pembentukan kompleks alizarin red
S. adalah pada daerah fraksimollogam 0,30 -0,53,
daerah pH 3,75 -5, total konsentrasi 30.10.' M dan
perbandingan mol logam dengan alizarin red S.
adalah 1 : 2. Pada kondisi optimal tersebut

diperoleh tetapan pembentukan kompleks ]9y, py :
(7,00 =*= 0,64).109, kompleks ~d, PNd : (4,09 =*=

0,34).10., kompleks 62Sm, PSm : {7,26 =*= 0,42).10.
dan kompleks 64Gd, PGd : (8,38 =*= 0,70).10.. Jadi
untuk Nd, Sm dan Gd Makin besar nomor atom
Makin besar pula harga p. Sedangkan Y meskipun
nom or atomnya paling kecil (39), harga tetapan

pembentukan kompleksnya paling besar.

.Dalam bentuk kompleks alizarin red S.,
dapat digunakan untuk analisis cup1ikan sampai
batas konsentrasi terendah Y : 2,2.10.' M, Nd :
2,9.10.' M, Sm: 2.6.10.' M clan Gd: 2,4.10.5 M.

Makin besar harga tetapan pembentukan
kompleksnya (13), maka kepekannya Makin tinggi.
Diperoleh urutan kepekaannya adalah :
Y>Gd>Sm>Nd.

Cuplikan Y 20] hasil o1ah pasir xenotim
mengandung Y 20] : 98,96 =*= 1,40 % dan filtrat
hasil olah pasir mvnasit mengandung Nd : 0,27 :!:
0,002 M.

UCAPAN TERIMA KASIH

Susunan elektron terluar unsur Y terletak pada sub
lintasan 4dl 5s2, kondisi ini lebih mudah
membentuk kompleks dari pada Nd, Sm dan Gd,

sehingga harga tetapan pembentukan kompleksnya
([3) paling besar, meskipun nomor atomnya paling
kecil.

Sedangkan unsur-unsur Nd, Sm dan Gd, harga
tetapan pembentukan kompleksnya ([3) adalah
Gd>Sm>Nd, karena susunan elektron atom Gd
pacta sub orbital f lebih banyak dan akibatnya lebih
mudah membentuk kompleks dari pacta atom Sm.
Demikian juga susunan elektron atom Sm pacta sub
,orbital f lebih banyak dari pacta Nd.

Berdasarkan persamaan garis lurus pacta kurva
standar tersebut, kandungan Y 203 dalam cuplikan
Y 203 hasil olah pasir-xenotim ada!ah 98,96 :I: !,40
% atau mengandung Y: 77,92:1: 1,10 %.

Pacta gambar 8, kurva standar addisi Nd
diperoleh persamaan garis !urus Y = 6290,0 X +
0,4122 (r = 0,998). Kurva tersebut sejajar dengan
kurva standar murni : Y = 6210,914 X + 0,017,

berarti hasil analisisnya cukup teliti. Berdasarkan
persamaan standar addisi di atas diperoleh
kandungan Nd da!am cuplikan filtrat adalah 0,27 :I:
0,002 M, atau 38,95:1: 0,31 g/l.

Dengan tersusunnya makalah ini, penulis
mengucapkan banyak terima kasih kepada Sdr.
(van (siswa SMTI Yogyakarta) yang telah banyak
membantu penelitian ini sampai selesai .
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Wuryanto

I. Bagaimana membuktikan reakS'i
pembentukan komplekS' antara Y; Nd, 8m
dan Gd dengan alizarin red 8. adalah I ..2
dan tidak tercampur oleh bentuk komplekS'
campuran ?

2. Pada label 6 yang ditayangkan. mohon
dibuat kurva hubungan nomor atom vs
tetapan pembentukan kompleksnya (sesuai
judul). Apakah memang ada korelasinya,
mohon dijelaskan? Bagaimana kalau
pendekatannya dari konfigurasi elektron.
Jadi bukan nomor atom?

Samin

TANYAJAWAB

Sumiyanto
J. Dari mana atom dapat diperoleh injormasi

tentang jumlah elektron (e). jumlah
proton (p) untuk unsur-unsur 1'; Nd. Sm.
Gd. mana yang berpengaruh terhadap
tetapan kesetimbangan kompleks (elektron
atau protonnya) ?

2. Tolong diberi penjelasan tentangjudul ?

Samin

Oari tabel periodik unsur-unsur dapat
diperoleh inforrnasi jumlah elektron dan
jumlah proton unsur-unsur Y, Nd, Sm, dan

GdYang berpengaruh terhadap tetapan
kesetimbangan kompleks adalah jumlah
elektron terluar.

2 Pengaruh nomor atom terhadap tetapan
pembentukan kompleks adalah untuk Nd,
Sm clan Gd makin besar nomor atom, maka
tetapan pembentukan kompleksnya makin
besar. Sedangkan untuk Y walaupun nomor
atomnya kecil (39), tetapan
pembentukannya paling besar, karena
jumlah elektron terluar yang terlibat pada

pembentukan kompleks paling banyak,
sesuai dengan konfigurasi elektron

Untuk membuktikan reaksi pembentukan
kompleks antara Y, Nd, Sm dan Gd dengan
alizarin red S. adalah 1 : 2 dan tidak
tercampur oleh bentuk kompleks campuran
lain adalah:

Berdasarkan pada persamaan (10) : log K' =

log K.q + log t.t + z pH, diperoleh log K'
vs pH pada gambar 5, harga z mendekati 2

untuk masing-masing unsur (Sm, Y, Nd
dan Gd). Selain itu terlihat pada gambar 2
bahwa total konsentrasi adalah 30.10.5 M
yang terdiri dan 10.10.5 M (Y,Gd,Sm atau
Nd) clan 20.10'5 M alizarin red S. Jadi
perbandingan antara Y, Gd, Sm atau Nd
dengan alizarin red S. adalah 1 : 2.

Bentuk kompleks tersebut tidak tercampur
oleh kompleks lain, karena tidak
menambahkan unsur lain, kecuali yang
diteliti. Selain itu percobaan dilakukan pacta
pH < 5. Jadi tidak acta pengaruh dari OH.

Dan jika dibandingkan dengan hasil orang
lain pacta tabel 7, hasil penelitian yang
diperoleh tidak jauh berbeda.

Pada tabel 6, jika dibuat kurva untuk Nd,
Sm clan Gd ada korelasinya, yaitu linier.
Tetapi untuk Y dengan nomor atom kecil
(39) tetapan pembentukannya paling besar,
karena menurut konfigurasi elektron terluar
jumlah elektron yang paling mudah

2.
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bereaksi membentuk kompleks untuk Y
adalah paling banyak. Dan elektron pada
4dl lebih mudah bereaksi dari pada 5dl.

Konfigurasi elektron terluar :

Samin

JuduI dibatasi untuk 4 unsur (Y, Nd, 8m
dan Gd), karena waktu penelitian hanya I
tahun.

2
J~y : 4d' 55.

~d : 4[' 5dO 652

62Sm : 4r 5do 652

64Gd : 4f 5dl652

3

Untuk Y nomor atom kecil (39), tetapi

tetapan pembentukan kompleksnya paling
besar dari pada Nd, Sm. dan Gd, karena
jumlah elektron terluar un sur Y lebih
banyak dan lebih mudah membentuk
kompleks dari pada Nd, Sm dan Gd. Hal ini
sesuai dengan konfigurasi elektron
terluamya masing-masing. Elektron pad a
4dl lebih mudah bereaksi dari pada 5dl.

Nomor atom unsur yang diteliti adalah 4
unsur yaitu :

Gunandjar

1. Dapatkah diterangkan, Y nom or atomnya
rendah justru lebih besar tetapan
kompleksnya daripada Gd. Nd don 8m yang
nomor atomnya lebih besar ?

2. Kami sarankan tinjauannya bukan nomor
atom, tetapi peninjauannya adalah
konfigurasi elektron terluar (elektron pada
orbital d) untuk ikatan kompleks
koordinasi.

Nomor atom 39 (Y), 60 (Nd), 62 (8m) dan
64 (Gd).

Untuk Nd, 8m daD Gd makin besar nom or

atom, tetapan pembentukan kompleksnya
besar, karena jumlah elektron terluarnya
lebih banyak dan lebih mudah membentuk

kompleks.

Samin
, yang nomor atomnya rendah, justru tetapan

kompleksnya lebih besar dari pada Gd, Nd
clan Sm yang nomor atomnya lebih besar,
karena konfigurasi elektron terluarnya :

39y : 4dl 5s2

~d : 4f 5do 6s2

Supriyanto

I. Pada tala kerja nomor 5 yaitu pengukuran
sera pan kompleks, kenapa diambil yang
tengah, tidak yang maksimum, mohon
penjelasan ?

2. Pada ap/ikasinya terhadap cup/ikan Y ]OJ
hasi/ o/ah pasir .~enotim. kenapa unsur Dy
/idak di/akukan, karena Ul'.sur Dy ada/ah
unsur terbesar kedua sete/ah Y da/am Y ]OJ

hasi/ o/ah pasir .teno/im, mohon
penje/asan ?

Samin

62Sm : 4f 5do 6s2

64Od : 4[' 5dl 6s2

Jadi jumlah elektron terluar yang terlibat
pacta pembentukan kompleks unsur Y
paling banyak dan lebih mudah bereaksi .
Elektron pad a orbital 4d I lebih mudah lepas

dari pacta 5dl.

Terima kasih atas sarannya

Sigit

2

Untuk menetukan tetapan pembentukan,
lain dengan menentukan konsentrasi un sur
dalam cuplikan. Untuk analisis unsur dalam
cuplikan, dipilih pad a panjang gelombang
maksimum. Tetapi untuk penentuan tetapan
pembentukan kompleks dipilih pada daerah
panjang gelombang mulai (awal)

pembentukan sampai dengan puncak
spektra kompleks, maka yang lebih aman
dan teliti diambil yang ditengah-tengahnya.

Dalam cuplikan Y 203, kandungan Y 203 :

98,96:t: 1,40 %, sehingga adanya Dy yang
sangat kecil (seper seratusnya), pengaruh
Dy dapat diabaikan.

Judul terlalu llias, karena nomor atom
bervariasi dari I sampai > 100, sedangkan
yang dipelajari hanya Y; Nd, Sm dan Gd.
Apakahjudul tidak bisa dipersempit ?

Bagaimana penjelasannya untuk Y yang
nomor atomnya kecil, tetapi tetapan
kompleksnya besar. Mengapa berlawanan
untuk Nd, Sm dan Gd?

Sampai batas nomor atom berapa berlaku z
mengecil tetapan kompleks membesar ?

3.

-
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I. Pen}'elesaian matriks untuk menentukan AI)
A I dilakukan dengan metode apa ?
Berf.1pa kesalahannya ?

2. Dari judu/ anda dinyatakan pengaruh nomor

atom pada tetapan pembentukan kompleks.
Jika di/ihat daTi hasil. maka pengaruhnya
apakah dapat disimpulkan, karena pada
nomor atom rendah, 13 nya tinggi dan

nomor atomnya tinggi juga diperoleh 13

tinggi?

3. Apakah anda yakin reaksi pembentukan
kompleks pada suatu pH ditentukan oleh
nomor atomnya? mohon penjelasan ?

3.

Jika dilihat pada hasil penelitian pada tabel
1,2,3,4 dan gambar 5 dapat disimpulkan
bahwa untuk Nd, Sm clan Gd makin besar
nomor atom, makin besar juga tetapan
pembentukannya. Kecuali Y, walaupun
nomor atomnya kecil (39) tetapari..
pembentukan kompleksnya besar, clan hasil
tersebut tidak jauh berbeda dengan hasil
orang lain, karena menurut konfigurasi
elektron terluamya (4dl 5s1 jumlah
elektron yang membentuk kompleks paling
banyak clan mudah bereaksi.

Reaksi pembentukan kompleks sangat
ditentukan oleh masing-masing reaktannya.
Selain itu nomor atom berhubungan dengan
konfigurasi elektron terluar. Susunan
elektron terluar menentukan pembentukan
kompleks. Jacti reaksi pembentukan
kompleks pacta suatu pH yakin dipengaruhi
oleh nomor atomnya.
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1. Penyelesaian matriks dilakukan dengan
metodereduksi baris. Kesalahannya :!: 1 %.
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