1

PROSIDING
Seminar Nasional
PERTANIAN 2016
“OPTIMALISASI SUMBER DAYA
LOKAL BERBASIS RISET”
ISBN :978-602-74809-0-2

EDITOR :
YUSRI SAPSUHA
HASBULLAH
HAMIDIN RASULU
NUR SJAFANI

2

FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS KHAIRUN
TERNATE

Penulis :
Tim Fakultas Pertanian

ISBN :978-602-74809-0-2
Editor :
Yusri Sapsuha
Hasbullah
Hamidin Rasulu
Nur Sjafani
Penyunting :
Aqshan Sadikin Nurdin
Nurdiyanawati Djumadil
Hayun Abdullah
Desain Sampul dan Tata Letak :
Muhammad Siddiq
Penerbit :
Fakultas Pertanian Universitas Khairun

Redaksi :
Jl. Pertamina Kampus II UNKHAIR
Ternate 97719
Telp. +62921 3110908
Fax. +62921 3110908
E-mail :semnaspertanian2016@gmail.com
Surel : www. unkhair.ac.id

Cetakan pertama, Oktober 2016
Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin
tertulis dari penerbit.

3

PENGANTAR REDAKSI
Puji syukur kepada Allah Swt., Prosiding Seminar Nasional Pertanian 2016
dengan judul Optimalisasi Sumber Daya Lokal Berbasis Riset telahditerbitkan.
Prosiding ini memuat seluruh makalah yang telah dipresentasikan (secara
oral/poster) dan didiskusikan oleh berbagai kalangan akademisi (dosen, peneliti,
mahasiswa) dan praktisi dari berbagai disiplin ilmu dalam lingkup bidang pertanian
dalam acara Seminar Nasional Pertanian 2016 yang diselenggarakan oleh Fakultas
Pertanian Universitas Khairun, Ternate.
Tujuan diterbitkannya prosiding ini adalah untuk menginformasikan hasil-hasil
penelitian dan kajian yang telah dilakukan oleh para dosen dan peneliti di bidang
pertanian. Di samping itu, kandungan dari prosiding ini diharapkan dapat dijadikan
rujukan di bidang pertanian.
Tak ada gading yang tak retak, maka dari itu segala saran konstruktif kami
butuhkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Besar harapan kami, semoga
prosiding ini dapat bermanfaat bagi banyak kalangan khususnya yang bergerak dalam
lingkup bidang pertanian.
Akhirnya, ucapan terima kasih sudah sepantasnya kami sampaikan kepada para
penulis dari makalah yang termuat dan juga kepada seluruh pihak yang telah
bekerjasama dalam seminar maupun usaha penerbitan prosiding ini.

Ternate, Oktober 2016

Tim Redaksi

4

DAFTAR ISI
JUDUL

HAL

Pengaruh dosis dan waktu pemberian mulsa Kirinyuh (chromolaena odorata l.)
Terhadap Pertumbuhan gulma dan kedelai
(Hasanuddin, Siti Hafsah, Gina Erida, dan Amda Resdiar)

1

Keanekaragaman Serangga Dan Peranannya Pada Kawasan Resapan Air KusuKusu Sereh Kota Ambon
(Dr. Fransina S. Latumahina. S.Hut.MP)

7

Kajian pengembangan hutan rakyat tanaman jati Di desa tiova kecamatan Tobelo
Selatan Halmahera Utara
(Abdul Kadir Kamaludin)

13

Karakterisasi Sifat Fisiko Kimia Tepung Ubi Kayu (Manihot Esculenta Crantz)
Berbasis Organik Dari Empat Varietas Lokal
(Sofyan Samad, Hamidin Rasulu, Hasbullah)

18

Strategi Optimalisasi Produktivitas Lahan Bonorowo di Kabupaten Lamongan
(Dr. Ir. Angky Soedrijanto, MMA)

22

Pengaruh Pengukusan Parutan Daging Kelapa Dan Penambahan Fermipan
Terhadap Rendemen Dan Kualitas VCO

26

(Alfred Lodewyk Patty)

Saling Tindak Populasi Tanaman Dan Metode Pengendalian Gulma Serta
Pengaruhnya Terhadap Gulma Dan Kedelai
(Hasanuddin, Gina Erida, Siti Hafsah, dan Muhammad Nurmansyah)

33

Karakteristik Sarang Dan Penetasan Buatan Burung Mamoa (Eulipoa Wallacei) Di
Galela Kabupaten Halmahera Utara
(Yusri Sapsuha, Nur Sjafani, Nurjana Albaar, Hasriani Ishak)

41

Potensi Whey Dangke Sebagai Bahan Aditif Pangan
(Wahniyathi Hatta, Nurani Sirajuddin, Veronica Sri Lestari, Endah

45

Murpi Ningrum)
pemetaan penyebaran populasi dan analisa filogenetik sukun (artocarpus altilis
(parkinson) forsberg) varietas lokal di pulau maitara
(Suparman Aisa Yakub, Zulkifli Ahmad)

49

Strategi Pengembangan Agribisnis Cengkeh Melalui Pemberdayaan Kelembagaan
Petani Di Maluku Utara
(Yopi Saleh Dan Chris Sugihono)

56

Keragaman sumber pewarna nabati yang digunakan
Oleh masyarakat Maluku Utara
(Rima Melati)

65

Pengembangan Industri Jamu Madura
(Khoirul Hidayat, Millatul Ulya)

71

5

Pengaruh Perubahan Iklim Terhadap Cekaman Kekeringan Pada Tanaman
Perkebunan Di Lereng Selatan Pulau Ternate
(Buhari Umasugi , Amiruddin Teapon)

75

Kinerja Program Upaya Khusus (Upsus) Peningkatan Produksi Padi Di Halmahera
Timur
(Chris Sugihono, Heru Ponco Wardono, Yopi Saleh)

80

Keragaman Genetik Tanaman Pala (Myristica Sp) Berdasarkan Marka Rapd Di
Maluku Utara

86

(Abdul Rahmat Mandea dan Sri Soenarsih Diah A.S)

Validasi Metode Dan Penentuan Kadar Kation (Na+, Nh4+, K+, Mg2+ Dan Ca2+)
Isotonik Dalam Sampel Air Kelapa Dengan Teknik Kromatografi Ion
(Muhammad Amin)

93

Karakterisasi ekonomi pesisir kabupaten sidoarjo Berbasis pengkayaan keragaman
mangrove
(Titis Istiqomah, SE., MMA)

99

Pengaruh Konsentrasi Etanol Terhadap Ekstrak Kualitas Glukomanan Dari Umbi
Iles-Iles (Amorphophallus Onchophilus)
(Rohmi Awalia, Muhammad Fakhry dan Moh Fuad FM)

103

Identifikasi Kerentanan Dan Upaya Pengendalian Bencana Kebakaran Hutan Dan
Lahan Di Kota Ternate
(Aqshan Shadikin Nurdin)

108

Pengaruh Substitusi Buah Jamblang (Syzygium Cumini) Terhadap Sifat Kimia,
Aktivitas Antioksidan Selai Buah Salak
(Muhdy Jaanter Putra Sulatama¹, Hasbullah¹. Nurjanna Albaar)

113

Pengaruh pemberian tepung kunyit (curcuma domestica) dan temulawak (curcuma
xantharrhiza roxb) terhadap pertambahan Bobot badan, konsumsi dan konversi
ransum Ayam broiler
(Sri Utami, Sri Lestari dan Yusri Sapsuha)

121

Uji efektivitas ekstrak dinding jamur tiram putih (pleorotus ostreatus) terhadap
peningkatan aktivitas lizozym untuk menghambat bakteri (vibrio alginolyticus)
pada ikan kerapu bebek (Juharni)

128

Pengaruh pemberian daun pala (myristica frangrans houtt) dan Daun cengkeh
(syzygium aromaticum l) terhadap kualitas Kimia daging kambing kacang
(Yusri Sapsuha1, M. Ade Salim1, A. R. Ryadin)

135

Pemanfaatan Kulit Jamblang (Syzygium Cumini) Sebagai Bahan Pengawet Untuk
Memperlambat Penurunan Kualitas Telur
(Sri Lestari, Irfan M Djauhar)

139

Identifikasi karakter dua belas aksesi ubi jalar lokal Asal Maluku Utara
(Indra Heru Hendaru dan Bayu Suwitono)

145

6

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Teknologi Tepat Guna Melalui Pemanfaatan
Potensi Wilayah Desa Tafamutu
(Hamidin Rasulu dan Hasbullah)

151

Pengembangan padi sawah (oryza sativa) ditinjau dari Klas kesesuaian lahan di
kabupaten Kepulauan Sula
(Himawan Bayu Aji dan Bayu Suwitono)

155

Studi evaluasi kualitas makroskopis dan tingkat motilitas Semen sapi bali(bos
sondaicus) di desa subaim Kabupaten Halmahera Timur
(Sri Lestari, M Ade Salim, Kaliman)

160

Senyawa Metabolit Sekunder Dari Ekstrak Biji Pala (Myristica Fragrance Houtt)
Asal Maluku Utara
(Indah Rodianawati, Muliadi, Khadijah)

166

Keragaman dan Distribusi Cendawan Endofitik Pada Organ Tanaman Pala Banda
(Myristica fragrans Houtt)
(Nurhasanah, Nurmaya Papuangan dan Sundari)

171

Evaluasi potensi sumber daya air dalam perspektifJasa lingkungan (wisata dan
mikrohidro) Di kawasan taman nasional gunung merapi
(Andy Kurniawan)

177

7

VALIDASI METODE DAN PENENTUAN KADAR KATION (Na+, NH4+, K+, Mg2+
dan Ca2+) ISOTONIK DALAM SAMPEL AIR KELAPA DENGAN TEKNIK
KROMATOGRAFI ION
Muhammad Amin
Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP),
Universitas Khairun
Jalan Bandara Babullah, Akehuda, Ternate 97723, Maluku Utara
Email : mmdamin@yahoo.com
Abstract
A validated method in ion chromatography instrument has been done in order to determine the
concentration of isotonic cations (Na+, NH4+, K+, Mg2+, and Ca2+) in coconut water samples. The
validation results showed that complete separation of the above cations was demonstrated
within 20 min. Detection limits calculated at S/N=3 were 0.16–0.59 ppm (mg/L), while the
correlation coefficient was r2>0.99. The repeatability values were below 3.39, 3.28, and 3.12% for
peak height, peak area and retention time, respectively. The validated method was successfully
applied to the determination of isotonic cations in 4 type of coconut waters were 2 types of
unprocessed coconut waters (Cocos Viridis and Cocos Eburnia) and 2 types of canned coconut water
available commercially in the market.
.
Keywords: Ion chromatography, Methods validation, Isotonic cations, Coconut water
minuman air kelapa sudah dikalengkan secara
luas, yang bisa saja kandungan mineral
kationnya juga mengalami perubahan.
Beberapa kation dalam sampel minuman,
telah banyak dilakukan analisis dengan metode
spektrometri dan flow injection (Petrovich,
2007), elektrokimia (Sekerka, dkk, 2006),
potensimetri (Murty, 1982). Namun dalam
analisisnya, metode ini dapat saja terganggu
oleh hadirnya spesies lain dalam sampel yang
dapat menpengaruhi hasil analisis, serta
menghabiskan waktu yang lebih lama dalam
analisisnya. Selain itu, reagen yang digunakan
akan diperlukan lebih banyak untuk setiap
sampel yang ditentukan.
Sejak diperkenalkan pertama kalinya oleh
Small H, T.S. Stevens dan W.C. Bauman
tahun 1975 (Weiss, 1995; Small, 2004),
kromatografi ion menjadi salah satu teknik
analisis
yang paling populer dalam
menentukan kadar kation dalam suatu sampel
cair. Karena kromatografi ion menawarkan
kemudahan di antaranya waktu analisisnya
yang cepat, hasil deteksi yang sensitif dan
selektif, serta volume sampel yang perlu
disiapkan untuk analisis tidak terlalu banyak,
maka
kemudian
kromatografi
ion
mendapatkan penerimaan yang luas sebagai
teknik analisis yang sangat berguna dan praktis
untuk penentuan kadar kation dalam sampel

1.PENDAHULUAN
Bukan saja di Indonesia, tapi juga di
seluruh dunia, air kelapa banyak dikonsumsi
sebagai minuman penyegar, dan dirasakan
banyak memberikan manfaat yang baik bagi
kesehatan. Air kelapa, utamanya air kelapa
muda merupakan larutan isotonik atau sebagai
salah satu ion supply drink yang mengandung
ion anorganik (kation dan anion), konsentrasi
gula, asam amino, vitamin, dan senyawa
lainnya (Reddy and Lakshmi, 2014). Karena
karakteristik yang dimilikinya, para peneliti
mempelajari kandungan air kelapa muda
karena dianggap efektif dalam menurunkan
tekanan darah (Farapti and S. Sayogo, 2014),
berpotensi sebagai obat untuk penderita
HIV/AIDS (Conrado, 2000), serta sebagai
pengganti cairan yang hilang dalam tubuh,
utamanya bagi orang yang telah melakukan
kegiatan berolah raga (Douglas, 2012).
Sehingga penentuan kadar kation dalam
sampel minuman air kelapa menjadi keharusan
untuk memastikan komposisi ionnya.
Dalam
beberapa
tahun
terakhir,
ketergantungan pada penentuan ion-ion
anorganik dalam sampel minuman semakin
meningkat seiring dengan meningkatnya
industri-industri pengolahan minuman yang
kemudian dapat mempengaruhi komposisi
kandungan produk minuman tersebut. Saat ini,
8

minuman (Jackson, 2001; Amin, 2005; Amin,
2006; Amin 2007; Amin 2008).
2.METODEPENELITIAN
Peralatan instrumen kromatografi ion yang
digunakan adalah :
o Pompa : PU-2080i plus HPLC pump
(Jasco, Japan),
o Injektor : Rheodyne
5095 injector
equipped with a 20-µl sample loop (Cotati,
USA),

Kondisi Analisis
Untuk analisis unsur minor kation, pompa
pada instrumen kromatografi ion dirangkai
dalam kondisi kecepatan alir eluen (eluent
flow-rate) sebesar 1 mL/min. Eluen yang
digunakan sebagai fase gerak (mobile phase)
pada analisis kation ini adalah asam tartarik
(tartaric acid). Eluen dibuat dengan
menggunakan aquadest yang dihomogenkan
dalam ultrasonic bath selama 15 menit. Eluen
disiapkan ketika akan dilakukan analisis, untuk
menghindari terjadinya dekomposisi kimia
pada eluen.
Penyiapan Sampel
Empat sampel air kelapa yang dianalisis
dengan menggunakan teknik kromatografi ion.
Dua sampel yang diperoleh dari buah kelapa
muda (unprocessed coconut water) yaitu
kelapa hijau (cocos viridis) dan kelapa
gading/kuning (cocos eburnia) dan dua sampel
yang diperoleh dari supermarket atau yang
telah dikalengkan (processed coconut water).
Keseluruhan sampel hanya diencerkan dengan
aquadest ketika akan dilakukan analisis. Untuk
menghindari terjadinya gangguan terhadap
kolom pemisah dan selama analisis
berlangsung, semua sampel dikocok dan
disentrifugasi selama 15 menit. Terakhir,
sampel
kemudian
disaring
dengan
menggunakan membrane filter dengan poripori berukuran 0,45 µm sebelum sampel
disuntikkan ke dalam instrumen kromatografi
ion.

Pompa

Eluen
Injektor
Sampel

Kolom
Pemisah

Detektor

Pengolah Data

Gambar 1. Skema dan komponen dasar instrumen
kromatografi ion
o Detektor : CM-8020 conductivity detector
(Tosoh, Japan),
o Pengolah
data
:
Computer
Aided
Chromatography data processor (Nippon
Filcon, Japan),
o Kolom pemisah : TSKgel Super-IC-Cation
column (150mm×4.6mm i.d.) (Tosoh, Japan).

Pada Gambar 1, memperlihatkan skema
dan komponen dasar instrumen analisis
kromatografi ion yang digunakan dalam
penelitian ini.
Bahan yang Digunakan :
Bahan kimia yang digunakan berasal dari
Nacalai Tesque dan Merck Chemicals.
Keseluruhan standar sampel disiapkan dengan
menggunakan aquadest. Larutan stok kation
dibuat dalam konsentrasi 50 mM yang yang
terdiri dari : larutan garam NaCl, NH4Cl, KCl,
CaCl2, dan MgCl2. Dari larutan stok tersebut,
kemudian diencerkan hingga sesuai dengan
konsentrasi larutan standar yang diinginkan.
OH

Metode Analisis Sampel
Analisis sampel standar
Eluen asam tartarik dialirkan melalui
kolom pemisah hingga didapatkan garis dasar
(baseline) menjadi lurus. Injektor sampel diset dalam posisi load. Sebanyak 20-µL dari
sampel standar kemudian disuntikkan ke
dalam injektor, kemudian katup injektor
diubah ke posisi inject untuk mengalirkan
sampel. Analit kation akan melewati kolom
pemisah kation hingga seluruh kation terpisah
dan terdeteksi. Kromatogram hasil analisis
akan nampak dan terekam pada pengolah data.
Analisis sampel air kelapa
Setelah diperoleh hasil analisis sampel
standar dan kromatogramnya, perlakuan yang
sama juga dilakukan dengan menggunakan
sampel air kelapa, hingga diperoleh
kromatogram.

O

HO
OH
O

OH

Gambar 2. Struktur molekul asam tartarik
(Tartaric Acid), BM = 150,09 g/mol
9

NH4+juga cenderung tidak sempurna. Ketika
konsentrasi eluen di bawah 4 mM, waktu
retensi untuk Mg2+ dan Ca2+ menjadi lebih
lama walaupun waktu retensi untuk Na+ dan
NH4+ K+ tidak mengalami hal demikian.
Dengan memperhatikan waktu analisis, bentuk
puncak yang baik, serta pemisahan setiap
puncak, maka ditetapkan bahwa konsentrasi
eluen yang optimum untuk memisahkan
seluruh kation yang menjadi target dalam
penelitian ini adalah 4 mM.

3.HASILDANPEMBAHASAN
Pengaruh
Konsentrasi
Eluen
Asam
Tartarik
Dalam penelitian ini, asam tartarik
digunakan sebagai eluen untuk memisahkan
unsur minor kation, baik yang bervalensi satu
(Na+, NH4+ dan K+) maupun yang bervalensi
dua (Ca2+ dan Mg2+). Dalam teknik
kromatografi ion, khususnya non-suppressed
system, asam-asam lemah seperti asam tartarik
sering digunakan sebagai eluen untuk
memisahkan kation. Eluen yang digunakan,
harus mempunyai afinitas yang kuat untuk
resin penukar ion, sehingga pemisahan kation
dapat lebih efektif. Dalam Gambar 2, terlihat
struktur molekul asam tartarik, yang mana
mempunyai gugus karboksil yang dapat
membantu terbentuknya senyawa kompleks
antara ion dengan asam tartarik.
Pengaruh perbedaan konsentrasi asam
tartarik sebagai eluen terhadap waktu retensi
setiap kation diamati dalam penelitian ini,
dengan perbedaan konsentrasi dari 2–10 mM.
Sebagaimana dalam Gambar 3, waktu retensi
untuk setiap ion akan semakin menurun seiring
dengan meningkatnya konsentrasi asam
tartarik.
30
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Pemisahan Kation
Gambar 4 memperlihatkan pemisahan
serempak antara kation bervalensi satu dan
kation bervalensi dua di mana asam tartarik
sebagai eluen dengan menggunakan sampel
standar. Kelima kation (Na+, NH4+, K+, Mg2+
dan Ca2+) dapat terdeteksi dengan baik dalam
waktu kurang dari 20 menit. Dalam kondisi
ini, terlihat puncak kation muncul menghadap
ke bawah. Hal ini dikarenakan, ion hidronium
(H+) dalam asam tartarik bertindak sebagai
pembawa analit kation. Ketika, konduktansi
ionik yang dimiliki analit kation lebih rendah
dari konduktansi ionik ion hidronium, maka
puncak akan muncul menghadap ke bawah.
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0

10

20
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Gambar 3. Pengaruh perbedaan konsentrasi eluen
terhadap waktu retensi. Eluen : 2–10 mM asam
tartarik. Kolom pemisah : TSKgel Super IC-Cation
(150mm x 4.6 mm I.D.) Suhu kolom pemisah :
35oC. Kecepatan alir eluen : 1 mL/menit. Volume
injektor sampel : 20-µL. Kation : 1 = Na+; 2 =
NH4+; 3 = K+; 4 = Mg2+; 5 = Ca2+

Gambar
4.
Pemisahan
kation
dengan
menggunakan sampel standar. Eluen : 4 mM asam
tartarik. Kation (konsentrasi tiap ion 0,5 mM) : 1 =
Na+, 2 = NH4+, 3 = K+, 4 = Mg2+ dan 5 = Ca2+.
Kondisi analisis yang lain, seperti dalam Gambar
3.

Ketika konsentrasi eluen di atas 4 mM,
terlihat bahwa resolusi puncak kation (Na+ dan
NH4+) cenderung tumpang tindih satu sama
lain, sementara terlihat untuk puncak kation
(K+, Mg2 dan Ca2+) tidak mengalami hal yang
demikian.
Di samping itu pula, garis dasar
(baseline) antara puncak Na+ dan puncak

Validasi Deteksi Kation
Keakuratan dan reproduksibilitas dari kondisi
penentuan kadar kation juga menjadi
perhatian. Diyakinkan bahwa kelima puncak
kation tidak akan bergeser waktu retensinya
ketika saatnya analisis sampel berlangsung,
baik sampel standar utamanya sampel nyata.
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Tabel 1. Penyimpangan standar relatif(RSD)
kation.Kondisi analisis yang optimal, seperti
pada Gambar 4

Na+

RSD (%), n = 5
Tinggi
Luas
puncak
puncak
1,64
2,38

Waktu
retensi
1,78

NH4+

1,77

2,04

2,32

K+

2,84

2,54

2,44

Kation

terhadap–gangguan adalah 3 (S/N=3),
sebagaimana terangkum dalam Tabel 2.
Rentang konsentrasi 6,94–14,87 µM (0,16–
0,59 ppm) sebagai batas deteksi untuk deteksi
kation pada kondisi ini, menunjukkan adanya
perbedaan batas deteksi pada setiap kation
yang diamati.
Penerapannya pada Sampel Air Kelapa
Validasi teknik yang telah dilakukan ini,
kemudian diterapkan kepada sampel nyata
untuk menenentukan kadar kation isotonik
dalam empat jenis sampel kelapa yaitu air
kelapa hijau, air kelapa gading/coklat dan 2
jenis air kelapa yang telah dikalengkan yang
dijual secara komersil di pasaran.

5.KESIMPULAN
Mg
3,39
2,71
2,89
Kesimpulan berisi rangkuman singkat
2+
Ca hasilpenelitian
2,42
3,12
atas
dan3,28
pembahasan.[Times
NewRoman,
11,pengukuran
normal].
n = banyaknya
\
Tabel
1,
memuat
data
keakuratan
penyimpangan standar relatif (relative
standard deviation, RSD) kation. RSD dari
respon detektor memberikan nilai berturutturut 3,39% untuk tinggi puncak, 3,28% untuk
luas puncak, dan 3,12% untuk waktu retensi.
Data yang diperoleh semuanya kurang dari
5%, menunjukkan bahwa bergesernya puncak
setiap kation yang diamati bisa diabaikan.
Untuk mengevaluasi penerapan kuatitatif
dari metode yang dikembangkan, diambil lima
larutan sampel standar yang mempunyai
konsentrasi yang berbeda-beda. Kelima larutan
sampel standar tersebut, kemudian dianalisis
berdasarkan kondisi analisis yang optimal. Plot
tinggi puncak dari setiap kation dengan
konsentrasi yang berbeda untuk mendapatkan
grafik kalibrasi. Dalam Tabel 2, terdapat nilai
koefisien korelasi, r2> 0,99, membuktikan
bahwa metode ini mempunyai lineritas yang
baik.
Tabel 2.Batasminimal deteksi(limit of
detection, LOD), koefisien korelasi (r2) dan
wakturetensi(tR) kation
Koefisien
Korelasi
(r2)

6,94

0,16

0,9973

6,02

NH4+

8,33

0,15

0,9997

6,41

K+

8,82

0,34

0,9991

8,22

Mg2+

11,61

0,28

0,9986

13,51

Ca2+

14,87

0,59

0,9981

16,20
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Waktu
Retensi,
tR
(Menit)
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Kation

Batas Minimal
Deteksi (LOD)
µM
mg/L
(ppm)

Konduktivitas (µS/cm)
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Batas minimal deteksi dari setiap kation
dihitung dengan perbandingan sinyal–
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20
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sempurna.Sementara hanya 4 kation (Na+, K+,
Mg2+ dan Ca2+) yang dapat terdeteksi dengan
sempurna seperti dalam Gambar 5B-D.
Tingginya respon puncak ion NH4 +yang
muncul
seperti
dalam Gambar 5A
memberikan arti bahwa kadarnya ion NH4+
tinggi, yang mungkin diakibatkan adanya
unsur hara di dalam tanah sekitar tanaman
pohon kelapa, atau penggunaan pupuk yang
mengandung ammoniak yang berlebihan
sehingga terserap oleh pohon kelapa yang
kemudian mempengaruhi komposisi ion
dalam air
kelapa.
Sementara
pada
kromatogram yang lain (5B-D), terlihat
puncak ion NH4+ yang sangat rendah. Ini
menunjukkan bahwa ion ammonium dalam
minuman
kelapa
adalah
umumnya
mempunyai kadar minor.
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Gambar 5A-D. Kromatogram penentuan kadar
kation pada sampel : (A) Air kelapa hijau (Cocos
Viridis), (B) Air kelapa gading (Cocos Eburnia),
Air kelapa yang dikalengkan : (C) S#1 (D) S#2.
Pengenceran setiap sampel = 5 kali. Kondisi
optimal analisis, sebagaimana pada Gambar 4.

Tabel 3.Hasil penentuan konsentrasi kation
pada sampel nyata

4. KESIMPULAN
Dari kondisi analisis yang dicobakan
dalam penelitian ini, kromatografi ion sebagai
salah satu metode analitik untuk menentukan
kadar kation isotonik dalam sampel air kelapa
dapat dijadikan rujukan dalam penentuan
kadar kation yang sifatnya rutin. Validasi yang
telah dilakukan memperlihatkan hasil yang
maksimal, dan penerapannya pada sampel air
kelapa memberikan kromatogram yang
sempurna.

Konsentrasi Air Kelapa b (mg/L)
Kelapa Hijau
Kelapa Gading
(x1)
(x5)
(x1) (x5)
11,96 (59,8)
15,41 ( 77,1)

Kation
Na+
NH4+
K+
Mg2+
2+

Ca

9,18

(45,9)

14,82

(74,1)

25,35 (126,8)

TT

10,32

(51,6)

8,64 ( 43,2)

14,42

(72,1)

17,21 ( 86,1)
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