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ABSTRAK
PENGARUH METANOL DAN ASETONITRlL DI DALAM ELUEN BORAT GLUKO"oAT PADA
PE/\fISAHAN ANION NITRA7: FOSFAT D.-lN SULFAT DENGAN KOLOA-f PENUKAR A/VON. Telah
dilakukan modifikasi larutan Borat Glukonat untltk pemisahan anion nitrat, fosfat. don suIfat dengan
penambahan metanol dan asetonitril. Penambahan asetonitril menaikkan resolusi antara nitrat-fosfat,
{etapi menurunkan resolusi antara fosfatsulfat. Sedangkan penambahan metanol. menaikkan resolusi
antara nitrat-fosfat. maupun fosfat-sulfat. Pemisahan anion nitrat, fosfat dan sulfat dengan kolom IC pak A
terbaik pada campuran eluen Natrium Borat Glukonat: Butanol:Asetonitril:air = I: I: 10: 38. Resolusi
terbaiJc antara ion nitrat-fosfat (R=2.4)dicapai pada campuran eluen dengan perbandingan I bagian
borat-glukonat, bagian butanol, dan 10 bagian asetonitril. sedangkan resolusi terbaik antara fosfat-sulfat
diperoleh pada campuran eluen dengan perbandingan I bagian borat-glukonat. J bagian butanol, dan 10
bagian metanol.

ABSTRACT

THE INFLUE,VCE OF }"IETHANOL .'IND ACETONITRILE. IN THE BORATE-GLUCO,VATE ELUENT.
THE .S'EPAR.tITION OF NITR.tITE, PHOSPH..ITE .'IND .BY IC ..'1 COLU,\lN. The modified of Borate-
Gluconate solution has been used jar the separation of nitrate. phosphate. sulfate anions lIi:h methanol
and acetonitrile additions. The addition of acetonitrile increased the resolution of nitrate-phosphate.
meamvhile the resolution of phosphate-sulfate decreased. The additon of methanol increased the
resolutions of nitrate-.phosphate. and phosphatesulfate. The best separation of anion nitrate. phosphate
and sulfate anions Ivith IC. A column Ivere done at the mLTture of eluent Natrium Borat
Glukonat:Butanol:Asetonitril:air = I: I: 10: 38. The best resolution of nitrate-phosphate was 2../ with the

eluent mixture at the ratio of I part ofborate-gluconate. J part of butanol. and 10 part of acetonitrile. and
the best resolution of the phosphate-sulfate, Ivas done by the eluent mixture at the with of I pan of

borate-gluconate. I part of butanol, and 10 parts of methanol.

PENDAHULUAN

A nalisnis anion nitrat, fofsfat dan sui fat secara
HPLC dengan kolom penukar anion IC Pak

A dilakukan dengan menggunakan eluen

campuran natrium borat glukonat, Botanol dan
Asetonitril dengan perbandingan 1: 1:6 dan 42
bagian air(!). Namun dalam kondisi seperti ini
untuk kandungan yang terlalu tinggi sulit

diperoleh pemisahan yang memadai, maka
diupayakan agar pemisahan ion nitrat dan fosfat
lebih jauh, sehingga dapat dipero1eh kromatogram
yang cukup terpisah antara nitrat dan fosfat.
Oalam kromatografi penukar ion dengan

menggunakan kolom IC-PAK Anion, dan detektor
Konduktivitas, kecuali menggunakan anion

sebagai penukar anion, juga digunakan modifier
bahan organik. Modifier ini dapat mempengaruhi

d&ya pisah, kepekaan detektor, clan juga berguna
untuk memperbaiki daya larut eluen terhadap
adanya gangguan bahan org:mik lain yang
mungkin terdapat di dalam laruran anal it. Tetapi
adanya bahan organik di dalam eluen jumlahnya
terbatas, tidak boleh terlalu banyak, karena hal it\!
akan merusak daya kerja kolom.

Sebagai modifier metanol clan asetonitril
cukup baik karena bersifat polar, viskositasnya
rendah, dan mudah bercampur dengan air dalam
segaIa perbandingan, serta I:isa melarutkan
butanol dengan baik. Metanol clan asetonitril dapat
mempengaruhi kerja anion anorganik dalam
membentuk kompleks dengan anion nitrat, fosfat
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dan juga sulfat. Oleh karena itu dalam penelitian
ini dipelajari pengaruh metanol dan asetonitril
dalam pemisahan anion nitrat, fosfat, dan sui fat.

TATAKERJA

Alat

Satu perangkat alat HPLC terdiri dari
pompa model 6000A, injektor Rheodyne 100 ~I,
guard column, kolom IC Pak A, detektor
konduktivitas model 431, rekorder, Syringe 1 ml,
solvent clarification kit, filter 0,22 I.1m , peralatan
gelas laboratorium umumnya

Bahan

Natrium glukonat, asarn borat, natrium

tetraborat, gliserin, asetonitril, butanol, metanol,
NaNO3, KH2PO4, Na2S04, aquatrides, cuplikan
rafinat sisa ekstraksi uranium clan cuplikan
konsentrat Ceo

Cara Kerja

masing kurang lebih 200 ml aquatrides, 10 ml
Konsentrat Natrium Borat Glukonat dan 10 ml
Butanol. Ditambahkan kedalam 5 buah labu takar
tersebut masing-masing 20, 40, 60,80 dan 100 ml
metanol. Ditambah aquatrides sampai tanda.
Disaring dengan filter 0,22 I.lm. Masing-
masingeluen dimasukkan dalam polietilen dun
diberi label berturut-turut M\1:1:2, M\1:1:4,
M\1:1:6, M\1:1:8,dan M\1:1:10. Didegasing 5
men it sesaat sebelum digunakan.

4. Cara membuat Eluen Natrium Borat Glukonat
variasi asetonitril metanol

Disiapkan 5 buah labu takar 500 mI. Ke
dalam labu takar tersebut dimasukkan masing-
masing kurang lebih 200 ml aquatrides, 10 ml
Konsentrat Natrium Borat Glukonat, 10 ml
Butanoldan 20 ml asetonitril. Ditambahkan
kedalam 5 buah labu takar tersebut masing-masing
20, 40, 60, 80 clan 100 ml metanol. Ditambat
aquatrides sampai tanda. Disaring dengan filter
0,22 J.1ffi. Masing-masing eluen dimasukkan dalam
polietilen clan diberi label berturut-turut

AM\I:1:2:2, AM\1:1:2:4, AM\1:1:2:6, AM\1:1;2:8
dan AM\1:1:2:10. Didegasing 5 menit sesaat
sebelum digunakan.

5. Membuat standar 4000 ppm NO]-, HPO" =

6000 ppm, clan SO,,=.4000 ppm

Ditimbang 0,5484 g NaNOj, 0,8544 g
KH2PO" dan 0,5916 g Na2S04 dilarutkan menjadi
100 mi.

6. Membuat larutan standar campuran NO)-,

SO4=' HPO4= masing-masing 2, 4, 6, 8, 10,
12,14,16, 18,20ppm

Dibuat larutan standar campuran yang
terdiri daTi 100 ppm NO)-, 100 ppm SO4= dan 100
ppm HPO4= dengan cara daTi larutan standar no 6
diambil masing-masing 2,5 ml NO)-, 2,5 ml SO4=
dan 1,7 ml HPO4= dimasukkan ke dalam labu
takar 100 ml, ditambah air sampai tanda.

Dari larutan standar campuran terse but diambil
masing-masing 1,2, 3, 4, 4, 5,6,7,8, 9, 10 ml,
kemudian masing-masing dimasukkan dalam labu
takar 50 ml, ditambah aquatrides sampai tanda.

Optimasi eluen

a.

I. Cara membuat Natrium Borat Glukonat
'sebanyak 1 liter

Kedalam labu takar I liter dimasukkan 16 g
Natrium Glukonat, 18 g asam Borat, 25 g Natrium
tetraborat. Ditambah kira-kira 500 ml aquatrides,
dikocok sampai larut. Ditambah 250 ml gliserin.
Ditambah aquatrides sampai tanda batas. Disaring
dengan filter 0,22 J.1m. Didegasing selama 5 menit.

2. Cara membuat Eluen Natrium Borat Glukonat
variasi asetonitril

Disiapkan 6 buah labu takar 500 mi. Ke
dalam labu takar tersebut dimasukkan
masing-masing kurang lebih 200 ml aquatrides, 10
ml Konsentrat Natrium Borat Glukonat clan 10 ml
Butanol. Ditambahkan kedalam 6 buah labu takar
tersebut masing-masing 20, 40, 60, 80, 90, 100 ml
asetonitril. Ditambah aquatrides sampai tanda.
Disaring dengan filter 0,22 J.1m. Masing-masing
eluen dimasukkan dalam polietilen dan diberi
label berturut-turut A\I:I:2; A\I:I:4, A\I:I:6,
A\I:l:8, A\1:1:9, A\I:l:lO. Didegasing 5 menit
sesaat sebelum digunakan.

3. Cara membuat Eluen Natrium Borat Glukonat
variasi metanol

Disiapkan 5 buah labu takar 500 mi. Ke
dalam labu takar terse but dimasukkan masing-

Dibuat larutan standar tunggal 8 ppm N03-,
12 ppm HP04= clan ppm 504= masing-
masing 50 mI.

Dibuat larutan standar campuran yang terdirib.
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jumlah bagian ~setonitril clan metanol, dengan
hasil seperti dalam label 1.

Eluen mengandung ion lawan yang akan
bersaing dengan Ion cuplikan berinteraksi dengan
ion penukar. Ion lawan pad a eluen Natrium Borat
Glukonat adalah kompleks borat glukonat. Oalam
penbuatannya eluen Natrium Borat Glukonat
didapat dengan menambahkan asam borat dan ion
borat ke dalam natrium glukonat.

Tabel 1. Resolusi antara anion nitrat-fosfat, dan
sulfat dalam berbagai eluen

Asam borat dan ion Borat berfungsi sebagai
dapar. Dapar dalam air berperan dalam
menyediakan ion lawan untuk kesetimbangan ion
dan untuk menjaga kekuatan ion serta menjaga pH
rase gerak.

Asam borat dan ion borat berkesetimbangan
sebagai berikut :

dari 8 ppm NO), , 12 ppm HP04- clan 8 ppm
804~ sebanyak 50 mI. Masing-masing
disimpan dalam polietilen berlabel.

Keempat standar tersebut dielusikan pad a semua

kondisi eluen.

Pembuatan kurva standar untuk cuplikan Rafinat
sisa ekstraksi Uranium pada pada berbagai
sensitivitas

Larutan standar campuran (a) dielusikan pad a
sensitivitas 0,1 untuk NO) clan 0,0 I untuk 804
pada kondisi eluen All: 1:6

Analisis cuplikan Rafinat sisa ekstraksi Uranium

Cuplikan diencerkan sampai hasil
kromatogram memenuhi jangkauan kurva

standar.

Analisis cuplikan konsentrat Ce

Ditimbang masing-masing cuplikan 0.1 g,
dilarutkan dengan HNO) pekat. Nitrat
diuapkan dengan dipanaskan sampai sedikit
mungkin sebelum kering, kemudian ditambah
2-3 ml aquatrides, pemanasan dilakukan tiga
kali. Cuplikan yang telah diuapkan nitratnya
dimasukkan dalam labu takar 10 ml, ditambah
aquatrides sampai tanda, dikocok clan
dimasukkan polietilen berlabel.

Cuplikan diencerkan sampai puncak fosfat
dan sulfat pada kromatogram kelihatan.
Cuplikan dielusikan pada kondisi eluen
A/l:l:IO.

Pembuatan kurva standar untuk cuplikan
konsentrat Ce

Larutan standar campuran no 7 dielusikan
pada kondisi eluen All: 1: I o sensitivitas sarna
pada analisis cuplikan, dan standar yang
dielusi sesuai kebutuhan saja.

Penentuan batas deteksi

Dibuat larutan standar campuran NO)' , 804- ,
dan HP04- masing-masing 2, 1, 0,75 0,5, 0,1,
0,05, 0,01, 0,005 ppm. Masing-masing
dielusikan pada kondisi eluen All: 1:6 clan
All: 1: 1 O.

" 

/

S" + OH
'OM

0
B B"

Reaksi pembentukan natrium borat glukonat
adalah :

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Optimasi pemisahan anion nitrat-fosfat dan
anion fosfat-sulfat dilakukan denqan memvariasi
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gambar 2

-

Ketika eluen dialirkan ion lawan akan

berkesetimbangan dengan gugus fungsi sebagai
berikut : ...

bag; an asalonilril
'0

N(CH3)+OH" + (B-L)" <:::) N(CH3)+(B"L)- + OK
Gambar 2. Grafik resolusi terhadap jumlah bagian

asetonitril

Adanya ion cuplikan
kesetimbangan menjadi :

(A) akan merubah
Pengaruh penambahan pelarut organik

berupa metanol ke dalam eluen campuran natrim
borat glukonat, butanol daD metanol dapat dilihat
pacta gambar 10 dan II. Dari gambar 10 dapat
dilihat bahwa semakin besar jumlah metanol
ditambahkan tR SO4- naik sedangkan tR NO)" daD
tR HPO4- turun.

N(CH3)+(BL) + A' <=> N(CH3)+ A -+ (B"L)-

Secara umum pemisahan anion-anion
dengan eluen Natrium Borat Glukonat
menggunakan perbandingan komposisi Natrium
Borat Glukonat :Butanol : Asetonitril = I: 1 :6.1.(4)

Akan tetapi pad a kondisi tersebut pemisahan anion
nitra~ dan fostat kurang sempurna.(5) Pelarut
Organik termasuk didalamnya metanol, butanol
dan asetonitril ditambahkan ke dalam eluen untuk
merubah selektivitas dan merubah waktu.( 14)retensl ..

,.
t,. !. .

b,g;I.""'.O'
Dari hasil optimasi pemisahan anion nitrat

dan fosfat dengan cara mengubah komposisi
metanol dan asetonitril pada eluen Natrium Borat
Glukonat, terlihat bahwa untuk eluen natrium
borat glukonat dengan pelarut organik asetonitril,
semakin besar jumlah asetonitril tR NO)", tR HP04,
dan tR 504- akan turun. lihat gambar I.

Gambar 3. Grafik waktu retellsi terhadap junllah
bagian metanol

Pengaruh penambahan metanol terhadap
harga resolusi dari gambar II dapat diketahui
semakin besar penambahan metanol, resolusi NO)-
dan HPO,,- maupun HPO.j--S°-l- semakin besar.

...
..gio. ..01..it,11

..."..
Gambar 4. Grafik reso/usi terhadap junz/ah bagian

metlll/o/.
Grcljik waktu retellsi terhadap jumlah
baqiall usetollitriJ

Gambar 1.

Untuk natrium Borat-Glukonat dengan pelarut
orgal1ik berupa metanol dan asetonitril dengan

Dan resolusi antara NOJ- dan HPO4" naik serta
resolusi antara HPO4- dan SO,,- turun, lihat pada
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vnrinsi nsetonitril, semakin besnr nseronirril

dirambnhkan. rR NO)- rurun, tR HPO~. retap dan
tR SO,,- naik dengan demikian R NO)-- HPO~=
naik dan R HPO"s dan SO"s juga naik.

nitrat-fosfat tidak bisa diperbesar lagi karena
dibatasi oleh jumlah pelarut organik.

,.. I
&

0;,,"

Gambar 7. Reso/usi NOJ-.HPO4-

pe/arnl organik
pada variasi

Tabel 2. Hasil penqukuran nitrat dan sulfat di
dalam rafinat

...
bagian a.etonitrt' dart AM

to

Gambar 5. Hasil AnalisisGrafik waktu retensi terhadap junliah
bagian asetonitril pada pe/arut organik
campuran asetonitril-metano/

Kode umpan analisis rafinat

kons U
(g/I)

10

H:504
(M)

0

NO] (mal-
ian/I)

SO~ (mol-
ion/!)

2 10 0,2 0,08 0,05

3 10 O,S 0,06 0,[5

2.99

3,96

4,79

4 10 2.6

5 10 3.6

6 10 4,5...
bagian a.etonil,;! AM

'0 '2 7 10 5,5 5,42

8 40 0 0.25
Gambar 6. Grafik reso/usi vs jum/ah bagian

a~'etonitri/ pada pelarut organik
campuran asetonitril-metano/

9 40 0,2 0,20

0,25

0,16

0,5210 40 0,5

II 40 2.6 2,8\

12 40 3,6 3,75

13 40 ~,5

5,S

4,79

14 40 5,42

15 70 0 0,34

0,3416 70 0,2

0,5

0,19

0,53

2,81

4,11

4,9~

5,13

Pelarut organik dalam eluen berfungsi
untuk mengikat gugus hidrofobik dari matrik
eluen, gugus hidrofobik dapat diserap oleh bahan
isian kolom, sehingga dapat mengurangi kapasitas

kolom, yang pada akhirnya menurunkan angka
resolusi. Akan tetapi penambahan pelarut organik
dibatasi oleh terjadinya endapan garam dapar yang
menyebabkan endapan dalam kolom.

Tujuan dari penelitian ini adalah mencari
kondisi eluen agar resolusi NO3".HPO4= dan
resolusi HPO4-SO4= bernilai >2.5. Gambar 7,
menunjukkan resolusi NO3-HPO4- pada ketiga
variasi pelarut organik. Dari gambar tersebut
terlih3t rcsolusi nitrat-fosfat terbesar pada kondisi
eluen AI 1: 1: 10, yaitu sebesar 2.40 clan dari gambar
2 dapat dilihat bahwa pada kondisi ini resolusi
fosfat-sulfat telah memenuhi sasaran. Resolusi

17 70 0,40

0,2118 70 2,6

3,6

4.5

19 70

20 70

21 70 S,S
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Tabel 2 diatas, menunjukkan contoh hasil
pengukuran pacta rafinat ekstraksi larutan U
dengan TBP-kerosen

T:lbeI3. flasil analisis pada cuplikan konsentrat

Ce

kode
10
11
12

%804

! 

0,0088

0,0069Uji hasil optimasi dilakukan untuk cuplikan
konsentrat Ce dan rafinat sisa ekstraksi uranium.
Namun karena cuplikan rafinat sisa ekstraksi
uranium hanya mengandung anion NO)' dan SO"a
maka untuk cuplikan ini dilakukan elusi pada
kondisi eluen A/I:l:6.

---

0,0097

KESIMPULAN

2.

3

Penambahan asetonitril menaikan resolusi
antara nitrat-fosfat, tetapi menurunkan
resolusi antara fosfat-sulfat. Sedangkan
penambahan metanol menaikkan menaikkan
resolusi antara nitratfosfat, maupun
fosfat-sulfat.

Pemisahan anion nitrat, fosfat dan sulfat
dengan kolom IC pak A terbaik pacta
campuran eluen Natrium Borat Glukonat:
Butanol: Asetonitril:air = I: 1: 10:38.

Reso1usi terbaik antara ion nitrat-fosfat
(R=2,4)dicapai pacta campuran eluen dengan
perbandingan 1 bagian -orat-glukonat, 1
bagian butanol, dan 10 bagian asetonitril,
sedangkan resolusi terbaik an tara fosfat-sulfat
diperoleh pacta campuran eluen dengan
perbandingan 1 bagian borat-glukonat, 1
bagian butanol, dan 10 bagian metanol.

Kepekaan detektor perlu dilakukan karena
konsentrasi komponen dalam cuplikan berbeda-
hecla. Unrilk cuplikan rafinat sisa ekstraksi
Uranium baik NO3- maupun SO4= dianalisis pada
sensitivitas 0,01 dan 0,1. Batas deteksi diperoleh
dengan tara melakukan pengukuran kandungan
anal it Yallg ada di dalam larutan dengan membuat
larutan makin encer, sedemikian rupa sehingga
tidak terdeteksi. Batas deteksi untuk komponen
nitrat, fosfat, clan sulfat pada kondisi eluen all: 1:6
clan NI:l:10 adalah 50 ng.

Konsentrasi NO3,- clan SO4= dalam fasa
air hasil ekstraksi Uranium terlalu besar maka
sebeium dianalisis dilakukan pengeceran. Cu-
plikan konsentrat Ce dielusi pada kondisi eluen
1\/1: I: 10, sensitivitas 0-0 I dan pengenceran 25
kali.

rUST AI(A
Kurva standar dibuat dengan kondisi

seperti pada analisis cuplikan, baik kondisi eluen

maupun sensitivitasnya. Dengan jangkauan yang
meliputi semua cuplikan.

Pada analisis cuplikan Ce kromatogram ion
fosfat terdeteksi, mungkin hal ini karena
konsentrasi ion fosfat terlalu kecil. Pengenceran
yang tinggi menyebabkan konsentrasi ion fosfat
berada dibawah batas deteksi, sedangkan pada
pengenceran rendah ion fosfat tertutup ion nitrat.
Konsentrasi ion nitrat tidak bisa diperkecil, karena
akan timbul endapan, sedangkan resolusi NO3- -

HPO,= tidak bisa diperbesar lagi, karena untuk
menaikkan resolusi harus ditambahkan metanol
lebih banyak, penambahan metanol yang lebih
banyak akan merusak kolom. Jadi penentuan ion
fosfat pada cuplikan Ce tidak bisa dilakukan,
dengan kondisi kandungan ion nitrat yang masih
tcrlalu besar. Tabel 3 bcrikut berisi hasil analisis
cuplikan konsentrat Ceo

2.

3.

4.
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"Dasar Kromatografi Cair terjemah Kosasih
Padmawinata, lTB Bandung

KHOPKAR S.M.,1990, II Konsep Dasar
Kimia Analitik" terjemah Saptorahardjo,A,
Universitas Indonesia, Jakarta

LAUBLI M, BRUTTEL,P and DORIG,R "Ion
Chromatography, theory coulumn and
eluents" Metrohm-Monograph

6.
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ROLAND DORIG, Ion Monograph 50143.
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TANYAJAWAB

Amir Rusfi

Kalau dikaji lebih rinci, fenomena apa /

mekanisme apa yang terjadi pada
penambahan metanol/asetonitril sehing-
ga diperoleh hasi/ yang demikian. Mohon
dijelaskan alasan ilmiahnya (apakah
terjadi proses kimia ataufisika)

Djokowidodo
Pacta dasamya gejala yang terjadi adalah
gejala fisika, yaitu terjadinya interaksi
an tara perrnukaan isian kolom yang
berrnuatan positif (dari gugus amonium)
dengan muatan di dalam eluen dan
cuplikan, viskositas dari eluen menjadi

lebih rendah, tetapi juga pengaruh
asetonitril dan metanol ion nitrat lebih

kurang reaktif

E. Budiono

I. Menunlt makalah Bapak bahwa
penambahan asetonitri/ don metanol akan
mempengaruhi resolusi dari ion N03-,
P04- don 804=. Bagaimana
pengaruhnya mohon dijelaskan

2. Mohon informasi kolom yang digunakan
itu apa

3. Di dalam kesimpulan yang dipilih adalah
resollLri 2,4 mengapa dipilih angka itu,
mengingat resollLri dipengaruhi oleh lebar

I puncak dan waktu retensi, mohon

dijelaskan

Djokowidodo

I. Seperti jawaban saya pada Bapak Amin
Rusli

2. IC Pak Anion

3. Bukan memilih resolusi 2,4. tetapi tujuan
untuk memperoleh resolusi lebih dari 2

tercapai.
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