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ABSTRAK-PENENTUAN DAYA SERAP ARANG AKTIF TEKNIS TERHADAP 
IODIUM SECARA POTENSIOMETRI . Telah dilakukan penentuan daya serap 
arang aktif teknis terhadap iodium dengan metoda iodometri dengan alat 
potensiometer. Metode iodometri cukup teliti dan mudah untuk menentukan 
iodium yang terserap didalam arang aktif.  Arang aktif terbuat dari arang batok 
kelapa yang telah diaktifkan dan  dihaluskan dengan diameter 200 mesh. Arang 
aktif ditimbang, dimasukkan ke dalam beker 100 mL tambahkan larutan iodium 
diaduk selama 15 menit. Campuran kemudian dipusingkan didalam alat 
sentrifugal sampai arang aktif terpisah dari cairannya. Filtratnya dianalisis 
kandungan iodiumnya dengan menggunakan natrium thiosulfat dan diukur 
dengan alat potensiometer. Daya serap yang diperoleh dalam satuan mg 
iodium / g arang aktif, mg/g.  Dari hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa 
analisis daya serap iodium dengan metoda iodometri dapat dilakukan 
menggunakan alat potensiometer. Hasil daya serap arang aktif teknis sebesar 
565,30 mg/g dengan derajat linieritas analisis sebesar 0.9993.  
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PENDAHULUAN 
 

Kemajuan teknologi industri 
dalam bidang filter, obat-obatan, 
katalis, kimia dan pengendalian 
polusi menyebabkan kebutuhan 
arang aktif teknis yang memenuhi 
standar industri makin besar. Arang 
aktif teknis adalah arang yang telah 
diaktifkan sehingga mempunyai 
daya serap yang tinggi terhadap 
warna, bau, zat-zat beracun dan 
zat-zat kimia lainnya yang tidak 
diinginkan dalam suatu bahan baku. 
Arang aktif teknis mempunyai sifat 
penyerapan secara adsorpsi yang 
tinggi terhadap suatu bahan. Dalam 
proses penyerapan ini terjadi 
penimbunan zat-zat pada 
permukaan. Struktur atom, struktur 
kimia permukaan, susunan pori pori 
dan luas permukaan sangat 
berperan dalam proses aktivasi 
arang aktif teknis dan sangat 
berpengaruh dalam proses 

penyerapan pada arang aktif teknis. 
Selain itu perbedaan komposisi 
kimia permukaan, terbentuknya 
oksida selama aktivasi dan adanya 
unsur unsur aluminium, belerang, 
besi, silikon dan kalium juga 
berpengaruh dalam proses 
penyerapan pada arang aktif. (1)   

Dalam percobaan ini arang 
aktif yang digunakan terbuat dari 
arang batok kelapa yang diaktifkan 
dan di buat di laboratorium kendali 
kualitas-B3N. Arang aktif dihaluskan 
sampai diameter 200 mesh. Selama 
percobaan berlangsung variabel 
variabel yang digunakan, seperti 
banyaknya arang, waktu 
pengadukan, pemusingan dan 
konsentrasi zat zat kimia yang 
digunakan mengacu pada Standar 
Nasional Indonesia. 

Analisis daya serap arang 
aktif secara iodometri ini didasarkan 
atas reaksi oksidasi reduksi dimana 
suatu oksidator direaksikan dengan 
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ion iodida yang kemudian 
melepaskan iodium. Iodium yang 
dilepaskan tersebut dititrasi oleh 
larutan standar natrium thiosulfat. 
Iodium yang terserap merupakan 
hasil pengurangan dari larutan 
iodium awal dengan larutan iodium 
setelah dicampur dengan arang aktif 
teknis. Iodium yang terserap 
didalam arang aktif teknis 
diharapkan mencapai 750 mg/g. (1)

Tujuan dari percobaan ini 
adalah dapat melakukan preparasi 
larutan kimia yang digunakan dan 
dapat melakukan analisis iodium 
yang terserap didalam arang aktif 
teknis. Dari hasil percobaan ini 
dapat diketahui besarnya daya 
serap arang aktif teknis terhadap 
iodium.  
 
CARA KERJA 
 
 Dibuat larutan standar 
Na2S2O3 0,1 N, larutan iodium 0,1 N 
dan larutan standar primer K2Cr2O7 
0,1 N. Dibuat juga larutan KJ 10%, 
dan larutan HCl 4 N masing-masing 
1 liter. 
 Standardisasi larutan 
Na2S2O3 0,1 N dengan larutan 
standar primer K2Cr2O7 0,1 N, 
dipipet 10 mL larutan K2Cr2O7 0,1 N, 
tambahkan 5 mL KI 10%, 4 mL HCl 
4 N dan 40 mL air suling. Iodium 
yang terbentuk dititrasi dengan 
larutan standar Na2S2O3 0,1 N, 
lakukan titrasi sebanyak 3 kali. Dari 
hasil percobaan ini dapat diperoleh 
normalitas dari larutan Na2S2O3. 

 Penentuan linieritas larutan 
standar iodium dengan larutan 
standar Na2S2O3 0,1 N, dipipet 
larutan iodium sebanyak 10, 5, 4, 3, 
dan 2 mL dan dititrasi dengan 
larutan standar Na2S2O3 0,1 N, 

lakukan titrasi masing masing 
sebanyak 7 kali. Dari hasil 
percobaan ini dapat diperoleh 
ketidak pastian baku untuk tiap-tiap 
titik pengukuran dan kurva linieritas. 
 Penentuan daya serap arang 
aktif teknis, arang panaskan pada 
suhu 115 o C selama 1 jam, 
ditimbang 0,5 g tambahkan 50 mL 
larutan iodium 0,1 N dan diaduk 
selama 15 menit (larutan 1). 
Pindahkan larutan 1 kedalam 
tabung sentrifugal, masukkan 
kedalam alat sentrifugal dan 
pusingkan selama 5 menit sampai 
filtrat terpisah dari endapannya. 
Dipipet 10 mL filtrat, tambahkan 30 
mL air suling dan titrasi dengan 
larutan Na2S2O3 0,1 N dengan 
menggunakan alat potensiometer, 
lakukan titrasi sebanyak 3 kali. 
Hitung hasil yang diperoleh dengan 
rumus 1 : 
Daya serap arang aktif teknis : 
 (V1-V2) x N x 126,9 x 5  , mg/g   (2)

W 
V1 =   Volume larutan natrium 
tiosulfal 0,1 N awal, mL 
V2 =   Volume larutan natrium 
tiosulfat 0,1 N ahir, mL 
N =   Normalitas larutan natrium 
tiosulfat 0,1 N 
W =   Berat contoh (arang), g 
126,9 =   Berat atom dari iodium 
5 =   Faktor pengenceran  
 
HASIL DAN BAHASAN : 
 

Hasil percobaan penentuan 
daya serap arang aktif teknis dapat 
dilihat pada Tabel-1, Tabel-2, 
Gambar-2 dan Tabel-3. Standarisasi 
larutan Na2S2O3 0,1 N dengan 
larutan standar primer K2Cr2O7 0,1 
N dapat dilihat pada Tabel-1. 
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Tabel-1.   Standarisasi larutan Na2S2O3 0,1 N dengan larutan standar primer 
K2Cr2O7 0,1 N 
 
No. Volume, mL 

K2Cr2O7 0,1 N 
Volume, mL 
Na2S2O3 0,1 N 

Normalita, N
Na2S2O3

Normalita rerata, N 
Na2S2O3

     
1. 10 9,761 0,102  
2. 10 10,011 0,099 0,1003 
3. 10 9,954 0.100  
 

Dari Tabel-1.Terbaca bahwa 
data dalam Tabel-1.merupakan 
standarisasi larutan Na2S2O3 0,1 N 
dengan larutan standar primer 
K2Cr2O7 0,1 N, yang dilakukan titrasi 
sebanyak 3 kali.   Dari hasil titrasi 

memberikan hasil normalitas 
Na2S2O3 sebesar 0,1003 N. 

Hasil percobaan linieritas dari 
larutan iodium 0,1 N dengan larutan 
standar natrium tiosulfat 0,1 N dapat 
dilihat pada Tabel – 2. dan Gambar-
2. 

 
Tabel-2. Data hasil percobaan linieritas, hubungan antara larutan iodium 0,1 N 
dengan larutan standar natrium tiosulfat 0,1003 N 
 
No Volume, mL 

I 2  0,1 N 
Volume, mL 

Na2S2O3 0,1 N 
No Volume, mL 

I 2  0,1 N 
Volume, mL 

Na2S2O3 0,1 N 
      

1 10 9,32 1 4 4,02 
2 10 9,79 2 4 3,97 
3 10 9,93 3 4 4,06 
4 10 9,79 4 4 3,98 
5 10 9,58 5 4 4,03 
6 10 9,60 6 4 3,97 
7 10 9,76 7 4 3,95 
 Volume rerata 9,68  Volume  rerata 4,00 
 Stand.Deviasi 0,185  Stand.Deviasi 0,037 
 Ketidak pas   Ketidak pas  
 Tian  = 0,370  Tian  = 0,074 

1 5 4,69 1 3 3,01 
2 5 4,75 2 3 2,96 
3 5 4,77 3 3 2,93 
4 5 4,81 4 3 2,96 
5 5 4,72 5 3 2,89 
6 5 4,73 6 3 3,00 
7 5 4,79 7 3 2,94 
 Volume rerata 4,75  Volume  rerata 2,96 
 Stand. Deviasi 0.039  Stand. Deviasi 0,038 
 Ketidak pas   Ketidak pas  
 Tian = 0,078  Tian  = 0,076 

1 2 1,95    
2 2 1,90    
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3 2 1,97    
4 2 1,97    
5 2 1,98    
6 2 1,94    
7 2 1,90    
 Volume  rerata 1,94    
 Stand.Deviasi 0,031    
 Ketidak pas     
 Tian  = 0,062    

 
Dari percobaan, Volume 

iodium 0,1 N yang digunakan dari 2, 
3, 4, 5 dan 10 mL dan dititrasi 
dengan larutan natrium tiosulfat 
standar 0,1003 N dibutuhkan 1,94, 
2,96, 4,00,  4,75 dan 9,49 mL 
dengan ketidak pastian baku 
berkisar dari 0,062 s/d 0,370.Dari 
hasil ketidak pastian baku yang 
diperoleh, semua titik-titik 
pengamatan dalam setiap 
parameter volume masih didalam 
jangkauan kitidak pastian bakunya. 
Hal ini dapat dikatakan bahwa 
analisis masih berlangsung baik, 
karena masih sesuai dengan 
perhitungan statistik. 

Dari data dalam Tabel–2. 
Terlihat hubungan antara volume 
larutan iodium 0,1 N dengan volume  
larutan standar natrium tiosulfat 
0,1003 N. Dari hubungan tersebut 
dapat dibuat kurva linieritas seperti 
terlihat pada Gambar-2.   
  

 
 

Gambar-2. Kurva hubungan antara 
volume larutan iodium 0,1 N dengan 
larutan standar natrium tiosulfat 
0,1003 N 
 

Gambar-2. menunjukkan 
hasil percobaan hubungan anatara 
volume larutan iodium 0,1 N dengan 
larutan standar natrium tiosulfat 
0,1003 N. Dari hasil percobaan 
tersebut diperoleh kurva linier 
dengan persamaan Y = 0,962 X + 
1,010 dengan derajat linieritas 
sebesar 0,9993. Dari hasil yang 
diperoleh ini, derajat linieritasnya 
kurang bagus, hal ini bisa 
disebabkan oleh beberapa faktor 
diantaranya : 

Kesalahan terdapat pada 
saat preparasi Zat kimia yang 
digunakan maupun preparasi 
sampelnya. 

Kesalahan tetap yang 
terdapat pada setiap parameter 
volume pada setiap pipet 
eppendorfnya. 
 

y = 0.962x + 1.0104
R2 = 0.9993
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Dari percobaan ini, selain 

dilakukan standarisasi terhadap 
larutan iodium juga dilakukan 
penentuan daya serap arang aktip 
teknis terhadap yodium. Daya serap 
dihitung menggunakan rumus 1 
yang terdapat pada cara kerja, dan 
dititer dengan larutan standar 
natrium tiosulfat 0,1003 N. Dari 
penentuan daya serap ini diperoleh 
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data pengamatan dan perhitungan yang terangkum dalam Tabel-3. 
 
Tabel-3. Data dan perhitungan daya serap arang aktip teknis terhadap Iodium 
 
No. Berat sampel, g V2, mL V2rerata, mL V1, mL Daya serap, mg/g
      
1.  6,49    
2. 0,358 6,47 6,50 9,68 565,30 
3.  6,55    
      
 
 
Dari Tabel-3. diperoleh daya serap 
arang aktif teknis sebesar 565,30. 
Hasil daya serap yang diperoleh 
belum sesuai dengan Standar 
Nasional Indonesia yaitu sebesar 
750 mg/g, hal ini disebabkan : 

Proses pembuatan arang dan 
pengaktifan yang kurang sempurna. 

Arang aktif yang digunakan 
dalam percobaan berdiameter 200 
mesh, hal ini tidak sesuai SNI yaitu 
sebesar 325 mesh. Keterbatasan 
alat yang tersedia yaitu ayakan dan 
penggerus sehingga arang tidak 
bisa diayak lebih halus dari 200 
mesh. 
 
 
KESIMPULAN 
 
Dari hasil bahasan dapat 
disimpulkan bahwa :  

Kinerja alat potensiometer 
yang digunakan cukup baik dengan 

derajat linieritasnya sebesar 0,9993 
dan ketidak pastian baku berkisar 
0,062 s/d 0,370.  

Arang aktif yang digunakan 
untuk percobaan diameternya 
sebesar 200 mesh tidak sesui 
dengan Standar Nasional Indonesia 
yaitu sebesar 325 mesh. Daya 
serap arang dari hasil percobaan 
sebesar 565,30 mg/g lebih kecil dari 
yang dipersaratkan yaitu 750 mg/g.  
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