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Abstrak 

 Harga konstanta stabilitas  menunjukkan  kestabilan dari suatu kompleks. Semakin besar 

konstanta stabilitasnya semakin stabil senyawa kompleksnya. Konstanta stabilitas dapat diaplikasikan 

dalam analisis spektrofotometri serapan atom untuk mengatasi  terjadinya interferensi. Atas dasar harga  

konstanta stabilitas terjadinya  interferensi oleh ion  logam lain dapat dikurangi.  

 Pada  analisis Pb secara spektrofotometri serapan atom diinterferensi oleh ion logam  timah 

(Sn), antimon (Sb) dan bismut (Bi). Karena  harga konstanta stabilitas ion komplek [SnBr4] 
2-

 lebih 

besar  daripada ion kompleks [ PbBr4 ]
2-

 maka  penambahan  asam bromida  pada analisis Pb  akan 

mengurangi interferensi yang disebabkan oleh ion Sn. Demikian juga untuk ion logam  Sb dan Bi yang 

menginterferensi ion Pb, penambahan  HCl  akan mengurangi interferensi dari ion Sb dan Bi terhadap 

Pb, karena harga konstanta stabilitas  dari keduanya jauh lebih besar dibanding dengan konstanta 

stabilitas ion     [ PbCl4 ]
-2

  

 

Kata Kunci : Aplikasi, interferensi, Konstanta Kestabilan. 

 
PENDAHULUAN 

 Berkembangnya  ilmu pengetahuan dan tehnologi  modern , mendorong munculnya 

kawasan – kawasan  industri, baik dalam sekala besar maupun kecil. Munculnya kawasan 

industri tersebut  memberikan keuntungan finansial yang besar, diantaranya tersedianya 

lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Munculnya 

kawasan  industri juga memberikan dampak negatif terhadap  kesejahteraan masyarakat, hal 

ini ditandai dengan munculnya  problem pencemaran lingkungan yang berakibat buruk 

terhadap kesehatan masyarakat. 

 Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap  kesehatan masyarakat, pemerintah 

melalui  menteri lingkungan hidup  telah mengeluarkan  peratuaran yang  mengatur  berapa  

jumlah  pulutan yang   masih diizinkan  berada pada linkungan tertentu.  Dengan peraturan itu  

pemerintah punya kewenangan untuk bisa mengontrol apakah suatu industri telah  melanggar  

aturan  menyangkut  limbah  yang dibuang  di  lingkungan atau belum.  Suatu industri 

dianggap melanggar  peraturan bila, industri tertentu membuang  limbah  bahan berbahaya  

melebihi  ambang batas yang diizinkan. Sejalan dengan keperluan tersebut , diperlukan  

metode  pengukuran yang  akurat sehingga  dapat memberikan informasi yang  tepat  apakah 

suatu   polutan sudah  berada diatas ambang batas, atau belum.  Informasi yang tidak  benar 

akan  merugikan baik  bagi  masyarakat  maupun  industri. 

 Kendala yang dihadapi dalam pengukuran polutan secara spektrofotometri serapan  

atom adalah terjadinya  interferensi. Interferensi adalah terjadinya gangguan subtan lain  

terhadap analit yang sedang diukur.  Interferensi  mengakibatkan  hasil analisis  menyimpang 

dari  nilai yang sebenarnya. Keadaan ini  sangat tidak diinginkan karena  kebijakan yang 

diambil menjadi salah. Atas dasar masalah tersebut para ahli kimia  analisis, berusaha 

mengembangkan  metode analisis , sehingga terhindar dari kesalahan. Salah satu metode yang 

dikembangkan adalah  menghilangkan gangguan interferensi melalui pembentukan kompleks 

yang stabil. Secara teoritis  kestabilan dari suatu kompleks , dapat dilihat dari konstanta 

stabilitasnya. Sebagai contoh  pada penetapan  tembaga (Pb), secara spektrofotometri serapan 

atom  diganggu oleh  adanya ion Sn(II), Sb(II) dan Bi(III). Gangguan ketiga  ion tersebut 

dapat dihindari dengan menambahkan larutan HBr dan HCl  dalam jumlah tertentu. Dasar 

pemikiran dari penambahan larutan tersebut adalah  karena kedua larutan tersebut dapat 

membentuk kompleks dengan logam pengganggu. Untuk mengetahui apakah penambahan   

larutan  pengompleks dapat mengurangi  interferensi dapat diketahui dari harga  kontanta 

stabilitasnya. 
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INTERFERENSI 

 Interferensi secara umum didefinisikan  sebagai gangguan yang menyebabkan hasil 

analisis menyimpang dari hasil yang sebenarnya (true value). Interferensi menyebabkan nilai 

yang terukur  lebih besar atau lebih kecil dari pada nilai yang sebenarnya. Bila nilai yang 

terukur lebih besar dikatakan terjadi interferensi positif. Sebaliknya bila yang terukur lebih 

kecil dikatakan  terjadi interferensi  negatif. Terjadinya interferensi tersebut dapat merugikan  

kedua belak pihak yaitu pihak industri maupun  masyarakat pengguna  lingkungan. 

 Bila dilihat dari penyebabnya, dikenal dua jenis interferensi yaitu : 

a. Interferensi Spektra 

Interferensi Spektra disebabkan oleh karena  tumpang tindih (overlap) dari garis 

garis  resonansi unsur yang diemisikan, karena unsur memiliki garis spektra 

pada berbagai panjang gelombang. Gangguan spektra ini dapat diatasi dengan 

meningkatkan resulusi dg prisma dan filter, atau dg teknik pemisahan baik  

pengendapan atau ektraksi pelarut. 

b. Interferensi Kimia 

Terjadinya interferensi kimia disebabkan karena : 

1) Terbentuknya senyawa yang stabil 

Terbentuknya senyawa yang stabil menyebabkan peruraian tidak 

sempurna,karena molekulnya sulit diuraikan menjadi atomnya. Jenis 

gangguan ini dapat diatasi dengan  meningkatkan temperatur 

nyala,menggunakan zat pembebas (releasing agent) dan ekstraksi.  

2) Ionisasi atom atom gas dalam  keadaan dasar 

Terjadinya proses ionisasi terhadap analit sangat tidak   diharapkan karena 

akan mengurangi emisi garis spektra. Gangguan ini dapat diatasi dengan 

menggunakan temperatur nyala yang lebih rendah atau dengan menambahkan 

zat penekan ionisasi atau ionisation  supessant.  

  

KONSTANTA KESTABILAN 

 Secara kuantitatif kestabilan ion ion  dinyatakan dg apa yang disebut  konstanta 

stabilitas. Untuk reaksi setimbang dalam  larutan : 

 

 a A   + b B                  c C  +  d D 

 

Besarnya Konstanta  kestabilan  Kc adalah : 

 

                       a C
c
  a D

d 

 Kc  =  __________ 

 

                       a A
a
 a B

b
          

 

 

 aadalah  aktivitas, dan harganya merupakan persamaan   a  = c x , dimana  c adalah 

konsentrasi dan gama adalah koefisien aktivitas. Pada larutan encer gama = 1 sehingga    a = 

c. Secara umum larutan mempunyai  <  1 , sehingga aktivitasnya juga lebih kecil dari 

konsentrasi. 

  Bila reaksi kestimbangan diatas  diberlakukan pada  pembentukan senyawa 

kompleks maka, konstanta kestabilan yang  terjadi dapat disebut sebagai konstanta kestabilan 

kompleks. Banyak faktor yang mempengaruhi stabilitas ion kompleks,namun secara umum 

stabilitasnya dipengaruhi oleh ion pusat dan ligan penyusunnya (Sukardjo,1985 : 110- 111). 

Nilai konstanta konstanta kestabilan pada hakekatnya merupakan gambaran relatif konsentrasi 

dari spesies spesies pada saat kestimbangan ( Cotton F.A.,and Willkinson,G., 1987 : 357).  

Konsentrasi  spesies dalam larutan  dapat ditentukan dengan bermacam macam cara 

diantaranya spektroskopi,elektrokimia,ektraksi dan lain lain.  Bila suatu senyawa kompleks 
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dilarutkan maka,  akan terjadi pegionan atau disosiasi sehingga akan terbentuk  kestimbangan 

antara kompleks yang tersisa (tidak terdisosiasi) dan komponen komponennya. Misalnya  

reaksi antara ion  timbal dan  hidroksikuinolin (Ox) 

 

 Pb (Ox)2 (aq)     ⇄              Pb 
2+

(aq)   + 2 Ox
-
(aq)     

 Dengan konstanta disosiasi : 

 

                        (Pb
2+

) (Ox
-
)

2 

     Kdis = ___________ 

 

                        [Pb (Ox)2 ] 

 

 Sebaliknya  bila komponen komponen suatu kompleks dicampurkan  dalam larutan 

akan terjadi ikatan sampai terjadi kestimbangan antara kompleks yang terbentuk dengan 

komponen komponen tersebut sebagai berikut : 

 

 

 Pb
2+

(aq)  +  2Ox (aq)    ⇄        Pb(Ox)2(aq) 

 Dengan konstanta pembentukan 

 

                      [Pb(Ox)2] 

 Kc =_____________ 

 

                      (Pb
2+

) (Ox
--
)

2 

Kdis merupakan konstanta disosiasi atau konstanta pengionan dan sering disebut konstanta 

ketidakstabilan. Makin besar harga K dis, makin kurang stabil , kompleknya makin lemah atau 

mudah terpecah menjadi komponen komponennya dan sebaliknya. Sebaliknya Kc melukiskan 

pembentukan kompleks,  Kc adalah konstanta pembentukan dan sering disebut konstanta 

kestabilan. Makin besar konstanta kestabilan makin kuat  atau stabil kompleks yang  terjadi 

(Haryadi W.,1990 : 238). 

 

 

PEMBAHASAN 

 Bila  seorang analis menentukan konsentrasi  timbal pada suatu  sampel yang berasal 

dari alam maka, pada  umumnya akan terikut dalam sampel itu suatu subtan yang memiliki 

sifat yang  hampir sama atau sejenis dg bahan  timbal. Beberapa ion logam yang sejenis 

dengan analit  dapat menyebabkan terngganggunya proses  penentapan analit. Logam logam 

yang mungkin berada bersama  timbal (Pb) contohnya adalah: Timah (Sn)  antimon (Sb) dan  

bismut (Bi ). Gangguan tersebut sebenarnya bisa dihilangkan dengan cara pemisahan ion 

pengganggunya. Namun proses pemisahan  bukanlah  proses yang sederhana. Kesalahan 

pengambilan  metode dapat menyebabkan terikutya analit pada proses pemisahan. Kendala 

lain yang terjadi  adalah bila konsentrasi dari zat pengganggu  cukup kecil sehingga  agak 

sulit untuk dipisahkan secara  pisik. Bila  terjadi hal yang demikian maka, penambahan reagen 

lain yang dapat  berfungsi  mengurangai kesalahan dapat dilakukan. Metode yang dapat 

dilakukan adalah menambahkan suatu reagen yang dapat membentuk senyawa stabil terhadap 

ion pengganggu. Metode ini pada umumnya dikenal sebagai metode releasing  agent 

 Berikut ini kami sampaikan  data mengenai  hasil analis penentuan konsentrasi logam 

timbal  secara spektrofotometri  serapan atom, yang  disekitarnya  ada ion logam  timah, 

antimon dan bismut masing masing dengan konsentrasi  10 ppm (Dyah P.K. 2004: 42) 
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Tabel 1  Pengaruh  penambahan   ion logam  timah , antimon  dan Bismut 

               Sebanyak 10 ppm pada penentuan Pb secara spektrofotometri  

               Serapan atom. 

 

No Jenis ion 

Pengganggu 

Konsentrasi. Pb 

sebenarnya 

Konsentrasi Pb 

Terukur 

Prosen 

Kesalahan 

 1             Sn (II)  11,1909   14,3207  

 2             Sb (III)    9,4547   12,5733  

 3             Bi (III)    9,6540   12,9944  

 

Dari data yang  disampaikan diatas terlihat, secara umum keberadaan ion  Sn, Sb dan Bi  

menyebabkan kesalahan dalam pengukuran konsentrasi Pb. Hasil yang terukur cenderung 

lebih besar daripada  hasil yang sebenarnya. Prosen kesalahan secara  umum adalah........%. 

Kesalahan yang terjadi cukup besar sehingga, hasil kesimpulan akan merugikan  pada  pihak 

industri pembuang limbah karena  data yang diperoleh  bisa memberikan  arti,  industri telah 

membuang limbah dalam jumlah yang melebihi ambang batas, sementara kenyataannya  tidak 

seperti itu. Di pihak masyarakat akan terjadi kepanikan yang seharusnya  tidak perlu terjadi 

karena, angka sebenarnya lebih kecil dari data yang disampaikan. 

 Salah satu usaha  yang dilakukan untuk mengurangi  terjadinya  kesalahan  analisis 

tersebut adalah dengan  memisahkan ion logam pengganggu dari analitnya. Pemisahannya 

dapat dilakukan dengan menjadikan bentuk kompleks tertentu dari ion pengganggu itu. 

Kompleks  ion pengganggu yang dibentuk haruslah  lebih stabil daripada kompleks dari analit 

untuk ligan  yang sama. Di tahap inilah seorang analis diperlukan kejeliannya untuk 

memilihkan  ligan yang sesuai. Pemilihan  hendaknya dapat  melihat beberapa nilai konstanta 

stabilitasnya. Dalam kata lain seorang analis harus bisa mengaplikasikan  makna  konstanta 

stabilitas  pada  analisis secara spektrometri Serapan Atom. Jadi  konstanta  stabilitas  itu  

bukan hanya  memberikan  informasi stabilitasnya dari bentuk kompleksnya, tapi lebih dari 

itu  kapan  nilainya  bermakna dalam  aplikasi yang sebenarnya, khususnya dalam analisis 

spektrofotometri serapan atom. Berikut ini  adalah  data nilai konstanta stabilitas dari 

beberapa  senyawa kompleks  yang  berkaitan dengan  logam diatas  (Dean,A.,1972 :571-

574): 

 

 Tabel.2  Nilai  konstanta Stabilitas  dari beberapa  senyawa kompleks 

 

No Jenis ion kompleks Nilai  Konstanta Stabilitas 

1 

2 

3 

4 

5 

 

  Sn Br4
2- 

  Pb Br4
2- 

  Sb Cl4
- 

  Pb Cl4
2- 

  Bi Cl4
- 

   

 2,40   10
4 

 1,59   10
4 

 4,47   10
14 

 2,29   10
7
 

 5,49   10
17 

 

 Data konstanta stabilitas bisa diperoleh dari berbagai sumber dan  jumlahnya 

mencapai  puluhan.  Data  diatas disajikan dalam jumlah terbatas sesuai dg kepentingan. Dari 

data  tersebut terlihat  konstanta stabilitas  dari  ion kompleks [Sn Br4 ]
2-

 lebih besar  

dibanding ion kompleks  [Pb Br4 ]
2-

 , ini berarti  ion kompleks  Sn lebih stabil dibanding ion 

kompleks Pb. Gangguan ion timah dapat dikurangi dengan cara menambahakan HBr  

sehingga  timah akan membentuk kompleks yang lebih stabil. Pada analisis spektrofotometri  

berarti  timah tidak mengganggu ion Pb karena  timah berada dalam bentuk kompleks yang 

lebih stabil. Untuk hal yang sama  juga terjadi pada   kompleks  klorida  dari ion  Pb , Sb dan 

Bi. Harga konstanta stabilitas  ion kompleks Sb dan Bi  jauh melampaui  harga  konstanta  

kestimbangan ion kompleks  Pb. Dengan menambahkan  larutan HCl  maka gangguan yang 

disebabkan oleh  ion antimon dan bismut  akan dapat dikurangi karena, ion -ion pengganggu 
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berada dalam keadaan yang  lebih stabil sehingga  tidak  menginterferensi ion Pb. Fenomena 

seperti diatas dapat diberlakukan untuk  kasus ion lain  yang mengalami gangguan yang 

sejenis. Menurut  hasil penelitian yang dilakukan oleh Dyah 2004, penambahan  asam klorida 

sehingga  konsentrasinya 4 M  dapat mereduksi gangguan  ion  antimon dan bismut, pada 

analisis Pb secara  spektrofotometri serapan atom. Seorang  analis harus jeli untuk 

memilihkan ligan yang sesuai, sehingga ion pengganggu dapat  dibuat stabil pada larutan 

analisis. 

 

PENUTUP 

 Konstanta stabilitas dapat diaplikasikan dalam analisis spektrofotometri serapan 

atom. Interferensi yang disebabkan  oleh ion sejenis dapat dikurangai dengan  menambahkan  

ligan yang membentuk kompleks yang lebih stabil dibanding analitnya. Dasar pemilihan ligan 

adalah, dapat  membentuk kompleks yang  stabil terhadap ion pengganggu, dengan nilai  

konstanta  stabilitas yang  besar. Tidak disarankan memilih  ligan  yang memiliki  konstanta 

stabilitas  yang hampir sama terhadap ion- ion logam yang ada. 
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