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ABSTRAK
PENGUJIAN METODE ANALISIS AKTIVASI NEUTRON (AAN) DENGAN
SAMPEL JENIS BATUAN SRM 2780. Metode AAN adalah suatu metode pengujian
yang belum dibakukan. Untuk menegaskan dan mengkonfirmasi bahwa metode tersebut
sesuai dengan penggunaan, maka laboratorium harus memvalidasi metode tersebut. Telah
dilakukan pengujian akurasi metode AAN dengan menggunakan bahan acuan standar SRM
2780 Hard rock mine waste dengan 9 kali pengulangan. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa unsur-unsur As, Ba, Mn, Y, Zn daDNa setelah diuji dengan tingkat kepercayaan 95 %
memiliki tingkat akurasi yang bagus. Unsur-unsur As, Co, Sc, Cr, Ba, Sb, Cs, Mn, Y, Au,
Zn dan Na memiliki bias relatif terhadap sertifikat cukup keci!. Pengujian lanjutan perlu
dilakukan untuk menguji unsur-unsur lainnya yang ada dalam sertifikat tetapi belum dapat
dilakukan pada penelitian saat ini.

Kala kU11ci: Pe11gujia11, balua11, ltllalisis aktivasi neutron

ABSTRACT
THE VALIDAnON OF AAN METHOD USED BY ROCK SAMPLE SRM 2780.
AAN methods is a non standard testing method. The testing laboratory must be validate its
using method to ensure and confirm that it is suitable with application. The analysis of SRM
2780 Hard rock mine waste with 9 replicates has been done to test the accuracy of AAN
methods. The result showed that the elements As, Ba, Mn, Y, Zn and Na have good
accuration were evaluated against the acceptance criteria for accuracy with confidence level
95 %. The elements As, Co, Sc, Cr, Ba, Sb, Cs, Mn, Y, Au, Zn and Na have low relative
bias between the analyst's value and the target value. The continued testing must be done to
test the accuracy of anothers certificated elements.

PENDAHULUAN

Key words: Validation lesl, rock, 11eulrOIIactivation analysis

Hampir semua aspek dalam
masyarakat didukung oleh pengukuran
analitik. Oleh karena itu suatu
pengujian/analisis diharapkan selalu
memberikan nilai hasil analisis yang
dapat dipercaya. Biaya analisis cukup
tinggi, terlebih lagi biaya tambahan yang
timbul akibat keputusan yang diambil
berdasarkan hasil analisis tersebut.
Untuk itu maka pengujian suatu metode
analisis/pengukuran yang digunakan
suatu laboratorium pengujian perin

dilakukan. Hal ini untuk memastikan
bahwa metode pengukuran yang
digunakan akan memberikan hasil
pengukuran yang dapat dipercaya.

Di dalam SNI 19-17025:2000
Persyaratan umum Kompetensi
Laboratorium Pengujian clan
Laboratorium Kalibrasi, pada
Persyaratan Teknis bagian 5.4.5.2[1)
disebutkan bahwa laboratorium harus
memvalidasi metode tidak baku, metode
yang didesainJ dikembangkan
laboratorium, metode baku yang
digunakan diluar lingkup yang

31



ISSN 0854-5278

dimaksudkan clan penegasan serta
modifikasi dari metode baku untuk

mengkonfirmasi bahwa metode itu
sesuai dengan penggunaan yang
dimaksudkan.

~engacu pada pernyataan
tersebut maka metode Analisis Aktivasi

Neutron (AAN) sebagai metode
analisis/pengujian yang belum baku
tidak akan terakreditasi tanpa dilakukan
pengujian/validasi. Dengan demikian
pengujian/validasi suatu metode menjadi
suatu hal yang penting dalam
menyiapkan laboratorium terakreditasi.

Ada beberapa teknik yang dapat
digunakan untuk menentukan unjuk
kerja suatu metode, dalam penelitian ini
dilakukan pengujian akurasi metode
yang merupakan bagian dari validasi
metode. Untuk pengujian akurasi
metode AAN digunakan teknik
pembandingan/kalibrasi dengan bahan
acuan standar. Bahan acuan yang
digunakan untuk pengujian adalah jenis
batuan yaitu Standar Refference
Material2780 Hard Rock Mine Waste.

Pengujian Metode
Validasi adalah konfirmasi

melalui pengujian clan pengadaan bukti
yang objektif bahwa persyaratan tertentu
untuk suatu maksud khusus dipenuhi
(SNI-17025-2000 butir 5.4.5.1 )Y] Atau
validasi metode adalah suatu proses
untuk mengkonfirmasi bahwa suatu
metode mempunyai unjuk keIja yang
konsisten, sesuai dengan apa yang
dikehendaki dalam penerapan metode
tersebut. Jadi validasi suatu metode

pengujian/analisis dilakukan untuk
melihat performance metode tersebut
guna membuktikan bahwa hasilnya
dapat diterima.

Ada beberapa teknik yang dapat
digunakan untuk menentukan unjuk
kerja suatu metode[2], baik itu berdiri
sendiri maupun kombinasi dari padanya
yang meliputi:
. Kalibrasi menggunakan bahan acuan

Pengujian Me/ode Anali..
Th. Rina M.

. Pembandingan hasil yang diperoleh
dengan metode lain
Uji banding antar laboratorium
Assesmen yang sistematis pada
faktor-faktor yang mempengaruhi
hasil

Assesmen pada ketidakpastian hasil
berdasarkan pemahaman ilmiah dari
prinsip teoritis metode clan

. pengalamanpraktis.

.

.

.

Secara umum validasi metode
mencakup penentuan :
1. Yang berkaitan dengan alat , yang

meliputi: konfirmasi identitas,
selektifitas, spesifitas, limit deteksi
untuk semua analit, linieritas daTi
standar, clan presisi dengan uji
repitabilitas clan reprodusibilitas daTi
standar.

2. Yang berkaitan dengan metode,
meliputi: limit deteksi untuk semua
analit dalam semua jenis matrik,
daerah pengukuran, clan presisi
dengan uji repitabilitas sampel,
ruggedness atau robustness daTi
metode untuk perubahan kecil dari
kondisi analisis, reprodusibilitas
dengan operator yang berbeda, clan
hila mungkin laboratorium yang
berbeda, serta pengujian akurasi
dengan menganalisis SRM (standard
refference material).

Pada penelitian ini dilakukan sebagian
langkah daTi validasi metode yaitu
pengujian akurasi metode dengan
menggunakan bahan acuan standar.

Dalam proses validasi metode
penentuan parameter-parameter unjuk
keIja metode dilakukan menggunakan
peralatan yang memenuhi spesifikasi,
bekerja dengan baik clan terkalibrasi
secara memadai. Begitu juga operator
yang melakukannya harus kompeten clan
mempunyai cukup pengetahuan yang
berhubungan dengan pekerjaannya
sehingga mampu mengambil keputusan
yang tepat terhadap apa yang diamati
selama proses tersebut berjalan.
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Mengapa validasi metode
diperlukan, adalah kewajiban
profesional analisis kimia diantaranya
karena hasil analisis yang tidak dapat
dipercaya tidak akan acta artinya clan
sarna halnya dengan tidak
dilaksanakannya analisis tersebut. [3]
Pemakai jasa analisis mengharapkan
dapat mempercayai hasil analisis yang
dilaporkan. Dan hasil analisis harus
menunjukkan kesesuaian dengan tujuan,
yaitu cukup andal sehingga semua
keputusan yang didasarkan atas data
hasil analisis dapat diambil dengan
penuh keyakinan.

Suatu metode pengujian perlu
divalidasi apabila metode tersebut baru
dikembangkan untuk suatu permasalahan
yang khusus; apabila metode yang
selama ini sudah rutin, direvisi untuk
suatu pengembangan atau diperluas'
untuk memecahkan suatu permasalahan
analisa yang baru; apabila hasil Quality
Control(QC) menunjukkan bahwa
metode yang sudah rutin tersebut
berubah terhadap waktu (QC charts);
apabila metode rutin digunakan di
laboratorium yang berbeda, atau
dilakukan oleh analis yang berbeda atau
dilakukan dengan peralatan yang
berbeda.

Akurasi

Akurasi adalah kesesuaian antara
hasil suatu analisis clan nilai benar
analitlunsur. Pengujian akurasi dapat
dilakukan dengan 2 cara, yaitu :
a Analisis bahan acuan, hasilnya

dibandingkan dengan nilaianalit
sebenarnya. Selisihnya memberikan
nilai penyimpangan dari metode.

b Analisis bahan acuan/uji, hasilnya
dibandingkan dengan basil
pengukuran dengan menggunakan
metode lain. Selisihnya memberikan
nilai penyimpangan metode. relatif
terhadap metode lain. Hal ini
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biasanya dilakukan apabila tidak
tersedia bahan acuan

Kriteria penerimaan dalam pengujian
akurasi sebagai berikut

IXbmar -XII}i!

Ut = ~ (I)
2 2

U benar + U lI}i

Dengan mengambil tingkat kepercayaan
95 %, maka kriteria penerimaan tersebut
menjadi :

Il

y
11

<195 ~ +U2 Ii .." (2). b,nar-X.ji-, -..jU , "

Prinsip Dasar Analisis Aktivasi
Neutron

Aktivasi neutron adalah iradiasi

suatu inti dengan neutron untuk
menghasilkan radionuklida. lumlah
radionuklida yang dihasilkan tergantung
pacta jumlah inti dalam target, jumlah
neutron yang diterima oleh inti target,
waktu iradiasi, jenis inti dalam target,
faktor tampang lintang reaksi, clan waktu
para radionuklida yang terbentuk.
Radionuklida yang terbentuk akan
meluruh terhadap perubahan waktu
dengan skema peluruhan yang
karakteristik. Hal ini berarti distribusi
hasil iradiasi akan dipengaruhi oleh
waktu peluruhan.

Teknik aktivasi nuklir merupakan
teknik analisis yang memanfaatkan
berkas neutron, partikel bermuatan atau
raton, yang masing-masing dihasilkan
oleh suatu reaktor atau siklotron atau

sejenisnya. Teknik aktivasi yang
melibatkan penggunaan neutron,
umumnya melibatkan penggunaan
berbagai jenis neutron yang berlangsung
dalam suatu fasilitas nuklir, khususnya
reaktor. [4]

Neutron termal adalah neutron
yang berada dalam kesetimbangan
termal dengan atom-atom moderator.
Distribusi energi dari neutron termal
adalah Maxwelliam, dengan besar
kemungkinan kecepatannya, 110adalah
2200 m.def! pactatemperatur 20De yang
berkorelasi dengan energi 0,025 eV.
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Teknik analisis aktivasi neutron
didasarkan pada reaksi penangkapan
neutron termal oleh sasaran melalui

reaksi (n, y). Neutron termal diabsorbsi
oleh inti target menghasilkan inti yang
kelebihan neutron yang bersifat tidak
stabil. Inti ini selanjutnya cenderung
akan mencapai keadaan stabil dengan
melepaskan kelebihan energinya melalui
transisi isomerik, atau melalui peluruhan
p. atau p+ yang umumnya diikuti pula
oleh emisi sinar-y. Sinar-y yang
diemisikan umumnya bersifat
karakteristik untuk suatu radionuklida
tertentu, clan sifat ini digunakan untuk
mengidentifikasi suatu radionuklida hasil
aktivasi. Berdasarkan fenomena ini,
maIm dimungkinkan untuk menentukan
unsur, baik secara kualitatif maupun
kuantitatif secara simultan tanpa
dipengaruhi oleh sifat-sifat kimia dari
cuplikan.

Dalam metode komparatif AAN,
kuantitas unsur dalam analit berbanding
Iurus dengan sinyal yang diukur oleh
detektor, yaitu laju pencacahan daTi
radiasi yang spesifik untuk nuklida yang
akan ditentukan. Pada metode ini,
sejumlah masa unsur yang diketahui
jumlahnya, Ws diiradiasi bersama-sama
dengan sampel yang akan ditentukan
kuantitas unsumya. Keduanya baik
sampel maupun standar, selanjutnya
dicacah secara berurutan pada posisi
geometri pencacahan yang sarna.
Formulasi untuk menghitung kuantitas
unsur dalam sampel adalah sebagai
berikut,

c = (cps ) " m (~) ( 3)
" (cps) , '11' c

dengan :
Cu

sampel
cpsu : laju cacah analit dalam sampel
cpss : laju cacah unsur standar
ms : berat unsur standar
we : berat sampel yang diiradiasi

konsentrasi analit dalam

Pengujian Metode Anali.....
Th. Rina M.

METODE PENELITIAN

Preparasi
Untuk keperluan pengujian

metode digunakan bahan acuan standar
jenis batuan SRM 2780 Hard Rock
Mine Waste. Karena metode analisis
yang digunakan adalah metode
komparatif, maka preparasi juga
dilakukan terhadap unsur standar sejenis
dengan analit yang akan dianalisis yang
telah diketahui secara pasti kuantitasnya.
Dilakukan penimbangan SRM 2780
dengan berat tertentu, kemudian sampel
dipak dalam kantong polietilen yang
telah dibersihkan. Untuk analisis unsur
yang memiliki waktu para medium clan
panjang pengepakan dilakukan dua kali
(dobel). Kemudian sampel yang telah
dipak bersama dengan unsur
pembanding clan blanko dimasukan
dalam kapsul polietilen untuk analisis
unsur dengan waktu para pendek clan
medium. Sedangkan untuk analisis
unsur dengan waktu para panjang
sebelum sampel dimasukkan kedalam
kapsul aluminium, sampel clan unsur
standar pembanding yang telah dipak
masing-masing dibungkus dengan
aluminium foil.

Untuk pembanding dibuat larutan
campuran yang terdiri dari unsur-unsur
sejenis dengan analit yang akan
dianalisis. Berat unsur yang
dimasukkan (dibuat campuran)
disesuaikan dengan berat unsur yang
terkandung dalam sampel yang akan
dianalisis.

Iradiasi
Sampel, unsur standar clan

blanko diiradiasi secara bersamaan pada
posisi clan kondisi iradiasi yang sarna.
Iradiasi dilakukan dalam fasilitas sistim
rabbit RSG-GAS. Waktu/lama iradisi
tergantung pada target radionuklida yang
akan dianalisis. Untuk analisis unsur
dengan waktu parOpendek, lama iradiasi
1 menit, unsur dengan waktu paro
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sedang 15 menit, clan waktu iradiasi 2
jam untuk analisis unsur dengan waktu
para panjang.

Pencacahan

Untuk analisis unsur dengan
waktu para pendek, sampel setelah
diiradiasi langsung dicacah selama 2 -
10 menit. Sedangkan untuk unsur-unsur
dengan waktu para medium sampel
didinginkan selama 1 - 2 hari kemudian
dicacah dengan waktu pencacahan
sekitar 15 - 30 menit. Untuk analisis
unsur dengan waktu para panjang
sampel setelah diiradiasi didinginkan
terlebih dahulu sekitar 1 minggu, barn
kemudian dicacah minimal 1jam.

Analisis Data

Terhadap data basil pencacahan
dilakukan analisis kualitatif berdasarkan

energi sinar gamma yang dipancarkan,
clan berdasarkan intensitas sinar gamma
terukur dilakukan analisis kuantitatif

dengan metode perbandingan. Hasil
analisis kemudian dibandingkan
terhadap sertifikat dari SRM 2780 untuk
mengetahui bias relatif terhadap nilai
sertifikat. Untuk pengujian tingkat
akurasi metode dilakukan pengujian
dengan persamaan 2.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data basil penelitian ditampil-
kan pada Tabel 1 clan 2. Dari Tabel 1.
dapat diketahui konsentrasi beberapa
unsur yang dapat dianalisis clan basil
perhitungan ketidakpastiannya. Dari
tabel ini juga dapat diketahui bias
(perbedaan) relatif nilai konsentrasi
unsur basil analisis dibandingkan dengan
nilai pada sertifikat. Untuk pengujian
tingkat akurasi metode ini dilakukan
pada sampel SRM 2780 dengan berat
tertentu sebanyak 9 kali pengulangan.

ISSN 0854.5278

Untuk mengetahui perbedaan
antara nilai dalam sertifikat clan nilai
basil analisis yang dilaporkan dapat
dilakukan dengan 3 cara yaitu dengan
menghitung bias relatif antara basil
analisis dibandingkan dengan sertifikat;
menghitung nilai z-score; atau dengan
menghitung nilai u-test score. [5J Pada
penelitian ini digunakan cara yang
pertama yaitu dengan menghitung nilai
bias relatifnya, yaitu selisih nilai basil
analisis dengan nilai sertifikat dibagi
ni]aidalam sertifikat dikalikan 100%.

Dari 12 unsur basil analisis ,
unsur As, Co, Sc, Cr, Ba, Sb, Cs, Mn, V,
Na, 2n clanAu memiliki nilai bias relatif
cukup kecil. Misal konsentrasi Asdari 9
kaJi pengulangan memiliki kisaran
pengukuran antara 47,37 - 50,87 mglkg,
dengan rataan 48,97 ::!:7,18 mg/kg clan
nilai pad a sertifikat 48,8 ::!: 3,3 fig/kg.
Hasil ini cukup bagus karena memiliki
rentang pengukuran yang relatif kecil.
Untuk unsur lainnya dapat dilihat dalam
Tabel 1. Sedangkan basil pengukuran
La memiliki kisaran konsentrasi antara

7,87 - 38,45 fig/kg dengan rataan 23,82

::!: 0,58 mg/kg clan nilai informasi dalam
sertifikat38 fig/kg. Hasil analisis unsur
La memiliki nilai bias relatif besar yaitu
-37,32 %. Hal ini karena dari analisis 9
replikat sampel, 5 diantaranya
menghasilkan konsentrasi La yang
sangat rendah dibandingkan informasi
yang ada pada sertifikat. Demikian juga
pada analisis Au, bias relatifnya diatas
10 %, yaitu -12,22 %. Hal ini mungkin
perlu menjadi perhatian bagi lab AAN
untuk analisis unsur dengan konsentrasi
keci1.

Untuk pengujian tingkat akurasi
metode digunakan formula (persamaan
2). Hasil pengujian dapat dilihat pada
Tabel 2. Disini hanya 6 unsur yaitu As,
Ba, Mn, V, 2n clanNa yang dapat diuji.
Hal ini disebabkan karena hanya unsur-
unsurtersebut yang tersertifikasi clan
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memiliki nilai ketidakpastian
pengukuran.Dari hasil pengujian dengan
mengambil tingkat kepercayaan 95 %
nampak bahwa ke 5 unsur factimemiliki
tingkat akurasi bagus. Untuk unsur
lainya yaitu Co, Sc, Cr, La, Sb, Cs clan
Au belum tersertifikasi clan
keberadaannya hanya sebagai informasi
bahwa unsur-unsur tersebut terkandung
dalam sampel SRM2780, sehingga tidak
dapat digunakan sebagai acuan pacta
pengujian akurasi metode.

Apabila dilihat dalam sertifikat
SRM 2780 sebenarnya acta 19 jenis
unsur yang terkandung dalam sampel
SRM 2780 yang telah tersertifikasi,
tetapi dalam penelitian ini baru 5 jenis
unsur yang dapat diuji tingkat
akurasinya, Hal ini disebabkan karena
acta kendala yaitu pacta saat analisis
dapat terjadi bahwa secara kualitatif
dapat dianalisis tetapi karena unsur
pembandingnya dalam standar' tidak
terdeteksi maka analisis kuantitatifnya
tidak dapat dilakukan. Sebagai langkah
lanjut, maka perlu dilakukan pengujian
tambahan untuk ke 13jenis unsur lainya
seperti AI, Ca, Fe, Mg, K, clanlainnya
yang pacta penelitian ini belum dapat
diuji tingkat akurasinya.

Untuk mengetahui seberapa
dekat (sebaran) nilai hasil analisis
terhadap nilai sertifikat liar unsur yang
diuji , dapat dilihat pacta Gambar 1.
Sampai dengan Gambar 6. Dalam
Gambar 1. dapat dilihat bahwa pacta
pengulangan (pengukuran) ke-2 clanke-3
pengukuran Zn memiliki perbedaan
terhadap nilai sertifikat cukup besar.
Sebaran nilai hasil analisis untuk unsur
As (Gambar 2) clan unsur V (Gambar 6)
cukup bagus.

Pengujian Me/ode AnaL..,
Th, Rina M
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Lanjutan Tabel I. Hasil Analisis sampel SRM 2780 Hard Rock Mille Waste pada pengujian akurasi l11etodeAAN
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Unsur Mn V Zn ,Lu Au N,

Nilai Sertifikat (mg/kg) 462:1: 21 268:1: 13 2570 + 160 38 0,18 22 I0:1: 180
P.1 Konst (mg/kg) 433,54:1:17,58 265,84 :1:4,63 238: :248,62 32,77:1:0,95 0,20 :1:0,02 2208,80 :1:44,04

Bias (%) -6,16 -0,80 -7,25 -13,77 9,56 -5,46
P.2 Konst (mg/kg) 440,88 :1:11,07 269,08:1:8,51 1908,76:1:425,17 38,45:1:0,74 0,20 :1:0.02 2208,85:1:43,99

Bias (%) -4,57 2,04 -25,73 1,18 11,75 -2,48
P.3 Konst (mg/kg) 483.18:1:5,34 258,54:1:20,05 2289,24:1:202,78 31,82 :1:0,38 0,28 :1:0,02 2208,21 :1:43,97

Bias (%) + 4,58 -4,59 -10,92 -16,26 2,12 -2,32
P.4 Konst (mg/kg) 439,38:1:7,89 277,75:1:9,94 2705,26:1:74,98 32,97:1:0,39 0,16:1:0,01 2244,22:1:44,69

Bias (%) -4,89 2,63 +5,26 -13,25 -13,61 -3,81
P.5 Konst (mg/kg) 447,47:1:6,88 279,62:1:26,24 2447,64:1:292,55 17,67:1:0,49 0,13:1:0,02 2198,74:1:43,87

Bias (%) -3,15 -3,13 +4,76 -53,51 -4,34 -7,53
P.6 Konst (mg/kg) 452,74:1:7,18 235,74:1:17,30 2547,85:1:217,51 17,16:1:0.55 0,10 :1:0,02 2273,81 :1:45,23

Bias (%) -2,00 -7,27 -0,86 -54,84 -7,35 -4,27
P.7 Konst (mg/kg) 468,02:1:7,08 - 2490,96:1:121,59 17,33:1:0,52 0,09 :1:0,02 2186,11:1:42,73

Bias (%) +1,30 - -3,08 -54,39 -19,53 -9,56
P.8 Konst (mg/kg) 434,81 :1:7,52 - 2726,05:1:131,79 18,31 :1:0,43 0,11 :1:0,02 2154,71 :1:42,25

Bias (%) 5,88 - +6,07 -51,81 5,44 -15,37
P.9 Konst (mg/kg) 475,23:1:7,01 - 2786,23:1:67,62 7,87:1:0,73 0,18 :1:0.02 2167,98:1:42,45

Bias (%) 2,86 - +8,41 -79,29 -1,63 -13,59
Rentang hasil (mg/kf!) 433,54-483,18 235,74 - 279,85 1908,76-2786,23 7,87 - 38,45 0,09 - 0,28 2154,71-2273,81
Rataan Konst (mg/kg) 452,80 :1:8,57 264,48 :1:13,53 2476,19:1:198,07 23,82:1:0,58 0,158:1:0.02 2205,71:t 43,69

Bias (%) -1,99 -1,31 -3,65 -37,32 -12,22 -0,19
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Unsur As Co Sc Cr Ba Sb Cs

Nilai Sertifikat (mg/kg) Ibl 48,8:1: 3,3 2,2 23 44 993 :1:71 160 13
P.l* Konst (mg/kg) 48,69:1:9,99 1,72:1:0,18 21,3:1:0,4 45,24:1: 4,05 967,99:1:92,70 149,22:1:1,17 11,99:1: 0.71

Bias (%) -0,23 -19,43 -7,25 2,81 -2,52 -6,73 -7,70
P.2 Konst (mg/kg) 49,57:1:7,41 2,46 :1:0,27 21,5:1: 4,3 36,42:1: 3,48 957,74:1:98,98 155,83:1: 1,24 12,63 :1:0,83

Bias (%) +1,58 7,40 -6,52 -17,24 -3,55 -2,60 -2,83
P.3 Konst (mg/kg) 49,79:1:7,84 1,63 :1:0,18 20,0 :1:0,3 39,15:1: 1,88 870,84:1:41,20 132,77:1: 4,43 13,36:1: 0,44

Bias (%) +2,03 -11,29 -13,07 -11 ,03 -12,30 -17,02 2,83
P.4 Konst(mg/kg» 50,87:1:8,01 2,45 :1:0,22 21,9:1:0.4 50,35 :1:5,23 1016,42:1:47,0 149,87:1: 0,75 14,35:1: 0,44

Bias (%) +4,24 7,15 -4,89 14,43 2,36 -6,33 10,34
P.5 Konst (mglkg) 49,48:1:4,19 2,46 :t 0,27 21,2:t0,5 41,79:t3,11 841,03:t 79,31 156,46:1: 1,15 13,94:1:0.76

Bias (%) +1,39 7,56 -7,95 -5,01 -15,30 -2,21 7,23
P.6 Konst (mg/kg) 47,37:1: 12,51 2,17:1: 0,29 21,7:1:0.3 38,98 :1:3,35 931,82:1:89,33 147,75:1: 1,19 11,64 :1:0,81

Bias (%) -2,93 -1,51 -5,46 -11,41 -6,16 -7,65 -10,45
P.7 Konst (mg/kg) 47,73:1:3,01 1,96:1:0,27 21,4:t 0,2 37,73:1: 3,48 948,05:1:63,59 149,82:1: 1.12 11,40:1:0,74

Bias (%) -2,19 -0,21 -6,42 -14,25 -4,53 -6,36 -12,29
P.8 Konst (mg/kg) 49,67:1:5,52 2,29 :1:0,24 21,7 :1:0,8 42,71 :1:2,88 818,96:1:67,21 157,55:1: 0,99 15,78:1:0,70

Bias (%) +1,78 4,00 -5,51 -2,91 -17,53 -1,53 21,38
P.9 Konst(mg/kg» 47,54:1: 6,17 2,70:1: 0,35 22,5 :1:0,6 46,95:1: 3,88 993,66:1:112,5 157,82:1: 1,27 16,42 :1:0.70

Bias (%) -2,58 -1,77 -2,00 6,71 0,07 -1,36 26,31
Rentan hasil (m/k) 47,38-50,87 1,72-2,70 20,0 - 22,5 36,42 - 46,95 818,96-1016,4 132,8 - 157,8 11,40 - 16,42
Rataan Konst(mg/kg» - 48,97:t 7,18 2,21 :1:0,26 21,47:t 0,87 42,14 :t 0,87 927,37:1:76,86 150,79:1: 1,48 13,50 :t 0,64

Bias (%) +0,35 -0,45 -6,65 -4,23 -6,61 -5.76 -4,15
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Tabel Perhitungan criteria penerimaan dalam penglljian akurasi metode AAN
dengan tingkat kepercayaan 95 % pad a sam pel SRM 2780.

KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah
dilakukan, berdasarkan data yang
diperoleh dibandingkan dengan nilai
yang tercantum pacta sertifikat daD
pengujian tingkat akurasi metode yang
telah dilakukan dapat disimpulkan
bahwa: untuk analisis unsur-unsur As,

DAFTAR PUSTAKA

Ba, Mn, V, Zn daD Na dalan1 sampel
SRM 2780 metode AAN yang digunakan
memiliki tingkat akurasi bagus. Metode
ini dapat digunakan dengan baik untuk
menguji sampel-sampel dengan matrik
sejenis sampel SRM 2780. Tetapi perlu
dilakukan pengujian lanjutan untuk unsur
jenis lainnya yang acta dalam sertifikat
SRM2780 yang pacta penelitian ini belum
dapat diuji tingkat akurasinya.
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Unsur
IIXhenar-X/I!,111,95.y'U2henar+U2/111

Status

As 1.8 14,55 diterima
Ba 65.63 204,04 diterima
Mn 8.53 44,23 diterima
V 19.47 37,71 diterima
Na 158.4 359,83 diterima
Zn 93.81 496,51 diterima
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