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METODA ANALISIS TITANIUM DALAM ILMENIT BANGKA DENGAN PEREAKSI
PERHIDROL SECARA SPEKTROFOTOMETRI

Rusydi S.
Pusat Pengembangan Bahan Galian Dan Geologi Nuklir-BATAN

Abstrak

METODA ANALISIS TITANIUM DALAM ILMENIT BANGKA DENGAN PEREAKSI
PERHIDROL SECARA SPEKTROFOTOMETRI. Telah dilakukan penelitian metoda analisis
titanium dengan pereaksi perhidrol secara spektrofotometri. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mendapatkan kondisi analisis titanium dalam ilmenit dengan metode spektrofotometri.
Parameter yang diamati dalam penelitian·inLmeliputi penetuan spektrum Ti-perhidrol, kondisi
keasaman kompleks, konsentraskperhidrol, linieritas, pengaruh anion, limit deteksi, unsur
pengganggu, pengujian metoda dengao- standar SRM 40 dan penerapan metoda pada
contoh ilmenit. Hasil yang diperoleh senyawa kompleks Ti perhidrol memberikan puncak
spektrum pada 410 nm, kondisi keasaman kompleks adalah H2S04 2 M, konsentrasi
perhidrol 0,24 %, kurva kalibrasi standar Ti Perhydrol terlihat linier dari 1,0 sid 80 ppm.
Anion P04, N03, CI, C03 tidak berpengaruh sampai dengan 2000 ppm dan deteksi limit
penetapan adalah 0,30 ppm dengan unsur pengganggu Mo dan V. Aplikasi metoda yang
diterapkan pad a standar SRM 40 menghasilkan data yang tidak jauh berbeda 1580 ppm
dibandingkan dengan 1600 ppm kadar didalam sertifikat, serta hasil analisis Ti dari contoh
ilmenit kadar tinggi (31,46 %) dan kadar rendah (13,55 %).
Kata kunci : Metode analisis, perhidrol, spektrofotometer titanium, limen it, Bangka.

Abstract

TITANIUM ANALYSIS OF ILMENITE BANGKA BY SPECTROPHOTOMETRIC
METHOD USING PERHIDROL. Determination of titanium by spectrofotometric method
using perhidrol has been done. The purpose of experiment is to find out the condition of
titanium analysis of ilmenite by spektrophotometric method. The experiment parameter e c.
analysis condition include the Ti-perhidrol complex spectrum, acidity of complex, perhidrol
concentration, linierity, influence of anion, limit detection, interfere elements, application of
the method using 40 SRM Standard and analysis for ilmenite samples. Result of
experiments are spectrum of Ti-perhidrol complex at 410 nm, acidity of complex is the
H2S04 2 M ,perhidrol concentration is 0,24 %, the curve calibration is linier at 1-80 ppm,
anion of P04, N03, cr, C03 not be influence until 2000 ppm, limit detection is 0,30 ppm and
Mo, V is interfere.The method which was aplicated to 40 SRM standard, shown that the
content of Ti is 1580 ppm while the standard is 1600 ppm,and the content of Ti from ilmenite
high grade samples is 31,46 % and low grade is 13,55 %.
Key words: Analysis method, perhydrol, spectrophotometry, titanium, i/menit, bangka.

PENDAHULUAN

IImenit merupakan mineral hasil

sam ping pad a penambangan timah dengan

unsur utamanya titanium. Titanium di alam
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banyak ditemukan dalam mineral pembawa

titanium antara lain: ilmenit (FeTi03),

branerit (U,Ca,Th,Y)(Ti,FehOe ilmenorutil
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(Ti,Nb,FehOa ,anatase, rutil (Ti02),

ilmajokite Na2Ti[Si(OOHhh.3H20[1].

Titanium yang ditemukan di Bangka dan

Belitung berupa mineral ilmenit yang

didapat dari beberapa proses pencucian

pada penambangan timah. Oalam

melakukan pengolahan mineral pada

penambangan timah dilakukan beberapa

metoda pemisahan fisik yaitu: Pemisahan

berdasarkan perbedaan berat jenis,

pemisahan berdasarkan perbedaan

tegangan elektrostatis dan pemisahan

berdasarkan perbedaan medan magnit[3].

Titanium banyak dipakai dalam

industri penerbangan, karena titanium

adalah logam ringan yang kuat dengan

density 30 % dari baja, dalam industri

perkapalan, sebagai material dalam

pembuatan turbin, juga banyak digunakan

dalam pengecoran logam dan sebagai

campuran untuk elektroda pada pengelasan

untuk alat yang dioperasikan pada suhu

tinggi.

Untuk mengantisipasi permintaan

analisis unsur Ti yang berasal dari

penelitian pengolahan monasit dan ilmenit

di Bidang PGN&PTPBGN serta unit lain

dilingkungan P2BGGN serta kemungkinan

adanya kerja sama dengan PT Timah, maka

perlu dilakukan penelitian metode analisis Ti

dengan pereaksi perhidrol (H202) secara

spektrofotometri. Tujuan dari penelitian ini

untuk mendapatkan metoda dan kondisi
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analisis titanium yang sesuai untuk

diaplikasikan terhadap contoh ilmenit dari

Bangka.

Teori

Titanium ditemukan pertama kali oleh

seorang ahli kimia dari Inggris yang

bernama William Gregor tahun 1791 dari

sebuah sungai di Helford, setelah melalui

ekstraksi didapatkan material yang

berwarna hitam yang kemudian dikenal

dengan nama ilmenit. Titanium dalam susun

berkala berada pada atom nomor 81

dengan berat atom 204,383 dan electron

terluar adalah Xe 6S2F1450106p1.

Analisis c' titan.tum secara

spketrofotometri dilakukan~ berdasarkan

metoda kolorimetri. Suatu: unsur yang

dianalisis akan membentuk senyawa

kompleks berwarna dengan pereaksi yang

ditambahkan. Apabila seberkas cahaya

monokromatis dilewatkan pada suatu cairan

berwarna maka besarnya intensitas cahaya

yang diserap oleh cairan berwarna

sebanding dengan konsentrasi dari larutan

yang dilaluinya. Semakin tinggi kadar unsur

yang dianalisis dalam larutan komplek

berwarna, maka semakin tinggi cahaya

tampak yang diserap, hal ini sesuai dengan

hukum Lambert-BeerI1]. Ada beberapa

pembangkit warna yang dapat dipakai untuk

analisis titanium secara spektrofotometri

antara lain: tiron, 8-hydroxyquinoline, morin
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dan sulfosalicilic acid[4]. Pemilihan

pembangkit warna perlu diperhatikan

beberapa factor antara lain selektif terhadap .

unsur yang ditentukan, harga yang murah,

mudah didapat dan secara teknis tidak

berbahaya dalam pengerjaan dan tidak

korosif terhadap alat. Dalam penelitian ini

dipakai reagen pengompleks adalah

perhidrol (H202). Perhidrol dalam proses

kimia banyak dipakai sebagai oksidator .

Reaksi kompleks Ti dengan perhydrol

dalam suasana sulfat:

TiOS04+H202+H2S04

( ) H2fTi02(S04h}+H20[4]

Reaksi kompleks antara titanium dengan

H202 dalam suasana asam sulfat akan

sempurna apabila berada pad a kondisi yang

optimum dari variabel berubah (spektrum

kompleks Ti perhidrol dan asam sulfat,

kondisi keasaman, konsentrasi perhidrol).

BAHAN DAN TAT A KERJA

Bahan

Larutan standar 4000 ppm dari unsur: Ti,

La, U, Th, Mo, Ce, V, Cu, Zr, Y, Sm, Fe, Nd,

Gd, Bi, Perhydrol §J H2S04 5 M,
Na2C03, Na Boraks, HCI 5 M, SRM IGS 37,

ilmenit dan aquades.

Peralatan

Spektrofotometer Shimadzu UV 2101 PC,

neraca analitis Sartorius dan alat-alat gelas.

ISBN 979-8769-12-0

Tata kerja

Preparasi contoh

Ditimbang 0,3 gram ilmenit Bangka

yang telah digerus sampai minus 200 mesh

kedalam cawan platina kemudian

ditambahkan 2 gram campuran Na2C03+Na

Boraks (2: 1) diaduk sampai homogen.

Selanjutnya cawan platina beserta isinya

dimasukkan kedalam furnace dan dilebur

pada suhu 800DC selama 15 rnenit. Setelah

lebur cawan platina dikeluarkan. gel yang

tebentuk kemudian dilarutkan dengan HCI 5

M dan dimasukkan kedalam labu ukur 25

ml. Perlakuan yang sama dilakukan

terhadap SRM IGS 40. Dalam penelitian ini

diamati beberapa parameter yamg

mempengaruhi penetapan titanium antara

lain: puncak spelctrum titanium perhidrol

(H202). kondisi keasaman, kosentrasi H202.

linieritas, pengaruh anion, deteksi limit,

unsur penggangu dan kestabilan kompleks.

1. Menentukan panjang gelombang

kompleks Ti dengan perhydrol dan

H2S04

Standar titanium dengan kadar 16 ppm

dimasukan kedalam labu ukur 25 ml

ditambahkan 0,4 ml H202 30%,

kemudian volum larutan ditepatkan

sesuai dengan volume labu dengan

H2S04 2 M. Serapan dari larutan

kompleks diukur dengan

Spelctrofotometer Shimadzu UV 2101 PC
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setelah didiamkam selama 30 menit dari

panjang gelombang 550 nm sid 300 nm

dengan menggunakan slit 1.

2. Penentuan kondisi keasaman kompleks

(M)

Kondisi kompleks ditentukan dengan

cara kedalam larutan standar titan

berkadar 16 ppm ditambahkan 0,4 ml

H202 30%, lalu ditambahkan sejumlah

H2S04 sehingga keasaman kompleks

dalam labu ukur berurutan 0,50; 1,00;

1,50; 2,00; 2,50 dan 3,0 M. Selanjutnya

sarna dengan percobaan 1.

3. Penentuan konsentrasi perhydrol (H202)

Konsentrasi H202 diperoleh dengan cara

kedalam larutan standar titanium yang

berkadar 16 ppm ditambahkan sejumlah

larutan H202 30%, sehingga konsentrasi

dalam labu ukur berurutan. Perlakuan

sarna dengan percobaan 2, dengan

variasi konsentrsai H202 yaitu: 0,02;

0,04; 0,06; 0,12; 0,18; 0,24; 0,30; 0,36;

0,42 dan 0,48 %.

4. Menentukan linieritas

Oeret standar Ti dibuat dari kadar 1; 2; 5;

10; 20; 40; 60 dan 80 ppm, kondisi

keasaman dan penambahan H202 pada

kondisi optimal yang diperoleh dari

percobaan 2 dan 3.

5. Menentukan pengaruh anion

Ke dalam deret labu ukur 25 ml yang

berisi 16 ppm titan ditambahkan larutan

anion fosfat sehingga konsentrasinya
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berurutan 0, 10, 25, 50, 100, 500, 1000

dan 2000 ppm kemudian dilakukan

pekerjaan sarna dengan percobaan 4.

Perlakuan yang sarna dilakukan pada

anion cr, N03', C03' dan P04•

6. Limit deteksi

Ke dalam 3 labu ukur yang masing

masing berisi 4 ppm standar Ti

selanjutnya pekerjaan sama dengan

percobaan No 4. Larutan "blank" terdiri

dari 0,4 ml H202 30% dimasukkan

kedalam labu ukur 25 ml, volume larutan

ditepatkan dengan H2S04 3 M. Serapan

"blank" dan standar diukur selama 10

menit pada panjang gelombang 407,5

nm menggunakan slit 1.

7. Unsur pengganggu

Ke dalam 16 ppm standar titanium

masing-masing ditambahkan 1000 ppm

unsur yang diperkirakan mengganggu

antara lain: La, U, Th, Mo, Ce, V, Cu, Zr,

Y, Sm, Fe, Nd, Gd dan Bi selanjutnya

urutan pekerjaan sarna dengan

percobaan nomor 5.

8. Pengujian Metoda dengan SRM IGS 40

dan Penerapan Metoda Terhadap IImenit

dari Bangka

Oi pipet 1ml cairan hasil pelarutan

kedalam labu ukur 25 ml ditambahkan

0,4 ml H202 30% dan labu ukur volum

ditepatkan dengan H2S04 2 M. Serapan

larutan kompleks diukur pada panjang

gelombang 410 nm. Kadar titanium dari

ISBN 979-8769-12-0



PROSI DI NG SEMINAR GEOLOGI NUKLIR DAN SUMBE.RDAYA TAM BANG TAHUN 200~PUSATPENGEIVIBANGAN BAHAN GALtAN DAN GEOL~I NUKUR-BATANJ~kc::wtca •..22 .s.e..pt-ernb4!!!'r 20<>4

contoh dan SRM dihitung dengan

menggunakan kurva kalibrasi standar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang diperoleh disajikan dalam
Gambar dan Tabel berikut

1. Spektrum kompleks titanium-perhydrol ,
molybdenum dan vanadium

Pada penentuan spektrum Ti-perhydrol

dilakukan pengukuran dari panjang

gelombang 550 nm sid 310 nm. Oari

hasil pengukuran (Gambar.1), terlihat

spektrum dari kompleks Ti- perhydrol

yang diperoleh dari percobaan 1 dan

spektrum Mo- perhidrol serta spektrum

V-perhidrol yang diperoleh dari

percobaan 7. Molibdenum dan vanadium

memberikan puncak spektrum yang

berbeda dengan titanium, Mo disebelah

kiri dengan puncak spektrum 330 nm

dan V disebelah kanan dengan puncak

spektrum 460 nm., Puncak spektrum Ti

perhydrol berada pada panjang

gelombang pada 410 nm.

2. Kondisi keasaman kompleks

Pada penetuan kondisi keasaman

kompleks Ti-perhydrol, dengan variasi

(M) asam sulfat pada (Gambar.2),

terlihat bahwa absorban mulai naik pada

. keasam yang kecil sampai dengan

keasaman 2 M, dan absorban turun

ISBN 979-8769-12-0

kembali pada keasaman yang lebih

besar, karena larutan kompleks mulai

pecah.

3. Linieritas

Penentuan linieritas bertujuan untuk

mengetahui batas pengukuran minimal

dan maksimal yang memenuhi hukum

Lambert-Beer. Linieritas adalah

hubungan lurus antara konsentrasi Ti

dengan absorbansi dari kompleks Ti

perhydrol, kenaikan konsentrasi

sebanding dengan kenaikan absorban.

Oari (Gambar 4) terlihat bahwa titanium

1,0-80 ppm, kurva dari deret standar

menunjukkan garis lurus.

4. Pengaruh anion

Pada Gambar 5. terlihat bahwa ion P04,

N03, cr dan C03 sampai dengan 2000

ppm belum berpengaruh terhadap

kompleks titanium-perhidrol.

5. Deteksi limit

Limit deteksi adalah kemampuan

maksimal atau minimal dari suatu

metoda untuk mendeteksi(mengukur)

suatu unsur. Oeteksi limit maksimal

terlihat pada gambar 4 adalah 80 ppm,

sedangkan deteksi limit minimal dihitung

dengan rumus:
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PROSIDING

DL = 3(amax-amin)+xo xC
XC

DL = 3(0,0015 - 0,000 1)+0,000 142 x4 = 0 30 m
0064726 ' PP,

Keterangan:
a max=absorbansi maksimal dari "blank"
a min=absorbansi minimal dari "blank"
Xo =absorbansi rata-rata dari "blank"
C=konsentrasi dari titanium
XC=absorbansi rata-rata dari titanium

6. Unsur pengganggu

Dari pengamatan pada penelitian

terhadap 16 unsur yang diperkirakan

mengganggu terhadap kompleks Ti

perhydrol, maka terlihat hanya Mo dan V

yang memberikan pengaruh terhadap

kompleks. Pengaruh dari kedua unsur ini

dapat diatasi dengan cara pemisahan

dan kedua unsur ini keberadaannya

dalam ilmenit adalah kedl sekali

sehingga dapat diabaikan.

7. Pengujian Metode dengan SRM dan

Penerapan Metode dilakukan terhadap

IImenit dari Bangka.

0.3

Uj

t:"' 0.2.c •..0III.c<
0.1

0

310

360 410 460 510

Panjang gelombang (nm)

Gambar 1. Spektrum Ti-perhydrol dan unsur pengganggu
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Konsentrasi H2SO4 (M)
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Gambar 2. Hubungan kondisi keasaman (M) dengan absorbansi

0.32

0.315

"Cij
r::
cu

-e 0.31o
en.c«

0.305

0.3 ,
0.04 0.14 0.24 0.34 0.44

Konsentrasi perhydrol (0/0)

Gambar 3. Hubungan konsentrasi perhydrol dengan absorbansi kompleks

Ti-perhydrol dan asam sulfat.
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Gambar 4. Linieritas kompleks Ti-perhydrol
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Gambar 5. Pengaruh anion P04, N03• CL" dan C03
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No

1
2
3

No

1
2
3
4

Tabel1. Data Pengujian dan penerapan metoda

Kadar titanium SRM IGS 40
dalam sertifikat (oom'*"

1600
1600
1600

Contoh ilmenit dari Bangka

Ti HG 1
Ti HG2
Ti LG 1
Ti LG 2
*) Metoda analisis titrimetri dan MS.

Tabel 2 :Komposisi unsur dominan dari SRM IGS 40

Nama Unsur Kadar (%)
REO

7,78
La203

2,43
Th02

0,023
Ce02

3,96
Y203

0,014
Sm203

0,060
Nd203

0,97
Gd203

0,019
Ti02

0,185
Fe203

3,28
Si02

16,59
BaO

13,50
CO2

18,00
CaO

16,99
SrO

4,40
Ab03

2,10
PbO

0,31
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1. Spektrum kompleks titanium perhidrol.

optimal pada 407,5 nm

4.

2. kondisi kompleks Ti-perhydrol adalah H2S04 2 M.3. Konsentrasi perhydrol terbaik adalah

5.

Dari Tabel 1. terlihat bahwa kadar

titanium yang diperoleh dengan metode

spektrofotometri jika dibandingkan dengan

standar SRM ada sedikit penyimpangan.

Hal ini mungkin disebabkan metoda analisis

yang dipakai berbeda, dan adanya faktor

kesalahan dari alat-alat analisis. Namun

demikian metode ini dapat dipakai untuk

menganalisis titanium dalam ilmenit dan dari

mineral titanium lainnya.

KESIMPUlAN

Dari penelitian metoda analisis

titanium dengan pereaksi perhydrol secara

spektrofotometri dapat disimpulkan sebagai

berikut:

0,24%

4. Linieritas 1 sid 80 ppm

5. Pengaruh anion CI, N03, P04 dan C03

sampai dengan 2000 ppm belum

298

mengganggu dan kation yang

mengganggu adalah Mo dan V.

6. Deteksi limit minimal adalah 0,30 ppm,

metoda analisis ini dapat dipakai pada

analisis Ti dalam ilmenit Bangka.
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