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Abstract

It had been done an optimation methods for the determination of iodine
in salt by spectrophotometer UV-Vis. The optimum reaction conditions
and other important analytical parameters have been investigated. Research done by oxidation of iodine and iodide become the iodat, reduce
the iodat become the iodide later then iodide by sodium nitrit. Free iodium
result of extract oxidation by kloroform is so that formed by condensation
of squeezing purple and measured by is absorbance with the spectrophotometer UV-VIS.Result of research that the maximum wavelength 510.5
nm, oxidation which is good to oxidation iodide become the iodat is
KMnO4, the optimum pH obtained on the pH 2. For the optimum acid
using H2SO4. Optimum complex measurement time that is 0 minute (is
immediately measured). This methods that the good accuracy and
precission. Nine real samples were analyzed altogether contain the iodine, but cooking salt fulfilling standard (according to lable 30-80 ppm)
about 55,5% and the rest 44,5 % below the mark.
Key words: Optimation methods, Iodine, Spectrophotometer UV-Vis.
Pendahuluan
Penentuan kandungan iodium dalam garam dapur memerlukan metode analisis
yang tepat karena informasi kuantitatif sangat diperlukan. Banyak institusi dan
masyarakat sangat memerlukan informasi tentang kandungan iodium dalam garam
dapur. Iodium mempunyai peranan yang sangat penting pada tubuh manusia. Berbagai
macam penyakit dapat ditimbulkan karena pada tubuh manusia kekurangan iodium.
Iodium merupakan elemen yang sangat penting bagi tubuh manusia. Iodium sangat
berperan dalam pembentukan hormon tiroid yang berfungsi untuk mengontrol laju
metabolisme dasar dan reproduksi (Casey, dkk, 1995; Hetsel, dkk, 1986). Fungsi iodium
pada tubuh adalah sebagai komponen esensial teroksin dan teroid. Teroksin dapat
meningkatkan laju oksidasi dalam sel-sel tubuh sehingga meningkatkan BMR (Basal
Metabolic Rate). Dalam kelenjar teroid iodium bergabung dengan molekul tirosin
membentuk teroksin dan triiodotironin. Selain itu iodium diperlukan juga dalam proses
reproduksi wanita yang sedang hamil (Winarno, 1997).
Kekurangan iodium dapat menyebabkan penyakit gondok. Penyakit ini dapat
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terjadi waktu usia menginjak dewasa. Kretinisme juga merupakan gejala
kekurangan iodium yaitu kekurangan iodium pada masa awal setelah bayi dilahirkan
yang berakibat pertumbuhan bayi sangat terhambat, wajahnya kurus dan membengkak,
perut kembung dan membesar (Winarno, 1997).
Analisis kandungan iodium dalam berbagai sampel dan instrumen telah dilakukan.
Beberapa instrumen yang telah dipakai yaitu spektrofotometri, X-ray fluorescen, analisis
aktivasi neutron, kromatografi gas, katodik stripping voltametri dan metode terbaru
yaitu ICP-MS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry) (Gelines, dkk, 1998).
Gelines, dkk (1998) telah melakukan penelitian tentang kandungan iodin dalam
nutrisi dan sampel biologi dengan menggunakan ICP-MS. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa analisis dalam sampel nutrisi iodin dengan ICP-MS mempunyai ketepatan dan
ketelitian yang baik. Iodin dalam bahan makanan tidak mengandung klor yang melimpah
seperti dalam garam dapur, sehingga metode ICP-MS cukup baik. Ketepatan dan
ketelitian yang baik ini belum tentu diperoleh jika diterapkan dalam sampel garam
dapur.
Penggunaan kloroform sebagai ekstraktan yang spesifik terhadap iodium telah
dilakukan oleh Somer dan Ekmekci (1997) dan menunjukkan hasil yang baik. Pada
awalnya metode tersebut digunakan untuk menentukan kandungan selenium secara
tidak langsung. Selenium dalam sampel dioksidasi dengan KI membentuk I2 bebas. I2
yang terbentuk diekstrak dengan kloroform atau langsung dititrasi dengan natrium
tiosulfat. Konsentrasi selenium dapat diketahui dari konsentrasi I2 yang terbentuk. Dari
hasil penelitian Somer dan Ekmekci (1997) tersebut dapat dijadikan acuan bahwa Idalam garam dapur dapat dioksidasi menjadi I2 dan kemudian I2 yang terbentuk
diektraksi dengan kloroform sehingga membentuk senyawa yang berwarna dan stabil
yang dapat ditentukan absorbansinya pada panjang gelombang 509 nm.
Metode ekstraksi dengan kloroform dapat mencegah terjadinya oksidasi dari
I- oleh oksigen, menurut Somer dan Ekmekci (1997) melalui reaksi sebagai berikut:

2I- + ½ O2 + 2H+ → I2 + H2O
Afisiensi ekstraksi dengan kloroform untuk larutan I2 telah diteliti. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa konsentrasi iodium awal sebesar 1,156 .10-3 M setelah diekstrak
dengan kloroform diperoleh nilai sebesar (1,159 ±± 0,003). 10-3 M. Dari angka itu
menunjukkan bahwa ekstraksi iodium dengan kloroform dengan kation samping selenium mempunyai efisiensi yang tinggi. Ekstraksi iodium dengan kloroform dalam garam
dapur masih perlu diteliti karena komposisi senyawa garam dapur yang sangat
kompleks.
Perbedaan metode spektrofotometri yang pernah dilakukan oleh Joerin, Maxon
dan Dixon dalam Gelinas, dkk (1998) dengan metode ekstraksi-spektrofotometri adalah
metode tersebut dilakukan secara langsung tanpa oksidasi dan ekstraksi, sehingga
memungkinkan banyak iodida tidak berubah menjadi iodium dan iodium yang terbentuk
mudah menguap karena sifatnya volatil. Keuntungan yang diperoleh dari metode
ekstraksi-spektrofotometri yaitu pembentukan I2 secara sempurna dan tidak ada I2
yang hilang. Penggabungan kedua metode yaitu ekstraksi dan spektrofometri
diharapkan dapat mengatasi kelemahan analisis iodium dengan spektrofotometri.
Dalam penelitian ini keberhasilan pembentukan iodium bebas tergantung pada
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oksidator. Oksidator yang dapat digunakan yaitu kalium kromat. Penggunaan
kalium kromat akan menimbulkan kesalahan apabila keasamannya terlalu tinggi, yaitu
terjadi oksidasi iodida menjadi iodium oleh udara. Penggunaan kromat sebagai
oskidator sangat dianjurkan namun harus dilakukan pada kondisi asam yang rendah.
Reaksi oksidasi KI dengan kalium kromat yaitu:

Cr2O32- + 6I- + 14H+

→ 3I2 + 2Cr3+ + 7H2O

Penggunaan oksidator seperti kalium kromat, hidrogen peroksida dan natrium
hipoklorit pernah dilakukan namun belum diperoleh keterangan oksidator yang terbaik
untuk mengubah iodida menjadi iodium (Gelines, dkk, 1998).
Penggunaan kloroform pada penelitian ini didasarkan pada sifat kloroform yang
dapat membentuk warna yang stabil dengan iodium. Kloroform telah digunakan pada
analisis iodium secara kualitatif. Setelah reagensia air klor ditambahkan setetes demi
setetes kepada suatu larutan iodida, maka bila iod dibebaskan akan menimbulkan
warna larutan coklat, iod yang dibebaskan ini dikocok dengan campuran karbon disulfida
atau dengan kloroform sehingga terbentuk larutan yang berwarna lembayung yang
turun di bagian bawah lapisan air. Terbentuknya warna lembayung yang stabil sehingga
dapat digunakan sebagai dasar analisis iodium secara spektrofotometri (Vogel, 1979).
Proses Penelitian
Alat yang digunakan
Alat untuk pengukuran spektrofotometri menggunakan Spektrofotometer UV-Vis
U-2010 Merk Hitachi. Peralatan lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah corong
pisah, gelas ukur, labu ukur dan alat-alat gelas yang lain.
Bahan yang digunakan:
Bahan yang digunakan adalah jenis analitycal grade dan dilarutkan dalam
aquadest. Bahan-bahan yang digunakan adalah kalium iodida ( E. Merck), selenium
oksida ( E. Merck), kalium kromat (E. Merck), kloroform (E.Merck), garam dapur dan
natrium klorida (E. Merck).
Optimasi kondisi percobaan dan penentuan ll maksimum
Larutan KI dengan konsentrasi 20,0 ppm 25 mL ditambah 5 mL NaOH 1N
dan ditambah dengan KMnO4 0,3 N 3 tetes larutan tersebut dipanaskan sampai
mendidih kemudian didinginkan dengan es, ditambah asam sulfat 1:1 sampai larutan
bersifat asam (dites dengan pH meter) ditambah SnSO3 0,3 N sampai jernih dan
ditambah 1 ml SnSO3 kemudian diaduk dan didiamkan 1 menit. Larutan ditambah
NaNO2 0,4 N 1,0 mL didiamkan 1 menit sambil direndam dengan es, kemudian ditambah
urea 4% 1 mL tanpa penundaan dimasukkan dalam corong pisah 250 mL dan ditambah
3 mL kloroform dikocok larutan selama 15 menit, lapisan kloroform dimasukkan dalam
erlenmeyer 300 mL. Ulangi ekstraksi dua kali dengan kloroform 3 mL dan hasilnya
dikumpulkan. Ekstrak iodium-kloroform diukur absorbansinya dengan spektrofotometer
UV-Vis. Prosedur di atas digunakan untuk penentuan panjang gelombang maksimum
dan optimasi beberapa parameter seperti pemilihan jenis oksidator (KMnO4, K2CrO4,
H2O2), asam (H2SO4, HCl, HNO3), pH larutan awal dan waktu pengukuran kompleks.
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Pembuatan Larutan Standart
Larutan KI 25 mL dengan konsentrasi masing-masing 10, 20, 30, 40 dan 50 ppm
diperlakukan sama seperti prosedur pada optimasi di atas dengan menggunakan kondisi
serta reagen hasil optimasi. Larutan yang diperoleh diukur absorbansinya dengan
spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang maksimum. Data absorbansi yang
diperoleh dibuat kurva kalibrasi dan dicari persamaan regresi liniernya.
Penentuan Iodium Pada Sampel Garam Dapur
Sampel garam dapur kemasan dari berbagai merk ditimbang sebanyak 20 mg
dilarutkan dengan akuades sebanyak 25 mL, kemudian diperlakukan sesuai dengan
prosedur di atas dengan menggunakan kondisi serta reagen hasil optimasi. Ulangi
analisis untuk sampel merk yang lain.
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Penentuan Panjang Gelombang Absorbansi Maksimum
Kompleks iodium-kloroform menyerap radiasi elektromagnetik pada daerah ultraviolet antara 400-600 nm. Dari hasil percobaan yang dilakukan didapatkan panjang
gelombang maksimum 510,5 nm. Spektra kompleks iodium-kloroform pada daerah
sinar tampak dapat dilihat pada gambar 1. Panjang gelombang maksikmum (ll maks)
510,5 nm selanjutnya digunakan untuk optimasi parameter lain dan untuk penentuan
konsentrasi iodium dalam garam dapur.

Absorbansi

510,5 nm

Panjang gelombang (nm)

Gambar 1
Spektra kompleks iodium-kloroform
Optimasi Jenis Oksidator
Untuk mengoksidasi iodida menjadi iodat diperlukan oksidator yang cukup kuat,
karena diharapkan semua iodida teroksidasi menjadi iodat. Jika oksidator tidak baik
maka akan mempengaruhi penentuan kadar iodium. Hasil optimasi oksidator
menunjukkan bahwa penggunaan KMnO4 cukup baik dibandingkan H2O2 dan K2Cr2O4.
Hasil optimasi oksidator dapat dilihat pada gambar 2 di bawah ini:
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Gambar 2
Optimasi pemilihan jenis oksidator A: KMnO4 B: K2Cr2O4 C: H2O2

Absorbansi

Optimasi Jenis Asam
Oksidasi iodat menjadi iodida memerlukan suasana asam. Untuk menciptakan
suasan asam ada beberap asam yang dapat digunakan yaitu asam sulfat, asam nitrat
dan asam klorida. Untuk mencari asam yang terbaik diantara ketiga asam tersebut
dilakukan optimasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asam sulfat memberikan
hasil absorbansi yang tinggi dibandingkan dengan asam nitrat dan asam klorida. Hasil
optimasi jenis asam dapat dilihat pada gambar 3. Untuk selanjutnya asam sulfat
digunakan pada analisis iodium dalam sampel.
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Gambar 3.
Optimasi pemilihan jenis asam: A: H2SO4, B: HCl, C: HNO3
Optimasi pH Larutan Awal
Oksidasi iodat menjadi iodida diperlukan suasana asam, karena itu pH larutan
awal harus di bawah 7. Untuk memperoleh iodida yang optimal maka perlu dilakukan
optimasi pH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pH yang baik untuk oksidasi iodat
menjadi iodium adalah pH 2. Perbedaan Hasil penelitian optimasi pH dapat dilihat
pada gambar 4. Kondisi asam (pH 2) sangat diperlukan karena adanya H+ dapat
membantu terjadinya reaksi redoks antara iodat (I-) dengan oksidator.
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Gambar 4.
Optimasi pH larutan awal

Absorbansi

Optimasi Waktu Pengukuran Kompleks Iodium-Kloroform
Iodium bebas hasil oksidasi diekstrak dengan kloroform, sehingga terbentuk
kompleks iodium-kloroform. Kompleks iodium-kloroform yang terbentuk berwarna
merah muda harus langsung diukur absorbansinya, karena bila terjadi penundaan
pengukuran akan menyebabkan penguapan. Hasil penelitian menunjukkan absorbansi
semakin menurun, bila waktu pengukuran semakin lama. Untuk dapat melihat
penurunan absorbansi kompleks iodium-kloroform dapat dilihat pada gambar 5.
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Gambar 5.
Optimasi waktu pengukuran kompleks iodium-kloroform
Penentuan Kandungan Iodium Dalam Berbagai Merk Garam Dapur
Untuk mengetahui kegunaan metode yang telah dikembangkan maka metode
tersebut digunakan untuk menentukan kandungan iodium dalam berbagai merk garam
dapur. Sebelum penentuan kandungan iodium dalam berbagai merk garam dapur
dilakukan perlu larutan standar untuk membuat kurva kalibrasi absorbansi versus
konsentrasi. Dengan menggunakan beberapa kondisi optimum yang telah dilakukan
di atas didapatkan kurva kalibrasi dengan rentang konsentrasi antara 0-40 ppm dengan
persamaan regresi y = 0,0136x + 0,0131 dan r = 0,9900. Dari kurva dan persamaan
regresi yang diperoleh digunakan untuk menentukan konsentrasi iodium dalam berbagai
merk garam dapur. Hasil penelitian pada penentuan iodium dalam berbagai merk garam
dapur dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini:
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Tabel 1.
Kandungan iodium dalam berbagai merk garam dapur
Kode

Absorbansi

Kandungan

Sampel

rata-rata

iodium (ppm)

1

A

0,137

18,221

2

B

0,347

24,551

3

C

0,146

19,544

4

D

0,477

68,200

5

E

0,342

48,367

6

F

0,273

38,220

7

G

0,238

33,074

8

H

0,121

15,868

9

I

0,288

40,426

No.

Simpulan
Panjang gelombang maksimum kompleks iodium-kloroform 510,5 nm. oksidator
yang baik untuk oksidasi iodida menjadi iodat adalah KMnO4 dan untuk menciptakan
suasana asam pada oksidasi digunakan H2SO4. Larutan awal harus dalam kondisi
asam dengan pH optimum pada pH=2. Terbentuknya kompleks iodium-klorofrom harus
langsung diukur absorbansinya karena jika terjadi penundaan pengukuran dapat terjadi
penguapan. Dari 9 merk yang diteliti garam dapur yang memenuhi standar (30-80
ppm) sebesar 55,5% dan di bawah standar 44,5%.
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