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ABSTRAK 
A potentiometric all-solid-state type ion-selective elctrode (ISE) for chloride ion 
was constructed and characterized. It is based on a mixture of argentum chloride 
(AgCl) and argentum sulfide (Ag2S). The E (mV) vs. log (Cl-) electrode response 
was linier from 100   

  

10-4   mol/L, with a slope of -45.03 mV/dekade. The 
detection limit was 10-4   mol/L, the  measurement time was 9,6 secon. The % 
recovery for accuracy was 101,9 % and CV (coefficient variation) was  4,93 %  

Key words : ion-selective elctrode (ISE), chloride, solid-state  

PENDAHULUAN 
Klorida adalah salah satu ion yang penting bagi tubuh karena merupakan 

anion  yang  paling  berperan  dalam  mempertahankan  keseimbangan  elektrolit. 
Kehilangan klorida berlebihan dapat disertai dengan kehilangan natrium. Keadaan 
hipokloremik  dapat  menyebabkan   alkalosis  metabolik  yang  ditandai  dengan 
kebingungan, pernapasan lambat, paralisis, dan kejang otot 
(www.healthatoz.com).  Alkalosis  metabolik  hipokloremik  dapat  terjadi  setelah 
muntah  yang  lama  atau  penggunaan  diuretik  berlebihan  (Ganiswarna,  1995). 
Sedangkan pada keadaan hiperkloremik dapat  menyebabkan asidosis metabolik 
dengan gejala badan lemah, sakit kepala, mual, dan serangan jantung. Ion klorida 
bersama dengan natrium dan kalium adalah elektrolit yang banyak terdapat dalam 
tubuh manusia maupun hewan, didapatkan dalam bentuk ion terdisosiasi penuh. 
Konsentrasi ion klorida dalam plasma adalah 100 

 

107 mmol/L (Linder, 1992). 
Klorida banyak ditemukan sehari-hari dalam berbagai bahan, seperti pada garam 
dapur,  roti,  mentega,  keju,  susu,  telur,  daging  sapi,  ikan,  tembakau,  anggur, 
kacang-kacangan, sayuran, pakan ternak,  pupuk, larutan pemutih, tanah, dan air 
(Helrich,  1990  dan  www.nico2000.net).  Klorida  juga   banyak  terdapat  pada 
sediaan farmasi, misalkan infus NaCl 0,9 %, minuman isotonis  pengganti ion, 
tablet   effervescent,   bedak   pemutih,   deodoran,   larutan   pencuci   mulut,   dan 
desinfektan (Gennaro, 1995 dan Lund, 1994). 

Mengingat pentingnya ion klorida, diperlukan suatu metode analisis yang 
dapat digunakan untuk menentukan kadar klorida dalam sampel  yang 
mengandung klorida. Metode analisis  yang  umumnya digunakan adalah 
gravimetri, titrasi argentometri, spektrofotometri UV/Vis, dan spektrofotometri 
absorbsi atom. 
Pada metode  gravimetri,  pengukuran  klorida  berdasarkan  penimbangan  dalam 
bentuk garam perak klorida. Kelemahan metode ini yaitu kelarutan endapan perak 
klorida dalam air akan meningkat dengan adanya garam amonium, logam alkali, 
dan asam konsentrasi besar. Perak klorida peka terhadap cahaya, terurai menjadi 
perak dan klor. Endapan perak klorida yang diperoleh kemurniannya tidak selalu 
sempurna, mungkin mengandung berbagai jumlah zat pengotor. 

http://www.healthatoz.com
http://www.nico2000.net
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Titrasi argentometri didasarkan pada reaksi : 

AgNO3  + Cl- 

 
AgCl(s) + NO3

- 

Metode ini membutuhkan larutan titran yang cukup banyak dan keakuratannya 
sangat bergantung pada kecermatan personal yang melakukan dalam menentukan 
titik akhir titrasi serta  waktu titrasi yang cukup lama. Dalam praktek, biasanya 
terjadi perbedaan antara titk ekivalen dan titik akhir titrasi sehingga menyebabkan 
hasil yang sedikit bias. 

Penentuan  klorida  secara  spektrofotometri  UV/Vis  yaitu  mereaksikan 
larutan   sampel  dalam  air  dengan  merkuri  tiosianat  dan  larutan  ion  ferri 
menghasilkan kompleks penta-aquot-tiosianatbesi(III) klorida, [Fe(OH2)5SCN]Cl2 

kemudian diukur absorbannya. Teknik ini sangat sensitif terhadap gangguan pada 
pH   rendah.   Kelemahan   lainnya   yaitu   larutan   sampel   yang   akan   diukur 
absorbannya tidak boleh keruh serta harga sebuah  instrumen spektrofotometer 
UV/Vis cukup mahal. 

Prosedur analisis secara Spkektrofotometri Absorbsi Atom (SAA) yaitu 
ion klorida  dalam sampel diendapkan dengan penambahan ion perak berlebih 
yang diketahui jumlahnya. Kemudian, jumlah dari ion perak yang tidak bereaksi 
atau perak yang mengendap ditentukan  dengan spektrofotometer absorbsi atom. 
Metode ini membutuhkan matriks dari larutan standar yang cocok dengan larutan 
sampel untuk mengeliminasi pengaruh matriks. Pengukuran secara 
spektrofotometri diganggu oleh adanya  ion-ion  asing dalam larutan sampel dan 
harga instrumen spektrofotometer absorbsi atom yang mahal 

Berdasarkan  realita  di  atas,  maka  diperlukan  metode  alternatif  dengan 
instrumen  yang  sederhana,  murah,  prosedur  analisis  yang  tidak  rumit,  waktu 
analisis yang singkat, serta  mudah dalam hal pengoperasian, pemeliharaan, dan 
perawatannya. Potensiometer dengan menggunakan Elektrode Selektif Ion klorida 
(ESI  klorida)  dapat  digunakan  sebagai  instrumen  alternatif  untuk  analisis  ion 
klorida yang hanya selektif terhadap ion klorida. 

Selama  ini  ESI  klorida  dapat  diperoleh  di  pasaran,  misalnya  produksi 
Orion,  Metrohm, dan Elit. Karena masih diproduksi di luar negeri dan harus 
diimpor sehingga ESI  ini diperoleh dengan harga yang mahal. Ketergantungan 
terhadap ESI klorida produk luar negeri dapat dikurangi dengan mengembangkan 
suatu ESI klorida sederhana dengan harga yang lebih murah. 

Penelitian tentang  pensil  sebagai  alternatif elektrode  selektif ion  telah 
dilakukan oleh Wenck dan Honer (1989) untuk menganalisis ion kadmium, perak, 
sulfida, Santosa (2001) untuk menganalisis ion kadmium dan Widratiara (2002) 
untuk menganalisis ion iodida.  Mengacu pada hasil penelitian di atas tentang 
grafit pensil sebagai alternatif elektrode selektif  ion, dalam penelitian ini akan 
dibuat  ESI  klorida  dengan  menggunakan  grafit  pensil  yang  dilekatkan  pada 
membran kristal AgCl/Ag2S. 

Selanjutnya ESI  klorida  yang  dibuat  dikarakterisasi  untuk  mengetahui 
validitasnya.  Karakterisasi  maksudya  adalah  mengukur  besaran-besaran  yang 
menjadi parameter penentuan kualitas ESI klorida yang dibuat. Besaran- besaran 
yang  diukur  antara   lain  faktor  Nernst  dan  trayek  pengukuran,  sensitivitas 
elektrode, waktu jawab, koefisien selektivitas, akurasi dan presisi. 
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METODE PENDEKATAN 

 
Alat Penelitian 
1.  Ion Analyzer  merck Jen Way 
2.  Elektrode Ag/AgCl (elektrode pembanding) 
3.  Seperangkat corong Buchner 
4.  Bor mesin 
5.  Seperangkat pembuat pellet KBr dengan pompa hidrolik    

 

Bahan Penelitian 
1. AgNO3  p.a. 
2. NaCl p.a. 
3. Na2S p.a. 
4. NaBr p.a. 
5. NaI p.a. 
7. Teflon 
8. Pensil HB 
9.  Kabel koaksial tipe RG 58 
10. PVC  

 

Tahapan Penelitian (Muliani, 2002) 
Pembuatan Elektrode Selektif Ion Klorida 

Langkah-langkah  pembuatan  ESI  klorida  meliputi  pembuatan  bahan 
membran  elektroaktif, pengempaan membran, pembuatan badan elektrode, dan 
penyusunan konstruksi ESI klorida. Waktu yang diperlukan untuk persiapan dan 
pembuatan ESI klorida selama 2 bulan.  

Pembuatan Bahan Membran Elektroaktif 
Sebagai  bahan   membran   elektroaktif   digunakan   kristal   AgCl/Ag2S. 

Prosedur pembuatan membran kristal AgCl/Ag2S adalah sebagai berikut : 
(1) Penyiapan larutan AgNO3  yang mengandung 0,3 mol AgNO3 

Ditimbang teliti 5,09 g AgNO3  dan dilarutkan dalam aqua bidestilata sampai 
volume 100mL. 

(2) Penyiapan larutan NaCl yang mengandung 0,1 mol NaCl 
Ditimbang teliti 0,58 g NaCl dan dilarutkan dalam aqua bidestilata sampai 
volume 50 mL. 

(3) Penyiapan larutan Na2S yang mengandung 0,1 mol Na2S.xH2O 
Ditimbang  teliti  2,50  g  Na2S.xH2O dan  dilarutkan  dalam  aqua  bidestilata 
sampai volume 50 mL 
Dicampur  larutan  NaCl  dan  Na2S  dalam  gelas  piala.  Larutan  AgNO3 

ditambahkan  sedikit  demi  sedikit  dengan  kecepatan  tetap  pada  campuran 
larutan NaCl dan Na2S. Endapan dan larutan yang terjadi dipanaskan kurang 
lebih  pada  suhu  50°  C  dan   dipertahankan  selama  1  jam.  Selanjutnya, 
didinginkan  pada  suhu  kamar  sambil  diaduk  selama  satu  setengah  jam. 
Endapan  disaring  dengan  corong  Buchner,  kemudian  dicuci  berturut-turut 
dengan aquadest dan aseton. Endapan yang diperoleh dikeringkan selama satu 
jam pada suhu 50° C dalam oven. 
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Pengempaan Membran 

Untuk  mengempa  membran  yang  telah  dibuat,  diperlukan  perangkat 
pembuat pellet KBr dengan pompa hidrolik. Prosedurnya sebagai berikut : 
Endapan digerus terlebih dahulu  dalam mortir sampai homogen. Dipilih berat 
minimum  bahan  elektroaktif  yang  dapat  diproses  untuk  keperluan  ESI,  yaitu 
seberat  0,3  gram.  Bahan  membran  ditekan/dikempa  dengan  penekanan  7000 
kg/cm2.  Membran  yang diperoleh  berupa  pellet  kemudian  dicuci   dengan 
aquadest.  

Pembuatan Badan Elektrode 
Badan elektrode dibuat dari kayu pensil sepanjang 10 cm, sedangkan arang 

(grafit) yang  terdapat di dalamnya tidak dibuang, karena dimanfaatkan sebagai 
konduktor. Caranya sebagai berikut : 
Pensil dipotong kurang lebih sepanjang 10 cm. Pada bagian atas dan bawah pensil 
dihilangkan bagian kayunya kurang lebih 1 cm, di mana ujung bagian atas akan 
dihubungkan  dengan   kabel  koaksial.  Sedangkan  pada  ujung  bagian  bawah 
dilekatkan pada membran. Setelah itu, digunakan bahan teflon, fungsinya untuk 
melindungi  membran  dari  pengaruh  udara  dan   untuk  menghindari  kontak 
langsung kayu pensil dengan larutan yang akan diukur. Teflon  dengan panjang 
lebih kurang 10 cm dan diameter 15 mm, pada bagian tengahnya dibuat lubang 
dengan diameter 10 mm, lalu pensil dimasukkan ke dalam lubang tersebut, dan 
kemudian bagian bawah teflon diberi sebuah tutup dari bahan PVC.  

Penyusunan Konstruksi ESI 
Langkah  selanjutnya  adalah  merangkaikan  komponen  ESI  dari  hasil 

pembuatan pada poin-poin di atas. Caranya sebagai berikut : 
Membran yang telah jadi dimasukkan pada tutup PVC dan direkatkan di dasar 
tutup. Batang  pensil dimasukkan ke dalam lubang teflon sedemikian sehingga 
grafit bagian bawah tampak dari luar. Tutup PVC dipasangkan pada teflon bagian 
bawah  sehingga  grafit  pensil  menyentuh  membran  secara  optimal.  Kemudian 
grafit pensil bagian atas dihubungkan dengan kabel koaksial ke potensiometer /ion 
analyzer.  

Penentuan Faktor Nernst dan Trayek Pengukuran 
Penentuan harga faktor Nernst diperoleh dari hasil pengukuran yang dibuat grafik 

-. hubungan E (mV) terhadap log  Cl Grafik yang diperoleh berupa garis lurus pada 
selang  konsentrasi  tertentu  dengan  kemiringan  sebesar  -2,302  RT/nF  yang 
merupakan harga faktor Nernst. Harga faktor Nernst untuk klorida adalah -59,16 
mV/decade.  Ekstrapolasi dengan sumbu E (mV) merupakan harga Eº. Sedang 
grafik yang berupa garis lurus menunjukkan daerah trayek pengukuran dari ESI 
klorida.  

Penentuan Sensitivitas Elektroda 
Sensitivitas  elektroda  yang  dinyatakan  dengan  limit  deteksi  diperoleh  dengan 
membuat  garis  singgung pada fungsi garis lurus dan garis melengkung kurva 
antara E (mV) terhadap log Cl- yang keduanya saling memotong. Kemudian jika 
titik potong kedua garis singgung tadi diekstrapolasikan ke absis, akan diperoleh 
konsentrasi limit deteksi dari ESI klorida. 
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Penentuan Waktu Jawab 
Potensial dari masing-masing larutan diukur sampai diperoleh harga yang tetap. 
Waktu  saat  ESI  klorida  memberikan  respon  potensial  yang  tetap  inilah  yang 
menunjukkan waktu jawab.  

Penentuan Koefisien Selektivitas 
Koefisien  selektivitas  ditentukan  dengan  mengukur  potensial  larutan  yang 
mengandung ion utama dengan konsentrasi tetap dan ion asing dengan konsentrasi 
bervariasi.  Sebagai  ion   asing   ditambahkan  ion  iodida  dan  bromida  dengan 
konsentrasi bervariasi. Penentuan koefisien selektivitas dilakukan dengan metoda 
larutan tercampur. Sederet ion asing I-  dan Br-  dengan konsentrasi 10-1  

 

10-4  M 
ditambahkan   ke   dalam   larutan   yang   mengandung   ion   utama   Cl-     dengan 
konsentrasi tetap. Konsentrasi ion utama Cl-  yang diuji yaitu antara 10-1  

 

10-4  M. 
Larutan-larutan ini diukur potensialnya menggunakan ESI klorida yang 
dihubungkan ke  potensiometer serta menggunakan elektroda  pembanding 
Ag/AgCl. 
Untuk menghitung besarnya koefisien selektivitas dapat digunakan persamaan 
Nicolsky. Dari  hasil penurunan rumus, harga koefisien selektivitas (Kij) dapat 
langsung dihitung berdasarkan rumus : 

Kij = [(10(E1-E2)/S x ai) 

 

ai] 
Kij = koefisien selektivitas 
E2 = potensial setelah ditambah ion asing 
E1 = potensial sebelum ditambah ion asing 
S = faktor Nernst 
ai = aktivitas ion utama 
aj = aktivitas ion asing 
z = valensi ion asing 

Jika harga  Kij   antara 0  sampai  kurang  dari  1,  maka  adanya  ion  asing  tidak 
mempengaruhi kerja ESI. Sedangkan bila harga Kij  lebih dari 1, maka adanya ion 
asing tersebut mengganggu.  

Penentuan Akurasi dan Presisi 
Akurasi dapat diketahui dengan membandingkan antara konsentrasi yang terukur 
menggunakan  ESI  klorida  dengan  konsentrasi  sesungguhnya  setelah  didapat 
trayek  pengukuran  yang   linier.  Akurasi  ditentukan  dengan  menghitung  % 
recovery sampel yang ditentukan dengan cara berikut : 
Setelah trayek  pengukuran  linier  diketahui  ,  dilakukan  pengukuran  potensial 
larutan   yang   telah   diketahui   konsentrasi/kadarnya,   lalu   dimasukkan   pada 
persamaan  Nernst  sehingga  diperoleh  kadar  dan  dibandingkan  dengan  kadar 
sesungguhnya. 

C2 

% recovery =  

 

x   100 % 
C1 

C2 = kadar hasil pengukuran 
C1 = kadar sesungguhnya (diketahui) 

Sedangkan presisi dapat diketahui dengan menentukan % koefisien variasi dengan 
rumus sebagai berikut : 
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S 

% KV =   x 100 % 
X 

KV = koefisien variasi 
S = standar deviasi 
X = rata-rata harga E (mV)  

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dari hasil penelitian, Elektrode Selektif Ion (ESI) klorida dapat dibuat 

secara sederhana dari arang (grafit) pensil dengan menggunakan bahan membran 
AgCl/Ag2S. Tahapan pembuatan ESI klorida sebagai berikut : 

 

Pembuatan bahan membran 
Bahan membran  AgCl/Ag2S dibuat  dengan  mereaksikan  larutan  AgNO3   dan 
campuran larutan NaCl-Na2S.  

Tabel 1. Berat AgNO3, NaCl, dan Na2S yang dibutuhkan serta berat AgCl/Ag2S 
yang diperoleh untuk pembuatan membran  

Berat AgNO3 Berat NaCl Berat Na2S Berat AgCl/Ag2S 

5,9729 g 0,5106 g 2,5007 g 6,8466 g 

  

Pembuatan membran 
Setelah bahan  membran  diperoleh,  kemudian  dilakukan  pembuatan  membran 
dengan pengempaan bahan membran seberat ± 0,3 g pada tekanan 7000 kg/cm2.  

Tabel 2. Berat dan diameter membran AgCl/Ag2S yang dihasilkan setelah 
dikempa dengan tekanan 7000 kg/cm2  

Berat membran (gram) Diameter (mm) 
0,3008 14 

  

Membran yang telah dibuat kemudian dipasangkan pada ujung badan elektrode 
yang terbuat dari teflon dan pensil. ESI klorida yang telah jadi lalu dirangkaikan 
dengan  alat  Ion  Analyzer   dengan  merck  Jen  Way  dan  sebuah  elektrode 
pembanding yaitu elektrode Ag/AgCl.  

Hasil karakterisasi ESI klorida yang telah dibuat meliputi :  

 

Penentuan faktor Nernst dan trayek pengukuran 
Untuk menentukan faktor Nernst dan trayek pengukuran, sederet larutan 

NaCl dengan  konsentrasi antara 100   

 

10-6   M diukur potensialnya dengan ESI 
klorida. Selanjutnya dibuat persamaan regresi antara log C dan E (mv) pada batas 
konsentrasi dimana kurva masih berupa garis linier. Faktor Nernst dinyatakan oleh 
slope dari kurva dan trayek pengukuran dinyatakan oleh rentang konsentrasi yang 
masih bisa diukur oleh ESI klorida dan memberikan kurva yang linier. 

Rata-rata potensial yang dihasilkan pada larutan NaCl dengan konsentrasi 
bervariasi yang diukur dengan ESI klorida dapat dilihat pada tabel berikut. 
Tabel 3. Data potensial hasil karakterisasi ESI klorida 
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[Cl-] (M) Log [Cl-] E1 (mV) E2 (mV) E3 (mV) E rata-rata 

(mV) 
9,9967x10-1

 
-0,0001 11,0 11,3 11,7 11,3 

9,9967x10-2

 
-1,0001 59,0 59,7 61,3 60,0 

9,9967x10-3

 
-2,0001 109,0 109,2 110,1 109,4 

9,9967x10-4

 

-3,0001 156,4 156,3 156,2 156,3 
9,9967x10-5

 

-4,0001 187,3 187,8 189,7 188,3 
9,9967x10-6

 

-5,0001 191,1 190,8 189,9 190,6 
9,9967x10-7

 

-6,0001 144,4 149,4 151,2 148,3 

 

Kemudian  dibuat  persamaan  regresi  antara  log  C  dan  E  (mv)  yang  masih 
memberikan kurva yang linier, dan ditentukan slope grafik sebagai faktor Nernst 
dan trayek pengukurannya. Persamaan Nernst, faktor Nernst (slope grafik), serta 
trayek pengukuran dari ESI klorida yang telah dikarakterisasi dapat dilihat pada 
tabel 4.  

Tabel 4. Persamaan Nernst, faktor Nernst (slope grafik), dan trayek pengukuran 
dari ESI klorida  

Persamaan Nernst Faktor Nernst (slope) Trayek Pengukuran 
E = -45,03 log C + 14,99 
r = -0,9971 

-45,03 100  

 

10-4

 

M 

  

Penentuan sensitivitas 
Sensitivitas  elektrode  dinyatakan  oleh  batas  konsentrasi  terkecil  yang 

masih bisa diukur oleh ESI klorida. Dari kurva dapat dilihat bahwa ESI klorida 
pada  konsentrasi  NaCl  <  10-4   M kurva  alur  antara  log  C  (M)  dan  E  (mV) 
menunjukkan garis yang tidak linier.  Konsentrasi terendah dimana kurva masih 
menunjukan hubungan linier antara log C (M) dan E (mV) dapat dianggap sebagai 
limit deteksi dari elektrode, yang menunjukkan sensitivitasnya.  Dalam hal ini 
sensitivitas ESI klorida = 10-4 M.  

 

Penentuan waktu jawab 
Waktu yang diperlukan oleh ESI klorida 
sehingga  diperoleh   harga   potensial   yang   konstan   terhadap   waktu, 

dinyatakan dalam tabel berikut : 
Tabel 5.  Waktu jawab ESI klorida 

Pengukuran Waktu (detik) 
I 9 
II 12 
III 7 
IV 9 
V 11 

Waktu jawab rata 

 

rata = 9 + 12 + 7 + 9 + 11 = 9,6 detik 
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Penentuan koefisien selektivitas 

Penentuan koefisien selektivitas dilakukan dengan metode  larutan 
tercampur.  Sederet  ion  asing  I-   dan  Br-   ditambahkan ke  dalam  larutan  yang 
mengandung ion  utama Cl-. Pada penentuan selektivitas  yang awalnya 
menggunakan larutan NaI dan NaBr sebagai larutan penguji untuk sumber ion I- 

dan Br-,  namun  karena  ketidak  tersediaan  NaI  maka  kami  menggunakan  KI 
sebagai sumber ion I-. Ketika dilakukan pengujian, saat ESI klorida dicelupkan ke 
dalam larutan campuran NaCl dan  KI,  ternyata pada membran timbul endapan 
tipis berwarna muda kehijauan, sehingga potensial  yang terbaca menjadi kacau. 
Kemungkinan terjadi reaksi antara membran dengan larutan KI. 

 

Penentuan akurasi dan presisi 
Untuk  penentuan  akurasi  dan  presisi  dilakukan  pengukuran  potensial 

larutan NaCl 0,1 M. Harga potensial yang diperoleh kemudian dimasukkan dalam 
persamaan Nernst hasil  karakterisasi sehingga diperoleh harga konsentrasi yang 
terukur. Data hasil pengukuran potensial untuk memnentukan % recovery dan % 
KV disajikan dalam tabel berikut.  

Konsentrasi NaCl 
awal (M) 

E (mV) Konsentrasi NaCl 
yang diperoleh 

(M) 

% recovery 

10-1

 

58,5 0,1065 106,5 
10-1

 

59,6 0,1022 102,2 
10-1

 

59,0 0,1054 105,4 
10-1

 

59,7 0,1017 101,7 
10-1

 

61,3 0,0937 93,7 

 

Rata 

 

rata % recovery = 101,9 % 
% KV = 4,93 %  

KESIMPULAN 

 

Elektrode Selektif Ion (ESI) klorida dapat dibuat secara sederhana dari 
arang (grafit) pensil dengan menggunakan membran AgCl/Ag2S. 

 

ESI klorida yang telah dibuat memiliki karakter sebagai berikut : 
Besarnya harga faktor Nernst =  - 45,03 mV/dekade 
Trayek pengukuran = 100  

 

10-4 mol/L 
Sensitivitas elektrode = 10-4 mol/L 
Waktu jawab rata-rata = 9,6 detik 
% recovery = 101,9 % 
% KV = 4,93 %  
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