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ABSTRAK
VALIDASI METODE UNTUK ANALISIS KANDUNGAN URANIUM MENGGUNAKAN POTENSIOMETER 
T-90. Telah dilakukan validasi metode untuk analisis kandungan uranium menggunakan Potensiometer T-90. 
Validasi metode dilakukan di laboratorium kendali kualitas Bidang Fabrikasi Bahan Bakar Nuklir, PTBBN, 
BATAN. Tujuan validasi metode untuk mengetahui tingkat presisi dan akurasi hasil analisis uranium yang 
mengacu American Standard Test Methode (ASTM) terbaru yaitu ASTM C1267-11 yang dimodifikasi dengan 
mereduksi pemakaian pereaksi menjadi 10% dari metode asli. Acuan ASTM C 1267-11 merupakan ASTM 
baru sebagai pengganti ASTM lama yaitu ASTM C799, Vol.12.01, 2003. Adanya ASTM baru yang 
dimodifikasi dengan mereduksi pemakaian pereaksi tersebut maka perlu dilakukan validasi metode. Alat 
yang digunakan untuk analisis uranium adalah potensiometer T-90 dan bahan yang digunakan adalah 
serbuk uranium oksida standar/CRM (Certificate Reference Material). Validasi metode dilakukan dengan 
menganalisis 7 kali penimbangan serbuk uranium standar dan masing-masing dilakukan 7 kali analisis. 
Data hasil analisis digunakan untuk menentukan tingkat akurasi, presisi, simpangan baku relative (RSD) 
dan coefficient Variation Horwitz (CVHorwitz) serta penentuan limid deteksi (LoD) dan kuantisasi (LoQ). 
Hasil analisis uranium rerata pada validasi ini diperoleh sebesar : 84,36%, simpangan baku (SD) sebesar 
0,12%, standar deviasi relativ (RSD) : 0,14% dan 2/3 coefficient Variation Horwitz (CVHorwitz) : 2.00%. 
Hasil RSD diperoleh lebih kecil dari hasil (2/3) CVHorwitz sehingga metode ini mempunyai presisi yang 
tinggi. Hasil nilai akurasi diperoleh : 0.48% sedangkan batas keberterimaan tingkat akurasi tinggi bila nilai 
akurasi < 2,00%, maka metode ini mempunyai tingkat akurasi yang tinggi [1]. Limit deteksi (LoD) dan dan 
limit kuantisasi (LoQ) masing-masing sebesar 0,0145 g/L dan 0,0446 g/L. Dengan demikian maka metode 
pengujian yang divalidasi ini adalah valid untuk digunakan.
Kata kunci : validasi, uranium, potensiometer, presisi, akurasi

ABSTRACT
METHOD VALIDATION FOR URANIUM CONTENT ANALYSIS USING A POTENTIOMETER T-90. An 
experimental method validation has been conducted for uranium content analysis using Potentiometer T-90. 
The method validation experiment was performed in the quality control laboratory of Experiment Fuel 
Element Installation, PTBBN, BATAN. The objective is to determine the level of precision and accuracy of 
analytical results for uranium analysis referring to the latest American Standard Test Method (ASTM) of 
ASTM C1267-11, which is a modified reference method by reducing of reagent consumption by 10% of the 
amount used by the original method. The ASTM C 1267-11 reference is a new ASTM as a substitute for the 
older ASTM namely ASTM C799, Vol.12.01, 2003. It is, therefore, necessary to validate the renewed method. 
The tool used for the analysis of uranium was potentiometer T-90 and the material used was standard 
uranium oxide powder CRM (Certificate Reference Material). Validation of the method was done by 
analyzing standard uranium powder by 7 times weighing and 7 times analysis. Analysis results were used to 
determine the level of accuracy, precision, Relative Standard Deviation (RSD) and Horwitz coefficient 
Variation and limit detection and quantitation. The average uranium obtained for this method validation is 
84.36% with Standard Deviation (SD) of 0.12%, Relative Standard Deviation (RSD) 0.14% and 2/3 Horwitz 
coefficient Variation (CVHorwitz) 2.05 %. The results show that RSD value is smaller than the value of (2/3) 
CVHorwitz, which means that this method has a high precision. The accuracy value obtained is 0.48%, and 
since the acceptance limit of high level of accuracy is when the accuracy value is <2.00%, this method is 
regarded as having a high degree of accuracy [1]. The limit of detection (LOD) and and the limit of 
quantitation (LOQ) are 0.0145 g / L and 0.0446 g / L respectively. It is concluded that the ASTM C 1267-11 
reference method is valid for use.
Keywords: validation, uranium, potentiometer, precision, accuracy

PENDAHULUAN

Uranium merupakan salah satu bahan bakar 
nuklir yang digunakan dalam fabrikasi elemen

bakar reaktor nuklir baik reaktor daya maupun riset. 
Dalam proses fabrikasi untuk elemen bakar reaktor 
nuklir, kendali kualitas sangat diperlukan dalam 
rangka mendukung proses fabrikasi tersebut [2].
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Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh kendali 
kualitas antara lain, analisis kandungan uranium, 
unsur-unsur pengotor dalam bahan bakar uranium 
oksida serta penentuan true density yang masing- 
masing kegiatan mempunyai metode analisis yang 
digunakan sebagai pedoman melakukan kegiatan.

Dalam makalah ini difokuskan untuk analisis 
kandungan uranium yang sangat diperlukan dalam 
proses fabrikasi elemen bakar nuklir. Analisis 
dilakukan di laboratorium kendali kualitas Bidang 
Fabrikasi Bahan Bakar Nuklir (BFBBN), Pusat 
Teknologi Bahan Bakar Nuklir (PTBBN), BATAN. 
Alat yang digunakan adalah potensiometer T-90.

Dalam melakukan analisis kandungan uranium 
diperlukan metode analisis yang mampu 
memberikan data dengan tingkat akurasi dan presisi 
tinggi. Metode yang digunakan untuk melakukan 
analisis kandungan uranium harus tertelusur. Salah 
satu contoh adalah metode yang tertelusur adalah 
metode American Standard Test Methode (ASTM) 
[3,4].

Metode analisis kandungan uranium yang 
digunakan di laboratorium kendali kualitas BFBBN 
selama ini mengacu pada ASTM C799, Vol.12.01, 
2003 [3]. Dalam kurun waktu tertentu selalu ada 
pengembangan metode analisis. Salah satu contoh 
adalah dengan adanya ASTM baru berisi tentang 
metode analisis kandungan uranium yaitu ASTM C 
1267-11, dengan adanya acuan baru ini maka 
metode analisis kandungan uranium di laboratorium 
kendali kualitas BFBBN mengalami perubahan 
metode yang semula mengacu ASTM C799, 
Vol.12.01, 2003 menjadi ASTM C1267-11. Metode 
ASTM C 1267-11 dimodifikasi dengan mereduksi 
pemakaian pereaksi menjadi 10% dari metode asli, 
maka perlu dilakukan validasi metode. Bahan yang 
digunakan untuk melakukan validasi adalah U3O8 

standar/CRM (Certificate Reference Material).
Tujuan validasi metode adalah untuk 

mengkonfirmasi suatu metode yang dilakukan 
mempunyai unjuk kerja sesuai yang dikehendaki 
dalam penerapan metode tersebut. Parameter unjuk 
kerja yang dilakukan diantaranya tingkat presisi, 
akurasi, simpanan baku relativ (RSD), coefficient 
Variation (CV) Horwitz serta limid deteksi (LoD) 
dan kuantisasi (LoQ).

LANDASAN TEORI
Validasi metode merupakan suatu konfirmasi 

dengan melakukan analisis menggunakan metode 
yang telah tersedia dalam acuan yang baku (seperti 
ASTM) dan metode tersebut telah mengalami 
perubahan. Hal ini untuk mengetahui bahwa metode 
yang digunakan mempunyai unjuk kerja yang valid

yaitu dengan mengetahui tingkat akurasi dan presisi 
[1].

Akurasi
Akurasi merupakan kesesuaian antara hasil 

analisis dengan nilai benar analit (atau nilai acuan 
analit yang dapat diterima/true value) [1]. Akurasi 
dapat ditentukan melalui berbagai cara antara lain 
dengan melakukan analisis menggunakan CRM, 
melakukan perbandingan dengan metode lain, 
melakukan standar adisi.

Nilai akurasi ditentukan dengan cara 
membandingkan antara selisih nilai dari sertifikat 
dengan hasil analisis terhadap nilai dari sertifikat 
atau dengan persamaan berikut :[1]

|lfc -Ua I
Akurasi = ..............— * 100%

Us (1)
Dengan :

| | : tanda hasil perhitungan mutlak
Us : Nilai dalam sertifikat (%)
Ua : Nilai hasil analisis (%)
Nilai akurasi semakin kecil maka tingkat 

akurasi semakin tinggi karena semakin kecil nilai 
akurasi maka bias/kesalahan hasil analisis semakin 
kecil. Suatu alat akan mempunyai tingkat akurasi 
tinggi apabila nilai akurasi yang diperoleh semakin 
mendekati nilai nol [1]. Dengan demikian akurasi 
merupakan ukuran yang menunjukkan derajat 
kedekatan hasil analis dengan kadar analit yang

Gambar 1. Ilustrasi tingkat akurasi tinggi

Presisi
Presisi merupakan kedekatan antar hasil 

pengukuran yang menunjukkan derajat kesesuaian 
dari hasil uji individual yang diukur melalui 
penyebaran atau rata-rata apabila analisis dilakukan 
secara berulang pada sampel-sampel yang diambil 
dari campuran yang homogen. Presisi diukur 
sebagai simpangan baku/Standard deviation (SD) 
dan simpangan baku relatif/relative standard 
deviation (RSD). Presisi tidak harus berhubungan 
dengan kedekatan terhadap nilai benar (true value) 
[1].
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Nilai benar
Gambar 2. Ilustrasi tingkat presisi tinggi

Untuk mengetahui tingkat presisi suatu metode 
analisis maka dilakukan penentuan beberapa 
parameter yaitu : simpangan baku/SD, simpangan 
baku ralatif/RSD dan Coefisien Variasi Horwitz 
(CVHorwitz). Suatu metode mempunyai tingkat presisi 
yang tinggi apabila nilai RSD yang dihasilkan lebih 
kecil dari nilai 2/3 CVHorwitz.[1]

Parameter-parameter tersebut diatas dapat di 
tentukan dengan menggunakan persamaan berikut :

c.

d.

a.

b.

CVjjorwitz = 21-0’5 1°g konsentrasi

(2)

(3)

(4)

(5)
dengan :
x : hasil analisis
x : hasil analisis rerata 

n : jumlah pengulangan analisis 
SD : simpangan baku 
RSD : simpangan baku relatif 
CV : coefisien variasi

Limit Deteksi (LoD) dan Limit 
Quantisasi (LoQ)

Limit deteksi (LoD) merupakan parameter uji 
batas terkecil yang dimiliki oleh suatu 
alat/instrumen. Limit kuantisasi (LoQ) merupakan 
konsentrasi/jumlah terendah dari analit yang masih 
dapat ditentukan dan memenuhi kriteria akurasi dan 
presisi yang disepakati. Limit kuantisasi biasa 
disebut limit pelaporan (limit of reporting) [1]. 
Penentuan nilai limit deteksi dan kuantisasi 
tergantung pada analisis yang dilakukan yaitu 
menggunakan alat/instrumen atau tidak 
menggunakan instrumen. Apabila kegiatan analisis 
dilakukan tidak menggunakan instrumen maka limit 
deteksi dan kuatisasi ditentukan dengan mendeteksi 
analit dalam sampel dengan pengenceran secara 
bertingkat [1]. Apabila analisis dilakukan

menggunakan instrumen maka limit deteksi dan 
kuantisasi ditentukan dengan mengukur respon 
blanko pereaksi minimal 7 kali pengukuran 
selanjutnya ditentukan simpangan baku. Nilai limit 
deteksi dan kuantisasi dapat ditentukan dengan 
persamaan: [1,4]
LoD = jT+ 3 SD (6)

(7)LoQ = x+ 10 SD
Dengan :

LoD = limit deteksi 
LoQ = limit kuantisasi 
x = nilai rata-rata hasil analisis blanko 
SD = simpangan baku

Alat Titrasi Potensiometer
Potensiometer merupakan salah satu alat yang 

digunakan untuk melakukan analisis kandungan 
uranium. Prinsip kerja dari alat potensiometer 
berdasarkan pada perubahan potensial elektroda 
yang dicelupkan dalam larutan yang dianalisis 
karena adanya penambahan volume titran. Alat 
potensiometer dilengkapi dengan alat titrasi secara 
otomatik dan pencatat data hasil analisis serta 
elektrode kerja platina (Pt) dan elektrode 
pembanding atau elektrode kombinasi Platina yang 
merupakan gabungan dari ke dua macam elektrode 
Pt dan pembanding [5].

Keterangan gambar.
1. Elektrode kombinasi 6. Monitor manual
2. Buret tempat larutan titran 7. CPU
3. Pengaduk gantung 8. Printer
4. Meja sampel 9. Monitor komputer
5. Botol tempat titran

Analisis Uranium menggunakan 
Potensiometer

Prinsip analisis uranium berdasarkan reaksi 
redoks (reduksi-oksidasi). Pada proses ini uranium 
berada dalam bentuk larutan uranil nitrat dan 
uranium bervalensi enam atau U (VI). Dalam proses 
analisis mula-mula U (VI) direduksi menjadi 
uranium bervalensi empat atau U (IV) 
menggunakan larutan ferro sulfat sebagai reduktor 
dan Mo (IV) sebagai katalisator. U (IV) yang 
terbentuk kemudian dioksidasi menggunakan
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larutan kalium bikromat menjadi U (VI) Reaksi
yang terjadi pada peristiwa reduksi sebagai berikut
[5] :
UO22+ + Fe3+ + 4 H------► U4+ + Fe2+ + 2 H2O

(8)
Mo (VI) f

Fe2++NO3- + 4H+ ------► Fe3++ NO/+2H2O(9)
Mo (VI) .

FeJ- + 2NO3- + 4H- --------► Fe3++2NO2/+2H;O

(10)
Reaksi yang terjadi saat peristiwa oksidasi sebagai
hpriknt -4,2,3)

Vo (IV)
3 U4++ CnCF2-+ 2 H- -----> 3 UO22’+ 2 Cr3++ H2O

(11)
Jumlah uranium yang dianalisis dapat diketahui 

langsung dari hasil pencatat pada alat atau dapat 
dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai 
berikut [5] :
Kandungan uranium dalam sampel = 119 x Vt x N

(12)
VjX U9xKxFxK .

Kadar uranium = ........................................ X 100%

(13)
dengan :

V1 : volume titran yang digunakan untuk analisis
(ml)

N : normalitas K2Cr2O7 yang digunakan adalah
0,025 N (N)

119 : Barat atom uranium (238) dibagi bilangan 
oksidasi (2)

F : faktor Pengkayaan (untuk U deplesi F = 1)
K : volume labu takar yang digunakan untuk

melarutkan sampel (ml)
E : berat sampel yang dilarutkan (mg)
V2 : volume sampel yang dianalisis (ml)

METODOLOGI
Validasi metode bertujuan untuk konfirmasi 

dengan melakukan analisis menggunakan metode 
yang telah tersedia dalam acuan yang baku dan 
metode tersebut telah mengalami perubahan. Pada 
validasi metode untuk analisis kandungan uranium 
menggunakan bahan/sampel standar/CRM. Sampel 
harus dalam bentuk larutan uranil nitrat. Larutan 
uranil nitrat dilakukan preparasi dengan 
menambahkan pereaksi-pereaksi untuk analisis 
uranium, kemudian dianalisis mengunakan 
potensiometer.

Bahan yang dibutuhkan adalah serbuk U3O8 

standar/CRM, asam nitrat pekat, asam sulfat pekat, 
ammonium heptamolibdat, kalium bikromat, asam 
amido sulfonat, asam perklorat pekat, vanadil sulfat, 
air destilasi.

Peralatan yang digunakan gelas ukur, beker

gelas, labu ukur, pipet ukur, corong, pengaduk 
magnit, hot plate, pH meter, timbangan analitik, 
potensiometer T-90.
Langkah Kerja.
1. Preparasi pereaksi

Pembuatan larutan asam sulfamat 1,5 M : 
timbang 15 gram asam sulfamat dilarutkan dengan 
air destilasi menjadi 100 mL. Pembuatan larutan 
ferro sulfat 1 M : timbang 28 gram serbuk ferro 
sulfat tambah 10 mL asam sulfat pekat d volume 
dan ditepatkan menjadi 100 mL dengan air destilasi. 
Pembuatan larutan ammonium heptamolybdat 0,4 
% : timbang 0,4 gram ammonium heptamolybdat 
tambah 50 mL asam nitrat pekat kemudian tepatkan 
volumenya menjadi 100 mL dengan air destilasi. 
Pembuatan larutan vanadil sulfat : timbang 1,25
gram tambah 5 mL asam sulfat pekat dan tepatkan 
volumenya menjadi 100 ml dengan air destilasi.
2 . Analisis Uranium untuk menentukan tingkat 
presisi dan akurasi

Menimbang ± 0,1181g serbuk uranium oksida 
standar/CRM sebanyak 7 kali penimbangan, masing
masing dilarutkan dengan asam nitrat dan volume 
ditepatkan menjadi 10 mL menggunakan air 
destilasi. Diambil 1 mL larutan hasil pelarutan 
uranium ditambah asam sulfat dan dikeringkan 
kemudian tambah asam nitrat dan keringkan lagi. 
Selanjutnya ditambah asam sulfamat dan asam 
phosphat pekat. Campuran larutan diaduk hingga 
berwarna putih keruh kemudian ditambah larutan 
ferro sulfat dan amonium heptamolibdat sambil 
diaduk sampai larutan yang semula berwarna coklat 
tua berubah menjadi jernih. Larutan jernih tersebut 
ditambah larutan vanadil sulfat kemudian dititrasi 
menggunakan kalium bikromat 0,025 N sampai
terjadi titik ekivalen. Analisis dilakukan berulang 
sebanyak 7 kali untuk setiappenimbangan serbuk 
uranium oksida standar.
3 . Analisis blanko untuk menentukan LoD dan 
LoQ

Diambil 1 mL asam nitrat tambah asam sulfat 
dan dikeringkan kemudian tambah asam nitrat dan 
keringkan lagi. Hasil pengeringan larutan asam 
sulfamat dan asam phosphat pekat. Campuran 
larutan diaduk hingga berwarna putih keruh 
kemudian ditambah larutan ferro sulfat dan 
amonium heptamolibdat sambil diaduk sampai 
larutan yang semula berwarna coklat tua berubah 
menjadi jernih. Larutan jernih tersebut ditambah 
larutan vanadil sulfat kemudian dititrasi 
menggunakan kalium bikromat 0,025 N sampai 
terjadi titik ekivalen. Analisis dilakukan berulang 7 
kali.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Validasi metode pengujian analisis kandungan 

uranium dilakukan karena metode yang digunakan 
adalah metode dari ASTM baru yang dimodifikasi 
dengan mereduksi pereaksi yang digunakan menjadi 
10% dari metode asli. Untuk mengetahui unjuk 
kerja metode yang baru maka perlu dilakukan 
pengujian. Pengujian dilakukan dengan 
menggunakan bahan/sampel yang sudah diketahui 
kadar uraniumnya sehingga dapat diketahui bahwa 
metode yang digunakan valid yang menghasilkan 
data dengan tingkat presisi dan akurasi tinggi.

Pada validasi ini telah dilakukan analisis 
uranium dengan menimbang serbuk uranium oksida 
standar sebanyak 7 kali pengulangan penimbangan, 
setiap penimbangan masing-masing dilakukan 7 kali 
analisis. Jumlah uranium yang digunakan untuk 
setiap analisis sebesar ± 10 mg U. Hasil analisis 
uranium diperoleh ditunjukkan pada Tabel 1. 
sedangkan data lengkap dapat dilihat pada 
lampiran.
Tabel 1. Data hasil analisis uranium rerata dari 7

kali penimbangan dan masing-masing 
penimbangan dilakukan 7 kali analisis

No.
Kandungan U 
hasil analisis 

(g/L)
Kadar U (%)

1 9,97 84,41
2 9,99 84,44
3 9,97 84,14
4 9,97 84,39
5 10,01 84,52
6 10,08 84,33
7 9,978 84,30

rerata 84,36
SD 0,12

Untuk menentukan kadar uranium hasil analisis 
menggunakan persamaan (13) atau dengan cara 
membandingkan jumlah uranium hasil analisis 
terhadap berat serbuk uranium yang dianalisis. Dari 
hasil analisis diperoleh kadar uranium rerata sebesar 
84,36%. Selanjutnya dengan menggunakan 
persamaan (1), SD rerata hasil analisis diperoleh 
sebesar 0,12% dan untuk menentukan tingkat 
presisi menggunakan persamaan (4) dan (5). Hasil 
perhitungan dengan menggunakan persamaan 
tersebut diperoleh:

a. RSD :
= (0,1201/84,3619)(100%)
= 0,14 %.

b. CVHorwitz :
= 21-0,5 log (84,3619)(0,01)

= 2,05 %

c. 2/3 dari CVHowitz :

= (2/3)(2,05%)
=1,37%

Metode dinyatakan mempunyai tingkat presisi 
yang tinggi apabila nilai RSD yang dihasilkan dari 
analisis lebih kecil dari nilai 2/3 (CVHorwitz).[1] Dari 
hasil analisis diperoleh nilai RSD sebesar 0,14 % 
sedangkan hasil dari 2/3 (CVHorwitz) adalah 1,37 %, 
maka nilai RSD hasil analisis lebih kecil dari nilai 
2/3 (CVHorwitz). Dengan demikian metode yang 
divalidasi mempunyai tingkat presisi tinggi.

Untuk menentukan nilai akurasi dalam validasi 
metode menggunakan persamaan (1) atau dengan 
membandingkan antara selisih kadar uranium dalam 
sertifikat dengan kadar uranium hasil analisis 
terhadap kadar uranium dalam sertifikat yang 
dianalisis. Kadar uranium standar/CRM : 84,77%. 
Suatu metode akan mempunyai tingkat akurasi 
tinggi apabila nilai akurasi/bias yang diperoleh 
semakin mendekati nilai nol [1]. Batas 
keberterimaan akurasi/bias pada metode analisis ini 
nilai akurasi < 2,00% [3].

Dari hasil perhitungan data analisis 
diperoleh nilai akurasi sebesar 0,48%, sedangkan 
batas keberterimaan akurasi/bias < 2,00%.[2] 
Dengan demikian maka metode yang divalidasi ini 
mempunyai tingkat akurasi tinggi karena nilai 
akurasi yang dihasilkan < 2,00% [3].

Dalam penentuan limit deteksi (LoD) dan 
kuantisasi (LoQ) dilakukan dengan melakukan 
analisis blanko sebanyak 7 kali. Data hasil 
penentuan LoD dan LoQ seperti pada Tabel 2.
Tabel 2. Data hasil analisis blanko

No. Hasil Analisis (g/L)
1 0,0000
2 0,0000

3 0,0000

4 0,0000

5 0,0114
6 0,0000
7 0,0000

Rerata 0.0016
SD 0.0043

Pada Tabel 2. hasil analisis blanko rerata 
diperoleh 0,0016 g/L dengan SD sebesar 0,0043 
g/L. Dengan menggunakan persamaan (6) dan (7), 
maka nilai LoD dan LoQ masing-masing adalah 
0,0145 g/L dan 0,0446 g/L. Dari hasil LoD tersebut 
dapat diketahui bahwa batas terendah uranium 
untuk analisis dengan menggunakan metode yang 
divalidasi adalah 0,0145 g/L atau 14,50 ppm
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uranium. Batas kuantisasi yang diperoleh 0,0446 
g/L atau 44,60 ppm artinya konsentrasi 44,60 ppm 
adalah jumlah terendah dari sampel yang masih 
dapat ditentukan dan memenuhi kriteria akurasi dan 
presisi yang disepakati.

Dengan melihat hasil validasi tersebut diatas 
maka metode untuk analisis kandungan uranium 
menggunakan Potensiometer T-90 yang divalidasi 
adalah valid untuk digunakan.

KESIMPULAN
Pada validasi metode untuk analisis kandungan 

uranium dengan mengacu ASTM C1267-11 dan 
menggunakan potensiometer T-90 mempunyai 
tingkat presisi dan akurasi yang tinggi. Hal ini 
dikarenakan nilai RSD yang diperoleh : 0,14 % 
lebih kecil dari 2/3 CVHorwitz yaitu 1,37 %. 
Selanjutnya nilai akurasi yang diperoleh 0,48 % 
atau lebih kecil dari 2,00 %. Nilai LoD dan LoQ 
masing-masing adalah 0,0145 g/L atau 14,50 ppm 
dan 0,0446 g/L atau 44,60 ppm. Dengan melihat 
hasil validasi tersebut diatas maka metode untuk 
analisis kandungan uranium menggunakan 
Potensiometer T-90 yang divalidasi adalah valid 
untuk digunakan.
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TANYA JAWAB

Budi Setiawan
- Bagaimana rumus molekul uranil nitrat?
- Fenomena (proses reaksi) yang terjadi dalam 

proses analisis?

Torowati
- UO2 (NO3)2

- Reaksi redoks.

Sajima
- Kenapa metode ini harus divalidasi?

Torowati
- Metode ini di validasikarena metodenya telah 

mengalami perubahan dari metode aslinya 
dengan mereduksi pereaksinya.
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LAMPIRAN
Tabel 1. Data hasil analisis serbuk U3O8 standar/CRM dengan 7 kali Penimbangan dan masing-masing 7 kali

Analisis
No. Berat serbuk U3O8 CRM 

(g)/10 mL
Kandungan U hasil 

analisis (g/L )
hasil analisis (Rerata ±SD) U 

(g/L)
kadar U (Rerata ±SD) 

(%)
I. 1 0,1181 10,0217

9,9682±0,1463 84,4046±1,3236

2 0,1181 9,9920
3 0,1181 9,7998
4 0,1181 10,0996
5 0,1181 10,1783
6 0,1181 9,7995
7 0,1181 9,8864

II. 1 0,1184 10,0783

9,9983±0,0633 84,4449±0,4857

2 0,1184 10,0277
3 0,1184 9,9814
4 0,1184 10,0667
5 0,1184 9,9824
6 0,1184 9,9035
7 0,1184 9,9479

III.1 0,1184 10,0200

9,9625±0,0841 84,1429±0,7100

2 0,1184 10,0572
3 0,1184 10,0663
4 0,1184 9,8979
5 0,1184 9,8810
6 0,1184 9,9430
7 0,1184 9,8722

IV.1 0,1181 9,9457

9,9668±0,0566 84,3930±0.4790

2 0,1181 9,9072
3 0,1181 9,9608
4 0,1181 10,0605
5 0,1181 10,0023
6 0,1181 9,8996
7 0,1181 9,9916

V. 1 0,1184 10,0044

10,0069±0,1007 84,5174±0.8505

2 0,1184 10,1295
3 0,1184 10,0864
4 0,1184 9,9626
5 0,1184 9,8168
6 0,1184 10,0042
7 0,1184 10,0441

VI.1 0,1195 10,1476

10,0772±0,1289 84,3280±1.0791

2 0,1195 10,1169
3 0,1195 10,1922
4 0,1195 10,2092
5 0,1195 9,8425
6 0,1195 10,0193
7 0,1195 10,0128

VII. 1 0,1183 9,9974

9,9730±0,1092 84,3025±0.9234

2 0,1183 10,1412
3 0,1183 9,9987
4 0,1183 9,8055
5 0,1183 9,9106
6 0,1183 9,9079
7 0,1183 10,0496

Rerata 9,9933±0,0403 84,3619±0,1202
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