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SARI 

Lindawati. 2005. “Pengaruh Waktu Penyimpanan dan pemanasan terhadap 
Kadar Iodium dalam Garam Beriodium”. Tugas Akhir II, Jurusan 
Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas 
Negeri Semarang, Pembimbing: Pembimbing I, Drs. Jumaeri, M. Si., 
Pembimbing II, F. Widhi Mahatmanti, S. Si, M. Si.  

Kata Kunci: pengaruh,waktu penyimpanan, waktu pemanasan dan kadar 
iodium.  

Telah dilakukan penelitian tentang pengaruh waktu penyimpanan dan 
waktu pemanasan terhadap kadar iodium dalam garam beriodium. Tujuan 
penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui kadar air dalam garam krosok maupun 
garam beriodium yang telah beredar di pasaran; (2) untuk mengetahui kadar NaCl 
dalam garam krosok maupun garam beriodium yang telah beredar di pasaran; (3) 
untuk mengetahui identifikasi ion-ion pengotor yang terdapat dalam garam krosok 
maupun garam yang telah direkristalisasi dengan penambahan bahan pengikat 
impurities; (4) untuk mengetahui pengaruh penyimpanan dan pemanasan terhadap 
kadar iodium dalam garam beriodium. Manfaat dari penelitian ini adalah agar 
dapat memprediksi kualitas garam yang dikonsumsi masyarakat dalam jangka 
waktu relatif lama.  

Populasi dalam penelitian ini adalah garam beriodium yang telah di 
iodisasi (buatan) dan garam beriodium yang sudah beredar di pasaran, sedangkan 
sampelnya adalah garam krosok yang diperoleh dari Pati Juana dan garam 
beriodium yang sudah beredar di pasaran. Penentuan kadar KIO3 dilakukan 
dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin lama waktu penyimpanan 
dan pemanasan, maka semakin berkurang kadar iodium dalam garam beriodium. 
Kandungan iodium dalam garam beriodium buatan sendiri berkisar antara      
99,5601 ppm s/d 13,6103 ppm dan kandungan iodium dalam garam beriodium 
yang telah beredar di pasaran berkisar antara 77,7906 ppm s/d 7,3623 ppm, 
setelah melalui proses penyimpanan selama 0 – 15 minggu dan pemanasan pada 
suhu 30 oC, 50 oC dan 100 oC selama 15 menit.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Alasan Pemilihan Judul 

Pembangunan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan sumber 

daya manusianya, dimana dalam pembangunan itu manusia tidak hanya sebagai 

sasaran dari pembangunan, tetapi juga sebagai pelaksana pembangunan. Faktor 

yang paling berperan dalam menentukan kualitas kesehatan manusia adalah 

makanan yang dikonsumsinya sehari-hari. Semakin baik gizi dalam makanan 

yang dikonsumsi setiap hari semakin baik pula kemampuan manusianya. Salah 

satu masalah gizi yang dialami bangsa Indonesia adalah adanya Gangguan Akibat 

Kekurangan Iodium (GAKI).  

Iodium merupakan mineral yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang 

relatif sangat kecil, tetapi mempunyai peranan yang sangat penting untuk 

pembentukan hormon tiroksin. Hormon tiroksin ini sangat berperan dalam 

metabolisme di dalam tubuh. Kekurangan iodium dapat berakibat buruk bagi 

manusia. Akibat yang dapat ditimbulkannya antara lain berkurangnya tingkat 

kecerdasan, pertumbuhan terhambat, penyakit gondok, kretin endemik (cebol), 

berkurangnnya kemampuan mental dan psikologi, meningkatnya angka kematian 

prenatal, serta keterlambatan perkembangan fisik anak (lambat dalam mengangkat 

kepala, tengkurap dan berjalan), (Hendrawan Nadesul, 2000: 14).  

Penanggulangan masalah GAKI akan lebih efektif dan efisien apabila 

disertai pula dengan upaya untuk menghasilkan produk garam konsumsi 
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beriodium yang bermutu sesuai dengan persyaratan Standar Nasional Indonesia 

oleh para pengusaha industri garam. Sesuai SNI nomor 01-3556-2000 (Rev. 99), 

garam beriodium adalah garam konsumsi yang mengandung komponen utama 

NaCl 94, 7%, air maksimal 5% dan Kalium Iodat (KIO3) mineral 30 ppm, serta 

senyawa-senyawa lain sesuai persyaratan yang ditentukan.  

Iodium selain dapat diperoleh dari garam beriodium, juga dapat diperoleh 

dari air minum, sayuran dan bahan makanan dari laut. Kadungan Iodium dalam air 

minum sangat tergantung pada kadar iodium dalam tanah tempat sumber air 

tersebut, dimana untuk daerah pegunungan kandungan iodium dalam air sangat 

sedikit dibanding di daerah pantai yang dekat dengan laut. Dalam sayur-sayuran 

kandungan iodiumnya tergantung pada keadaan tanah, pupuk dan lingkungan 

tempat sayuran tersebut diproduksi serta lamanya penyimpanan dan pemanasan 

karena iodium tidak tahan terhadap suhu tinggi. Apabila kalium iodat dipanaskan 

pada suhu tinggi maka KIO3 akan terurai menjadi iodida dan oksigen. Iodida 

dioksidasi oleh oksigen dari udara menjadi I2 dengan reaksi sebagai berikut;  

4H+ + 4I- + O2                        2I2 + 2H2O  

reaksi tersebut berjalan lambat dalam suasana netral tetapi reaksi tersebut akan 

lebih cepat dalam  suasana asam. Kalium iodat dalam suasana asam akan menjadi 

asam iodat dengan reaksi sebagai berikut; 

KIO3 + HCl                     HIO3 + KCl 

Untuk meningkatkan mutu garam perlu ada pemurnian dan penambahan 

suatu senyawa iodium dalam garam. Iodisasi garam dilakukan dengan 

penambahan zat iodium berupa senyawa Kalium Iodiat (KIO3) dengan kadar 
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antara 30 – 80 ppm (mg/kg) kedalam garam secara mekanis dimana perbandingan 

KIO3 dengan garam adalah 30 – 80 gram KIO3 per ton garam. Proses ini 

dilakukan setelah garam ditiriskan atau dikeringkan. Proses iodisasi harus 

dilakukan secara mekanis dan kontinu untuk menjamin homogenitas atau 

meratanya kandungan iodium dalam garam.  

Berbagai macam cara dapat dilakukan dalam proses iodisasi, mulai dari 

cara manual sampai cara outomatik. Salah satu hal yang sangat penting dalam 

proses iodisasi adalah mendapatkan garam dengan kalium iodat yang terkandung 

secara merata di dalamnya. Kandungan iodium akan berkurang selama garam 

dikeringkan dalam oven, selama pemasaran dan penyimpanan, maka kandungan 

kalium iodat saat di iodisasi seharusnya dibuat berlebih dari besarnya kandungan 

iodat yang dipersyaratkan. (Marihati dan A. M. Soengkawati, 2001: 17) 

Proses pengeringan yang tidak sempurna menyebabkan mutu garam 

beriodium kurang baik sehingga menyebabkan penurunan kadar iodium selama 

penyimpanan. Penyimpanan garam di tempat terbuka dan terpapar sinar matahari 

sebaiknya dihindari. Adanya oksigen dan sinar matahari menyebabkan iodium 

mudah teroksidasi, sehingga berkurang jumlahnya karena kalium iodat dapat 

mengoksidasi zat-zat organik misalnya asam oksalat dan zat anorganik misalnya 

garam ferro menjadi garam ferri dengan menghasilkan I2. Garam beriodium 

sebaiknya disimpan di tempat yang tertutup dan gelap.  

Dari latar belakang tersebut, penulis ingin meneliti pengaruh waktu 

penyimpanan dan pemanasan terhadap kadar iodium dalam garam beriodium.  
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, masalah yang akan 

dibahas adalah: “Bagaimana pengaruh waktu penyimpanan dan pemanasan 

terhadap kadar iodium dalam garam beriodium “.  

1.3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan adalah ; 

1.3.1.1.Untuk mengetahui kadar air dan kadar NaCl dalam garam krosok maupun 

garam beriodium.  

1.3.1.2.Untuk mengetahui cara pembuatan garam beriodium sesuai standart yang 

telah ditentukan.  

1.3.1.3.Untuk mengetahui pengaruh penyimpanan dan pemanasan terhadap kadar 

iodium dalam garam beriodium.  

1.3.2. Manfaat Penelitian 

1.3.2.1.Manfaat Akademis 

1.3.2.1.1. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memprediksi kualitas garam 

yang dikonsumsi masyarakat dalam jangka waktu relatif lama yang 

dapat dijadikan sebagai bahan pustaka.  

1.3.2.1.2. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai sarana pengembangan 

ilmu pengetahuan yang secara teori telah diterima dibangku kuliah.  
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1.3.2.1.3. Bagi peneliti yang lain, penelitian ini dapat digunakan untuk meneliti 

lebih lanjut dengan menggunakan variabel lain, misalnya: Penelitian 

pengaruh proses iodisasi terhadap kadar Iod dalam garam beriodium.  

1.3.2.1.4. Kegunaan praktis 

Sebagai jawaban atas permasalahan yang ada sehingga akan 

menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis.  

1.4. Penegasan Istilah 

Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka peneliti 

memberikan batasan-batasan pada masing-masing istilah yang berkaitan dengan 

judul Tugas Akhir, yaitu: Pengaruh Waktu Penyimpanan dan Pemanasan 

Terhadap Kadar Iodium Didalam Garam Beriodium.  

Adapun penegasan istilah antara lain sebagai berikut:  

1.4.1. Pengaruh 

Pengaruh berarti suatu daya yang ada atau timbul dari sesuatu (benda atau 

orang) (Tim Penyusun KBBI, 1990: 52). Sedangkan menurut Winarno Surakhmat, 

pengaruh adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda akibat perlakuan 

tertentu terhadap benda itu.  

1.4.2. Waktu Penyimpanan 

Waktu penyimpanan adalah banyaknya waktu yang digunakan untuk 

menyimpan garam beriodium dalam suatu tempat. 

1.4.3. Waktu Pemanasan 

Waktu pemanasan adalah banyaknya waktu yang digunakan untuk 

memanaskan garam beriodium dalam suatu tempat.  
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1.4.4. Kadar Iodium 

Kadar iodium adalah jumlah iodium yang terdapat dalam garam 

beriodium.  

1.4.5. Garam beriodium  

Garam beriodium adalah garam dapur (NaCl) yang sudah diberi 

persenyawaan iodium yaitu Kalium Iodat (KIO3) dengan kadar iodat 30 – 80 ppm 

(sesuai lampiran 11 SK menperindag No. 77/SK/5/1995).  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Air Laut 

Air laut merupakan bahan baku untuk pembuatan garam yang jumlahnya 

sangat besar, lebih dari setengah permukaan bumi ditutupi air laut. Air laut selain 

mengandung NaCl juga mengandung garam-garam terlarut lainnya. Komposisi 

garam-garam terlarut ini bervariasi menurut tempat lingkungan dan kedalaman 

lautnya. Kadar garam tertinggi terdapat di laut mati.  

Penyediaan air laut dengan mutu dan kualitas tinggi dipengaruhi oleh 

faktor lokasi. Tempat yang berdekatan dengan muara sungai akan memberikan air 

laut dengan mutu yang rendah. Pasang surut di suatu tempat tidak akan sama 

dengan tempat lain. Hal ini dapat mempengaruhi kontinuitas pengadaan air laut 

untuk penggaraman, maka perlu usaha-usaha tertentu bagi pengamanan 

penyediaan air laut yaitu dengan membangun waduk-waduk air laut.  

Untuk memperoleh garam dari laut harus diuapkan dengan berbagai cara, 

antara lain panas sinar matahari. Dalam proses penguapan akan terjadi 

peningkatan konsentrasi terhadap masing-masing zat terlarut dalam air, sedang zat 

terlarut (garam) tetap.  

2.2. Garam Dapur 

Garam adalah salah satu dari sembilan bahan makanan pokok yang 

digunakan masyarakat dan merupakan bahan makanan vital. Bahan ini juga efektif 

digunakan sebagai media untuk perbaikan gizi makanan (Departemen 
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Perindustrian, 1978: 111). Penggunaan garam dibedakan menjadi garam konsumsi 

yaitu garam yang dikonsumsi bersama-sama dengan makanan dan minuman serta 

garam industri yaitu garam yang digunakan sebagai bahan baku maupun bahan 

penolong industri kimia.  

Menurut produsennya garam biasanya dibedakan atas garam rakyat dan 

garam pemerintah. Garam rakyat adalah garam yang diproduksi oleh petani 

garam. Garam rakyat biasanya diproduksi oleh penduduk tepi pantai atau 

penduduk di daerah sumber air asin. Sedangkan garam Pemerintah adalah garam 

yang diproduksi oleh pabrik-pabrik garam. Berdasarkan bentuknya garam 

dibedakan atas garam yang berbentuk kristal dan garam briket yang dicetak. 

Komposisi beberapa zat utama (keadaan normal) dalam garam dapur yaitu; 

Natrium Klorida (NaCl)    77,76 % 

Magnesium Klorida (MgCl2)   10,88 % 

Kalsium Sulfat (CaSO4)    3,60 % 

Magnesium Sulfat (MgSO4)   4,47 % 

Kalium Sulfat (K2SO4)    2,46 % 

Magnesium Bromida (MgBr2)   0,22 % 

Kalsium Karbonat (CaCO3)   0,34 % 

Senyawa-senyawa lain    0,001 % 

(Partono, 2001: 2) 

Garam yang dikonsumsi masyarakat sebagian berasal dari garam rakyat 

yang proses pembuatannya masih sederhana, untuk meningkatkan kualitas garam 

dapur dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut; 
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2.2.1. Memperbaiki cara pembuatan garam diladang garam rakyat dari sistem 

kristalisasi total menjadi kristalisasi bertingkat. Cara ini kurang efektif 

karena memerlukan waktu yang cukup lama.  

2.2.2. Melakukan rekristalisasi sehingga diperoleh kembali kristal garam yang 

hampir murni, tetapi secara ekonomis untuk pembuatan garam 

makan/konsumsi tidak sesuai.  

2.2.3. Melakukan pencucian terhadap garam dengan menggunakan larutan garam 

jenuh, sehingga diperoleh garam yang lebih tinggi mutunya. Walaupun 

garam yang dihasilkan dari pencucian tidak begitu tinggi mutunya, tetapi 

untuk garam konsumsi masih sesuai.    

2.3. Komposisi Garam Dapur 

Garam dapur sebagian besar berasal dari penguapan air laut dan sedikitnya 

mengandung 95% natrium klorida. Garam dapur sebagai garam konsumsi harus 

memenuhi beberapa syarat atau kriteria standar mutu diantaranya penampakan 

yang bersih, berwarna putih, tidak berbau, tingkat kelembaban rendah dan tidak 

terkontaminasi oleh timbal dan bahan logam lainnya.  

Menurut SNI nomor 04 – 3556 – 2000 garam dapur harus memenuhi 

syarat komposisi sebagai berikut:  
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Tabel 1. 
Komposisi garam dapur menurut SNI nomor 01 – 3556 – 2000 

 
Senyawa Kadar 

a. Natrium Klorida 
b. Air  
c. Iodium Sebagai KIO3  
d. Oksida Besi (FeO3) 
e. Kalsium dan Magnesium 
f. Sulfat  (SO4

-
) 

g. Bagian tak larut dalam air 
h. Cemaram logam   Pb 

       Cu 
      Hg 
      AS 

i. Rasa  
j. Warna 
k. Bau  

Minimal 94, 7% 
Maksimal 7% 
Minimal 30 mg/kg 

- 
- 
- 
- 

Maksimal 10, 0 mg/kg 
Maksimal 10, 0 mg/kg 
Maksimal 0, 1 mg/kg 
Maksimal 0, 1 mg/kg 

Asin 
Putih 
Tidak ada 

 

2.4. Jenis-Jenis Garam Dapur yang Dikonsumsi di Indonesia 

Garam dapur yang dikonsumsi masyarakat Indonesia ada tiga jenis yaitu:  

2.4.1. Garam konsumsi yang diproduksi PN Garam 

Garam ini diawasi dan dibina seksama oleh pemerintah sehingga yang 

beredar di pasaran adalah garam yang telah memenuhi syarat dan standar mutu 

untuk konsumsi garam dapur.  

2.4.2. Garam yang diimpor dari luar negeri 

Garam yang diimpor dari luar negeri hanya dalam jumlah kecil dan 

pengimpornya dilakukan bila produksi dalam negeri tidak memenuhi kebutuhan 

masyarakat, misalnya: karena musim hujan berkepanjangan atau kesulitan teknik 

lainnya.  
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2.4.3. Garam rakyat produksi pengrajin garam 

Garam rakyat produksi pengrajin garam mutunya sebagian besar belum 

memenuhi standar industri bagi garam konsumsi karena cara pengolahannya 

masih sederhana. 

2.5. Proses Pembuatan Garam Dapur 

Pada umumnya pembuatan garam dapur di Indonesia menggunakan sinar 

matahari untuk penguapan. Hanya beberapa daerah yang penguapannya dengan 

menggunakan pemanasan api dengan kayu bakar atau bahan bakar minyak seperti 

Aceh. Proses pembuatan garam di Indonesia di golongkan 4 macam, yaitu :  

2.5.1. Proses penggaraman yang digunakan PN Garam 

PN Garam menggunakan air laut untuk raw material, dan penguapannya 

100 persen menggunakan tenaga matahari yang dibantu angin.  

2.5.2. Proses penggaraman rakyat 

Proses penggaraman rakyat hampir sama dengan proses PN Garam. Tetapi 

tidak ada standar prosesnya hingga hasilnya berbeda-beda, tergantung cara 

pembuatannya. Kebanyakan rakyat ingin lebih cepat mendapat hasil, sedangkan 

makin cepat prosesnya makin jelek mutu garam yang diperoleh.  

2.5.3. Proses penggaraman lain 

Proses penggaraman lain misalnya di Aceh semua dikerjakan oleh rakyat. 

Prosesnya agak unik, keunikan ini mungkin disebabkan karena tanah tempat 

penggaraman (tanah pesisir Aceh) merupakan tanah pasir yang sedikit sekali 

mengandung  tanah liat dan keadaan iklimnya yang tidak menentu. Dalam musim 

kemarau, daerah Aceh masih relatif basah, karena masih sering hujan. Karena 
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sinar matahari dan dibantu adanya angin akan mengeringkan tanah pasir tersebut 

sehingga tanah mempunyai daya untuk mengisap air disekitarnya. Daya ini juga 

dibantu sifat kapilair dari tanah tadi (tanah pasir/porous). Maka air asin dari laut 

maupun air asin dari kanal-kanal yang sengaja dibuat di daerah penggaraman 

merembes ke tanah pasir tadi. Karena pemanasan dari sinar matahari dan adanya 

angin berlangsung terus, maka air dalam pasir tersebut menguap, sehingga  

terjadilah kristal-kristal garam yang kecil-kecil pada tanah pasir tersebut, kristal-

kristal inilah yang nantinya dibuat garam.  

2.5.4. Proses garam tanah 

Di Jawa Tengah ada 2 daerah yang dua-duanya terletak tidak jauh dari 

kota Purwodadi yaitu desa Jono dan Kelurahan Kuwu. Kedua daerah ini ada 

pembuatan garam yang tidak dibuat dari air laut, karena letaknya memang jauh 

dari laut (BPPI, 1984; 7). 

2.6. Sifat-Sifat Garam Dapur  

Sifat garam dapur:  

2.6.1. Garam dapur sebagian besar berasal dari penguapan air laut dan sedikitnya 

mengandung 95% natrium klorida.  

2.6.2. Merupakan kristal berwarna putih dan berbentuk kubus.  

2.6.3. Mudah larut dalam air.  

2.6.4. Pola keadaan padat garam dapur tidak berair tetapi bersifat higroskopis 

yaitu dapat menarik air baik dalam bentuk uap maupun cair.  

2.6.5. Pada suhu dibawah 00 C garam dapur mempunyai rumus NaCl. H2O 
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2.6.6. Pada suhu normal (150 C) larutan jenuh dari garam dapur mempunyai berat 

jenis 1, 204 dan mengandung NaCl 26, 4%. 

2.6.7. Mempunyai titik lebur 803 0C dan titik didih 1430 0C. 

2.6.8. Mudah rapuh karena peristiwa perubahan bentuk dan kehilangan air kristal 

sehingga mudah retak  (Suryo Mursandi, 1986: 2).  

2.7. Kegunaan Garam Dalam Tubuh Manusia 

Garam memegang peranan yang penting  didalam tubuh manusia antara 

lain:  

2.7.1. Ikut menjaga tekanan osmosa di dalam cairan tubuh.  

2.7.2. Menjaga keseimbangan air dalam tubuh.  

2.7.3. Ikut menjaga tetapnya keasaman (pH) dalam tubuh.  

2.7.4. Berperan terhadap kepekaan syaraf untuk rangsangan baik dalam tubuh 

sendiri maupun dari luar tubuh.  

2.7.5. Untuk media mineral antara lain yang akan dimasukan dalam tubuh, 

karena tubuh memerlukan antara lain ; Kalsium, magnesium, besi, fluor 

dan iodium (Suryo Mursandi, 1986: 3).  

2.8. Rekristalisasi 

Rekristalisasi adalah suatu metode yang digunakan untuk memurnikan 

padatan yang didasarkan pada perbedaan daya larut antara zat yang dimurnikan 

dengan kotoran dalam suatu pelarut tertentu.  

Pada dasarnya zat akan dimurnikan dilarutkan dalam suatu pelarut 

kemudian dipanaskan dan diuapkan kembali. Bahkan pengotor yang tidak dapat 
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dilarutkan dapat dipisahkan dari larutan dengan cara penyaringan sedangkan 

bahan pengotor yang mudah larut akan berada dalam larutan.  

Pemurnian padatan dengan kristalisasi didasarkan pada perbedaan 

kelarutan zat yang akan dimurnikan dengan pelarut tertentu.  

Prosedur umum yang sering digunakan dalam rekristalisasi adalah:  

2.8.1. Melarutkan zat tidak murni dalam pelarut tertentu pada / dekat titik 

lelehnya.  

2.8.2. Menyaring partikel panas dari partikel bahan tak larut.  

2.8.3. Mendinginkan larutan panas sehingga zat terlarut menjadi kristal.  

2.8.4. Memisahkan kristal dari larutan “supernatant “.  

Hal lain yang perlu diperhatikan pada rekristalisasi adalah pemilihan 

pelarut yang tepat. Beberapa persyaratan suatu pelarut dapat dipakai pada proses 

rekristalisasi antara lain:  

2.5.1. Memberikan perbedaan daya larut yang dimurnikan antara zat yang 

dimurnikan dengan zat pengotor.  

2.5.2. Tidak meninggalkan zat pengotor pada kristal.  

2.5.3. Mudah dipisahkan dari kristal.  

2.5.4. Bersifat inert (tidak mudah bereaksi dengan kristal).  

Umumnya pelarut yang serupa strukturnya dengan zat terlarut akan 

menjadi pelarut yang lebih baik untuk zat terlarut. Ada hubungan antara struktur 

pelarut dengan ketidak larutan dari zat terlarut. Ini yang dinamakan prinsip “Like 

Dissolves Like “. Zat-zat polar umumnya larut pada pelarut polar dan zat-zat non 

polar pada pelarut non polar.  
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2.2. Rekristalisasi Dengan Penambahan Bahan Pengikat Impurities 

Bahan pengikat adalah bahan yang membuat sesuatu menjadi terikat. 

Sedangkan impurities adalah zat-zat yang keberadaannya tidak di kehendaki 

dalam zat murni.  

Air laut sebagai sumber bahan baku pembuatan garam selain mengandung 

NaCl juga mengandung garam-garam terlarut lainnya sebagai impurities 

(pengotor). Pengotor ini biasanya berasal dari ion-ion Ca2+, SO4
2-, Fe3+, Mg2+, dan 

lain-lain.  

Impurities dari unsur kalsium biasanya dalam bentuk gips. Kristal gips 

sangat halus dan mengedap sangat lambat sehingga pada masa pembentukan 

kristal NaCl gips ikut terkristal. Hal ini menjadi penyebab garam yang diperoleh 

dari penguapan air laut dengan tenaga matahari kemurniannya lebih rendah 

dibandingkan dengan penguapan buatan (Djoko, 1995: 5).  

Senyawa magnesium terdapat dalam larutan induk (mother liquor) yaitu 

larutan sisa pengendapan NaCl. Senyawa ini menyebabkan sifat higroskopis 

garam menjadi besar dan rasanya menjadi pahit (Djoko, 1995: 5). Secara teori 

garam yang beredar di masyarakat sebagai garam konsumsi harus mempunyai 

kadar NaCl 94, 7% untuk garam yang tidak beriodium (SNI, 1994: 1). Namun 

pada kenyataannya kadar NaCl pada garam dapur jauh dibawah standar. Untuk itu 

perlu adanya suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kemurnian NaCl 

pada garam tersebut.  
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Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan penambahan bahan 

pengikat impurities. Bahan pengikat ini merupakan bahan yang sengaja 

ditambahkan kedalam larutan garam dapur dengan maksud untuk mengikat 

pengotor-pengotor yang sebelumnya sudah ada pada garam dapur melalui 

pembentukan endapan. Bahan pengikat yang dapat ditambahkan adalah CaO, 

Ba(OH)2 dan (NH4)2CO3. zat-zat itu akan membentuk senyawa, terutama garam 

yang sukar larut dalam air.  

Pengotor yang berasal dari ion sulfat (SO4
2-) akan membentuk senyawa 

Ba(SO)4, pengotor dari ion Fe3+ akan membentuk senyawa Fe(OH)3 sedangkan 

pengotor dari ion Mg2+ dan ion Ca2+ akan membentuk senyawa MgCO3 dan 

CaCO3. 

                          Reaksi-reaksi yang terjadi adalah:  

CaO(s) + H2O(1)  Ca(OH)2(aq) 

Ca(OH)2(aq)  Ca2+
(aq) + 2 OH-

(aq) 

Fe3+
(aq) + 3OH- 

(aq)  Fe(OH)3(s) 

Ba(OH)2(aq)                                                            Ba2+
(aq) + 2OH-

(aq) 

Ba2+
(aq) + SO42-

(aq)                                                 BaSO4(s)  

(NH4)2CO3(s) + H2O(1)  2NH4
+

(Aq) + CO3
2-

(Aq) H2O(1) 

CO3
2-

(Aq) + Ca2+
(aq)  CaCO3(s) 

CO 32-
(aq) + Mg2+

(aq)  MgCO3 (s) 

(Vogel, 1979) .  
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2.3. Iodium 

Iodium adalah suatu unsur bukan logam yang termasuk golongan 

halogenida. Di alam iodium terdapat sebagai iodium air laut, natrium iodat (NaIO3 

dalam filtrat senyawa chili NaIO3), tiroksin yaitu hormon yang dikeluarkan oleh 

therinoida (Adang, 1977: 56).  

2.5.1. Sifat-sifat iodium  

2.5.1.1.Sifat Fisika 

2.3.1.1.1. Pada temperatur biasa berupa zat padat yang mengkristal berbentuk 

keping-keping atau plat-plat rombis, berkilat seperti logam berwarna 

hitam kelabu serta bau khas yang menusuk.  

2.3.1.1.2. Iodium mudah menyublim (uap iodium berwarna merah, sedangkan 

uap murni berwarna biru tua).  

2.3.1.1.3. Iodium mempunyai berat atom 126, 93 

2.3.1.1.4. Iodium mendidih pada suhu 1830C dengan titik lebur 1440C. (Adang, 

1977: 58) 

2.5.1.2. Sifat kimia 

2.3.1.2.1. Molekul iodium terdiri dari atom (I2) tetapi jika dipanaskan di atas 

5000C akan terurai menjadi 2 atom I, menurut reaksi:  

I2 (s)     21-
 (g) 

2.3.1.2.2. Iodium kurang reaktif terhadap hidrogen bila dibanding unsur halogen 

lainnya, tetapi sangat reaktif terhadap oksigen. Dengan logam-logam 

dan beberapa metaloid langsung dapat bersenyawa. Dengan fosfor, 

misalnya dapat membentuk tri ioda:  
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2P (s) + 312 (g)      2Pl3 (i)   

2.3.1.2.3. Apabila gas dialirkan ke dalam larutan iodida maka terjadilah iodium. 

Reaksinya serupa dengan reaksi seng dengan asam klorida, hanya 

ionnya bermuatan negatif.  

2KI (aq) + Cl2 (g)   2KCl (aq) + 2I-
 (aq)  

  2I- (aq) + Cl2 (g)   2Cl- (aq)  + I2 (aq) 

(Adang, 1977: 58)    

2.5.1.3. Kegunaan Iodium 

Iodium dalam tubuh berfungsi:  

2.3.1.3.1. Sebagai komponen penting dalam pembentukan tiroksin pada kelenjar 

gondok (tiroida) 

2.3.1.3.2. Tiroksin termasuk iodium merupakan pengendali transduksi energi 

seluler. (G. Kartasapoetra, 1993: 101).  

Kebutuhan iodium perhari sekitar 1 - 2 mikrogram per berat badan. 

Perkiraan kecukupan yang dianjurkan sekitar 40 – 100 mikrogram perhari untuk 

anak sampai umur 10 tahun atau 150 mikrogram perhari untuk orang dewasa. 

Untuk wanita hamil dan menyusui dianjurkan tambahan masing-masing 25 dan 50 

mikrogram perhari (Darwin Karya dan Muhilal, 1996: 26). Kekurangan iodium 

selam masa kehamilan menyebabkan anak yang dilahirkan menderita bisu, tuli, 

otak tidak berkembang, kretin endemik, pertumbuhan terhambat atau 

keterbelakangan mental (Deddy Muchtadi, 1993: 158).  
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2.4. Iodisasi Garam 

Proses iodisasi pada prinsipnya ialah mencampur iodium dalam bentuk 

KIO3 pada permukaan garam (BPPI, 1985: 7). Dahulu larutan iodium yang 

digunakan dalam bentuk KI, namun karena ternyata KI tidak stabil maka 

kemudian digunakan KIO3 yang lebih stabil (BPPI, 1985: 4). KIO3 merupakan 

senyawa yang lebih stabil bila dalam keadaan murni dibandingkan KI. Namun 

demikian KIO3  bersifat oksidator kuat. Oleh karena itu bila terdapat senyawa lain 

yang bersifat reduktor maka akan terjadi reaksi yang saling membebaskan I2 yang 

berupa gas ke udara.  

Cara-cara dasar yang digunakan pada proses iodisasi yaitu sebagai berikut:  

2.5.1. Pencampuran padat-padat (Dry Mixing), garam dicampur dengan senyawa 

iodium dalam bentuk padat. Dengan cara ini sukar untuk mendapatkan 

campuran yang homogen mengingat perbandingan yang cukup besar dan 

kehalusan masing-masing zat tidak sama.  

2.5.2. Pencampuran padat – cair, garam dicampur dengan cairan yang 

mengandung iodium dengan diteteskan atau disemprotkan. Cara ini telah 

lebih menjamin homogenitas atau kerataan hasil, tetapi kandungan air 

dalam garam akan bertambah.  

2.5.3. Pencampuran cair-cair yaitu pencampuran pada saat kristalisasinya. 

Hasilnya dijamin merata tetapi membutuhkan biaya besar dan teknologi 

tinggi (BBPI, 1983: 3).  

Masalah-masalah yang timbul pada proses iodisasi garam yaitu:  
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2.4.1. Perbandingan KIO3 dan garam sangat kecil yaitu 40: 1. 000. 000 sehingga 

sukar dicapai hasil yang benar-benar homogen.  

2.4.2. Besar dan bentuk kristal garam yang tidak sama menyebabkan perbedaan 

volume yang cukup besar untuk berat tertentu, sehingga mempersulit 

perkiraan pemberian KIO3.  

2.4.3. Dalam keadaan basah pada garam beriodium akan terjadi proses 

perembesan KIO3 ke bawah, sehingga pencampuran kristal KIO3 dengan 

air harus sedikit, sehingga menyebabkan turunnya homogenitas.  

Pada proses iodisasi, setelah lepas dari mesin pencampur, kandungan iodat 

dalam garam ini terus mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan karena 

penguraian KIO3 sehingga keluarnya I2 dalam bentuk gas atau karena proses 

terbawanya KIO3 dalam air yang merembes ke bawah.  

Proses penguraian KIO3 terjadi karena pemanasan dalam oven pembuatan 

garam briket (dapat terurai sampai lebih dari 50%), juga pada penyimpanan baik 

dalam peredaran maupun setelah sampai pada konsumen. Penguraian ini terjadi 

karena adanya zat-zat reduktor, asam dan air yang ada pada garam atau 

lingkungannya (BPPI, 1982 / 1983: 3–4).  

Proses penguraian KIO3 dalam garam dapur secara umum:  

2.4.1. KIO3 akan mudah berubah menjadi KI bila tereduksi oleh besi (II) sulfat 

dalam suasana asam dengan reaksi:  

IO3
-
(aq) + 6Fe2+

(aq) + 6H+
(aq)          I-

(aq) + 6Fe3+
(aq)

 + 3H2O(l) 

2.4.2. Adanya KI dalam garam dapur dan dalam suasana asam akan 

menyebabkan KIO3 berubah menjadi I2 dengan reaksi:  



 

 

21

IO3
-
(aq)+ 5I- + 6H+

(aq)     3I2 (aq) + 3H2O (1) 

2.4.3. Pemanasan akan menguraikan KIO3 menjadi oksigen dan suatu iodida 

dengan reaksi:  

2KIO3(g)            2KI(aq) + 3O2(g) 

(BPPI, 1982 / 1983: 5).  

Didalam proses pembuatan garam beriodium, bahan baku didapatkan dari 

bahan baku lokal dari petani-petani garam serta bahan baku impor dari Australia, 

India dan Cina. Kondisi bahan baku lokal pada umumnya lebih rendah 

dibandingkan dengan garam impor, karena kandungan NaCl nya lebih rendah dan 

kadar airnya masih cukup tinggi.  

Penggunaan bahan baku yang kondisi awalnya bermacam-macam tersebut 

akan mempengaruhi terhadap mutu produk akhir garam beriodium. Bagi 

perusahaan-perusahaan yang memproduksi garam beriodium dengan benar atau 

memadai akan menghasilkan produk akhir sesuai dengan persyaratan SNI. Dari 

hasil pemantauan masih cukup banyak perusahaan-perusahaan yang cara 

produksinya belum memadai sehingga produk akhirnya sering tidak memenuhi 

syarat yang ditentukan.  

Perusahaan yang mampu menghasilkan garam iodium yang memenuhi 

syarat disebabkan karena:  

2.4.1. Bahan baku yang digunakan kandungan NaCl nya cukup tinggi.  

Pada umumnya mereka menggunakan garam impor terutama dari 

Australia dimana kandungan NaCl nya > 98% (untuk garam baku) dan kadang-

kadang mereka mencampur dengan garam lokal dengan perbandingan 1: 1 (untuk 
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garam briket). Garam lokal yang dipakai dicuci terlebih dahulu untuk menaikkan 

kandungan NaCl nya sehingga bila dicampur dengan garam impor untuk 

pembuatan garam briket kandungan NaCl campuran masih diatas 95%, kemurnian 

garam mempengaruhi kestabilan iodium yang diperbolehkan dalam garam karena 

kotoran yang ada terutama magnesium bersifat menyerap air yang menyebabkan 

lepasnya iodium. Selain itu kotoran lain berupa senyawa organik dan lumpur yang 

memungkinkan pH garam < 6 juga akan mempercepat terlepasnya iodium, karena 

kondisi asam ini merupakan katalisator terurainya iodium.  

2.4.2. Perusahaan Garam 

Perusahaan-perusahaan tersebut melakukan produksi yang benar dan 

peralatan yang cukup memadai terutama pada tahapan proses yang sangat 

mempengaruhi besarnya kandungan iodium dalam produk akhir.  

2.4.3. Pencucian Garam 

Umumnya garam cucian yang dihasilkan mengandung NaCl > 95%, 

karena kondisi operasi untuk proses pencucian terpenuhi dengan pemakaian 

larutan pencuci antara 220 Be s/d 260 Be, banyaknya larutan pencuci dibandingkan 

dengan garam yang dicuci yaitu 6 – 8: 1. selain itu juga larutan garam yang 

dipakai sebagai larutan pencuci tidak banyak mengandung  kotoran karena bak-

bak pengendap yang tersedia mampu mengendapkan kotoran yang ada secara 

maksimal. 

2.4.4. Iodisasi.  

Dalam proses iodisasi mereka benar-benar memperhitungkan faktor 

homogenitas dan kestabilan pemberian iodium yang memadai sehingga nantinya 
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akan dihasilkan garam beriodium yang kandungan iodiumnya merata serta 

memenuhi persyaratan .  

2.5. Argentometri 

2.5.1. Pengertian Argentometri 

Argentometri adalah suatu metode penetapan kadar suatu zat dengan cara 

titrasi yang menggunakan garam perak nitrat sebagai larutan standar. Titrasi ini 

didasarkan atas pembentukan endapan dari komponen zat uji dengan larutan perak 

nitrat.  

Titrasi argentometri biasa dipakai untuk penetapan kadar ion halida, anion 

yang dapat membentuk endapan garam perak atau untuk penetapan kadar perak 

itu sendiri.  

Berat ekivalen suatu zat pada titrasi argentometri adalah banyaknya mol 

zat itu yang setara dengan satu mol Ag+. Misal pada penetapan kadar NaCl, maka 

persamaan reaksinya:  

NaCl (aq) + AgNO3 (aq)  AgCl(s) + NaNO3 (aq) 

1 mol NaCl ≈  1 mol AgCl 

mgrek NaCl ≈  mgrek AgCl 

(Day dan Underwood, 1989: 229) 

2.5.2. Metode-Metode Penetapan Kadar Dalam Argentometri 

Pada argentometri metode penentuan ion halida dinamakan sesuai dengan 

nama penemunya yaitu Mohr, Volhard dan Fajans.  
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2.5.2.1.Metode Mohr 

Titrasi pengendapkan cara Mohr dilakukan dengan menggunakan prinsip 

pembentukan endapan berwarna merah bata dari Ag+ dengan indikator yang 

digunakan. Indikator yang sering digunakan adalah kalium kromat. Pada titik 

akhir titrasi ion kromat akan bereaksi dengan ion perak membentuk perak kromat.  

2Ag +(aq) + CrO4
2- (aq)  Ag2CrCO4 (s) 

Jika ion perak ditambahkan ke dalam suatu larutan yang mengandung ion 

klorida dengan indikator kalium kromat, harga ksp untuk AgCl  1 x 10-10 dengan 

kelarutan Ag+ dan Cl- masing-masing 10-5 dan ksp Ag2CrO4 2 x 10-12 dengan 

kelarutan Ag+ dan CrO4
- masing- masing 1, 414 x 10-4, maka perak klorida akan 

mengendap terlebih dahulu, baru kemudian perak kromat. Metode ini dapat 

digunakan untuk penetapan kadar NaCl, bromida dan ion sianida dalam larutan 

yang sedikit agak basa.  (Day dan Underwood, 1989: 231) 

2.5.2.2.Metode Volhard 

Titrasi dengan cara Volhard didasarkan pada pengendapan perak tiosianat 

dalam larutan asam nitrat dengan menggunakan ion besi (III) untuk mengetahui 

adanya ion tiosianat berlebih.  

Ag+
(aq) + SCN- (aq)   AgSCN(s) 

Fe3+ (aq) + SCN- (aq)  FeSCN2+ (aq) 

    merah 

Metode ini dapat digunakan untuk titrasi langsung perak dengan larutan 

tiosianat standar atau untuk titrasi tidak langsung ion klorida. Untuk titrasi tidak 

langsung ion klorida, AgNO3 yang ditambahkan harus berlebih dan kelebihannya 
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dititrasi dengan tiosianat standar. Titik akhir titrasi dapat diketahui dari 

terbentuknya warna merah Fe (III) tiosianat.  

NaCl (aq) + AgNO3 (aq)  AgCl (s) + NaNO3 (aq) 

AgNO3 (aq) + NH4CNS (aq)  AgCNS (aq) + NH4NO3 (aq) 

Fe3+ (aq) + SCN-
(aq)   FeSCN2+

(aq) 

     merah     

(Day dan Underwood, 1989: 233) 

2.5.2.3.Metode Fajans 

Titrasi dengan cara Fajans didasarkan pada adsorpsi indikator pada 

permukaan endapan. Titik akhir titrasi dapat diketahui saat terjadinya perubahan 

warna pada permukaan endapan dari putih menjadi merah muda.  

Cara kerja indikator adsorpsi ialah sebagai berikut: indikator ini adalah 

asam atau basa lemah organik yang dapat membentuk endapan dengan ion perak. 

Misalnya fluoresein yang digunakan dalam titrasi klorida. Dalam larutan 

fluoresein akan mengion (untuk mudahnya ditulis HFI saja) 

HFI H+ + FI- 

Ion FI- inilah yang diserap oleh endapan AgCl dan menyebabkan endapan 

berwarna merah muda. Karena penyerapan terjadi pada permukaan, dalam titrasi 

ini diusahakan agar permukaan endapan seluas mungkin supaya perubahan warna 

juga tampak sejelas mungkin, maka endapan harus berukuran koloid. Penyerapan 

terjadi apabila endapan yang koloid itu bermuatan positif, dengan perkataan lain 

setelah kelebihan titrant (ion Ag+).  
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Pada tahap pertama dalam tirasi, endapan terdapat dalam lingkungan 

dimana masih ada kelebihan ion Cl- dibanding dengan ion Ag+, maka endapan 

menyerap ion-ion Cl- sehingga butiran-butiran koloid bermuatan negatif. Karena 

muatan FI- juga negatif, maka FI- tidak dapat ditarik atau diserap oleh butiran-

butiran koloid tersebut. Makin lanjut titrasi dilakukan, makin kurang kelebihan 

ion Cl-, menjelang titik ekivalen, ion Cl- yang  terserap endapan akan lepas 

kembali karena bereaksi dengan titran yang ditambahkan saat itu, sehingga 

muatan koloid makin berkurang negatif.  

Pada titik ekivalen tidak ada kelebihan  Cl- atau Ag+, jadi koloid netral. 

Setetes titran kemudian menyebabkan kelebihan Ag+. Ion-ion Ag+ diserap oleh 

koloid yang menjadi positif dan selanjutnya dapat menarik ion FI- dan 

menyebabkan warna endapan berubah menjadi merah muda (Chairil, 1994: 98) 

Pada titrasi argentometri sebelum larutan AgNO3 digunakan untuk 

menitrasi perlu dilakukan terlebih dahulu standarisasi. Untuk standarisasi AgNO3 

digunakan NaCl sehingga diperoleh normaliMtas AgNO3 yang akan digunakan.  

2.6. Spektrofotometri UV – Vis 

Spektrofotometri UV – Vis adalah suatu metode analisis instrumental 

berdasarkan interaksi radiasi elektromagnetik dengan materi. Dimana radiasi 

elektromagnetiknya adalah sinar dengan daerah panjang gelombang UV – Vis, 

sedangkan materinya adalah molekul atau senyawa kimia.  

Bila radiasi elektromagnetik pada daerah panjang gelombang UV–Vis 

melewati suatu molekul dan bila energi totalnya cukup, maka energi tersebut akan 
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diserap dan didalam molekul terjadi transisi elektronik yang disebut molekul itu 

tereksitasi.  

2.6.1. Aspek Analisis Kuantitatif 

Suatu senyawa kompleks bila dilewati sinar dengan panjang gelombang 

tertentu akan tampak berwarna. Hal ini terjadi karena sebagian sinar diserap dan 

sebagian lagi diteruskan atau ditransmisikan. Warna yang tampak dapat terjadi 

karena sebagian energi sinar digunakan untuk mentransmisikan elektron dari suatu 

orbital ke orbital yang lain yang energinya lebih tinggi, sehingga muncul warna 

yang spesifik. 

Tabel 2. Spektrum tampak dan warna-warna komplementer 

Panjang gelombang (nm) Warna sinar diserap Warna sinar diteruskan 
400-435 
435-480 
480- 490 
490-500 
500-560 
460-480 
480-595 
595-605 
605-750 

Ungu muda 
Biru 
Biru kehijauan 
Hijau kebiruan 
Hijau  
Hijau kekuningan 
Kuning 
Orange 
Merah 

Hijau kekuningan 
Kuning 
Orange 
Merah 
Ungu tua 
Ungu muda 
Biru 
Biru kehijauan 
Hijau kebiruan 

Hukum Beer menyatakan bahwa absorbansi berbanding langsung dengan 

tebal larutan dan konsentrasi larutan. Rumus Beer ini dapat dijelaskan sebagai 

berikut: bila suatu medium penyerap dibagi menjadi lapisan-lapisan imajiner yang 

sama tebalnya, kemudian suatu berkas sinar monokromatis dilewatkan pada 

medium tersebut maka ternyata sinar yang diteruskan intensitasnya berkurang.  

Dari pernyataan diatas, dapat dijabarkan secara sistematis:  

 - ItK
db

.1dIt
= --------------------------------------------------------------  (1) 
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Pernyataan diatas menyatakan bahwa berkurangnya intensitas – dI, untuk 

setiap medium penyerapan db, adalah berbanding lurus dengan Intensitas It 

dimana k adalah suatu tetapan persamaan diatas, maka:  

- dbKt
lt

dIt .= --------------------------------------------------------------  (2) 

Dengan integrasi akan diperoleh 

-   bKt
It
Io .ln = -------------------------------------------------------------  (3) 

Sehingga apabila K2=K1/2, 303 maka 

bK
It
Io .log 2= --------------------------------------------------------------  (4) 

Bila kadar zat penyerap = c, maka:  

cK
It
Io .ln 3= ----------------------------------------------------------------  (5) 

Sehingga =
c

K2

c
K3 -------------------------------------------------------  (6) 

Bila: K2/c = a maka K2 = a. c dan K3 = a. b, sehingga:  

cba
I
I

t

..log 0 =  --------------------------------------------------------------  (7) 

A= a . b . c Sehingga hukum Bouger- lambaert- Beer dituliskan:  

A=a. b. c=ε b. C 

A : absorbansi 

b  : tebal larutan (cm) 

a :  konstanta absorptivitas (liter/gram. cm), bila konsentrasi medium 

sampel dinyatakan dalam gram/Liter 
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c :  konsentrasi (gram/Liter) 

C :  konsentrasi (Molar) 

ε : konstanta penyerapan (molar-1. cm-1) bila konsentrasi medium 

sampel dinyatakan dalam molar (Eko Sugiharto, 1990). 

2.6.2. Instrumentasi 

Instrumentasi yang digunakan untuk mempelajari absorbsi maupun emisi 

radiasi elektromagnetik sebagai fungsi panjang gelombang disebut 

spektrofotometer.  

Diagram blok spektrofotometri UV-Vis seperti tersaji pada gambar 1. 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram Blok Spektrofotometri UV-Vis 

Instrumen untuk spektroskopi umumnya terdiri dari 5 komponen yaitu:  

2.6.2.1.Sumber Sinar  

Sumber sinar digunakan untuk keperluan mendapat berkas sinar dengan 

daerah gelombang tertentu, ini diperoleh dengan menggunakan lampu hidrogen 

atau deuterium pada spektrum gelombang ultraviolet dan untuk lampu wolfram 

(tungsen) pada spektrum gelombang UV-Vis.  

2.6.2.2.Wadah sampel 

Umumnya wadah sampel disebut sel atau kuvet, kuvet yang terbuat dari 

kuarsa baik untuk spektroskopi ultra violet maupun untuk spektroskopi sinar 

Recorder ampliter 

Sumber 
sinar 

monokromator Wadah 
sempel 

detektor 
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tampak. Sampel yang berbentuk cair ditempatkan dalam kuvet yang terbuat dari 

gelas atau kuartz dan diletakkan di antara monokromator dan detektor.  

2.6.2.3.Monokromator 

Monokromator adalah alat yang paling umum dipakai untuk menghasilkan 

berkas radiasi dengan satu panjang gelombang. Alat ini terdiri dari sistem optik 

untuk memisahkan sinar polikromatis menjadi sinar monokromatis. 

Monokromator terdiri dari serangkaian peralatan optik antara lain lensa cermin 

prisma atau grating.  

2.6.2.4.Detektor 

Detektor mempunyai kegunaan untuk mendeteksi sampel, yang berperan 

mengubah energi sinar menjadi energi listrik. Untuk spektrofotometer UV-Vis 

detektor yang digunakan adalah photo sel atau suatu pelipat ganda photo yang 

mampu mengubah sinyal analitik radiasi elektromagnetik (foton) menjadi sinyal 

tegangan listrik. Energi listrik yang dihasilkan digunakan untuk menggerakkan 

jarum atau mengubah angka digital.  

2.6.2.5.Amplifier 

Amplifier ini berfungsi sebagai penguat sinyal listrik yang dihasilkan oleh 

detektor 

2.6.2.6.Recorder 

Sinyal listrik dari detektor biasanya diperkuat lalu direkam sebagai 

spektrum yang berbentuk puncak-puncak. Plot antara panjang gelombang dan 

absorbansi akan menghasilkan spektrum (Eko Sugiharto, 1990).  
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Alat spectronic – 1240 mempunyai rentang panjang gelombang dari 340 

nm sampai dengan 700 nm. Larutan yang berwarna dalam tabung reaksi khusus 

dimasukan kedalam tempat cuplikan dan absorbansi atau persen  transmitasi dapat 

dibaca pada skala pembacaan. Sistem optik spectronic –1240 dapat dilihat pada 

gambar 2.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

  

Gambar 2. Sistem Optik Spectronic -1240 

Sumber cahaya berupa lampu tungsten akan memancarkan sinar 

polikhromatik, setelah melewati pengatur panjang gelombang hanya sinar 

monokhromatik yang dilewatkan kelarutan dan sinar yang melewati larutan 

dideteksi oleh fotodetektor.  

 

Lensa obyektif 

Celah sinar Lampu 

Operatin

Pengatur 
panjang 
gelombang 

sampel Filter Photo detektor 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Populasi Dan Sampel 

3.1.1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian (Suharsimi Arikunto, 1996: 

115). Populasi dalam penelitian ini adalah garam beriodium yang dibuat sendiri 

dan garam beriodium yang sudah beredar di pasaran.  

3.1.2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti (Suharsimi 

Arikunto, 1996: 117). Sampel dalam penelitian ini adalah garam krosok yang 

diperoleh dari Pati – Juana dan garam beriodium yang sudah beredar di pasaran.  

3.2. Variabel Penelitian  

Variabel dalam penelitian ini adalah:  

3.2.1. Variabel terikat, yaitu variabel yang menjadikan titik pusat penelitian. 

Variabel dalam penelitian ini adalah kadar iodium dalam garam beriodium 

setelah proses pemanasan dan penyimpanan dalam jangka waktu tertentu.  

3.2.2. Variabel bebas, yaitu variabel yang akan diselidiki pengaruhnya terhadap 

variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah waktu 

pemanasan 00 C, 300 C, 500 C, 1000 C dan waktu penyimpanan 0 - 15 

minggu.  

3.2.3. Variabel terkendali, variabel ini meliputi jenis garam, garam krosok dan 

garam yang sudah beredar dipasaran.  
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3.3. Prosedur Penelitian 

Adapun alat dan bahan  yang digunakan adalah sebagai berikut:  

3.3.1. Alat-alat yang digunakan 

3.3.1.1.Spektrofotometer UV – 1240 merk Shimadzu dengan ketelitian 4 angka di 

belakang koma.  

3.3.1.2. Neraca digital merk Ohaus Explorer dengan ketelitian 4 angka 

dibelakang koma.  

3.3.1.3. Oven 

3.3.1.4. Kuvet 

3.3.1.5. Cawan Porselen 

3.3.1.6. Seperangkat alat titrasi (Klem, buret, statif) 

3.3.1.7. Botol timbang 

3.3.1.8. Botol sampel 

3.3.1.9. Pipet tetes 

3.3.1.10. Pipet volum 

3.3.1.11. Corong 

3.3.1.12. Kertas saring (whatman 42) 

3.3.1.13. Labu ukur 

3.3.1.14. Gelas ukur 

3.3.1.15. Beaker glass 

3.3.1.16. Lemari penyimpanan 
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3.3.2. Bahan-bahan yang digunakan 

3.3.2.1. Garam Krosok 

3.3.2.2. Garam beriodium yang telah beredar dipasaran 

3.3.2.3. CaO (p. a. Merck), kadar 97 %   

3.3.2.4. Ba (OH)2  (p. a. Merck), kadar 97 % 

3.3.2.5. (NH4)2 CO3 (p. a. Merck), kadar 99,5 %                     

3.3.2.6. HCl pekat 37 %, ρ = 1, 19 Kg/L 

3.3.2.7. Aquabidest 

3.3.2.8. KIO3 (p. a. Merck), kadar 99,7 % 

3.3.2.9. HNO3  pekat 65 %, ρ = 1,141 Kg/L  

3.3.2.10. KI (p. a. Merck), kadar 99,5 % 

3.3.2.11. AgNO3 (p. a. Merck), kadar 99,8 % 

3.3.2.12. NaCl (p. a. Merck), kadar 99,5 % 

3.3.2.13. H2SO4 pekat 98 %, ρ =1,84 Kg/L 

3.3.2.14. NaOH (p. a. Merck), kadar 99 % 

3.3.2.15. BaCl2  (p. a. Merck), kadar 99 % 

3.3.2.16. Kertas Indikator Universal 

3.3.2.17. K2CrO4 (p. a. Merck), kadar 99,5 % 

3.4. Langkah-Langkah Penelitian 

3.4.1. Pembuatan larutan-larutan yang diperlukan 

3.4.1.1.Larutan induk KIO3 100 ppm 1000 mL 

Menimbang sebanyak 0,1224 gram KIO3, dimasukan dalam labu takar 

1000 mL kemudian diencerkan dengan aquadest sampai tanda. 
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3.4.1.2.Larutan HNO3 1 M 

Menimbang sebanyak 8,4950 mL HNO3 dimasukkan dalam labu takar 100 

mL, kemudian diencerkan dengan aquadest sampai tanda.  

3.4.1.3.Larutan KI 1 M 

Menimbang sebanyak 16, 6000 gram KI dimasukan dalam labu takar 100 

mL, kemudian diencerkan dengan aquadest sampai tanda.  

3.4.1.4.Pembuatan larutan standar AgNO3 

Sejumlah AgNO3 dikeringkan pada suhu 1500 C selama 2 jam. Kemudian 

ditimbang dengan tepat hasil pengeringan itu sebanyak 17, 136 g dan dilarutkan 

dalam aquadest hingga volume 1000 mL. Menimbang 0, 2922 g NaCl kemudian 

dilarutkan ke dalam 100 mL aquadest. Dipipet 10 mL larutan NaCl tersebut, 

dimasukkan ke dalam labu erlenmeyer dan ditambahkan ke dalamnya 1 mL 

indikator K3CrO4 5 %. Dilakukan titrasi terhadap larutan AgNO3 yang telah 

dibuat, kemudian dihitung normalitas AgNO3 tersebut.  

3.4.2. Cara Kerja 

3.4.2.1. Prosedur Karakterisasi Sampel Garam Dapur 

Prosedur karakterisasi sampel garam dapur ini meliputi kadar air, kadar 

NaCl, identifikasi ion-ion pengotor dalam garam dapur. Ion-ion pengotor yang 

diidentifikasi adalah Fe3+, ion Ca2+, ion Mg2+, ion SO4
2- dan ion CO3

2-, dan 

penentuan kadar KIO3 dalam garam selama waktu penyimpanan dan pemanasan.  

3.4.2.2.Penentuan Kadar Air 

Ditimbang 3 gram sampel garam dapur dalam botol timbang, lalu 

dikeringkan pada suhu 1100 C selama 2 jam, kemudian didinginkan dalam 

desikator dan ditimbang hasilnya. Pekerjaan ini diulangi sampai 3 kali. Kadar air 
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ditentukan sebelum dan sesudah garam dapur dimurnikan dengan penambahan 

bahan pengikat impurities. (Anonim, 1989: 9) 

3.4.2.3.Penentuan Kadar NaCl 

Penentuan kadar NaCl dilakukan sebelum dan sesudah garam dapur 

dimurnikan. Kadar NaCl ditentukan dengan cara titrasi argentometri. Metode yang 

digunakan adalah metode Mohr. Prosedur kerja yang dilakukan dijelaskan dalam 

analisis kadar NaCl.  

3.4.2.4.Identifikasi ion-ion dalam garam dapur 

Ion-ion yang diidentifikasi adalah Fe3+, Ca2+, Mg2+,  SO4
2- dan CO3

2-.  

3.4.3. Pembuatan Larutan Garam dapur 

Ditimbang 0,5000 gram garam dalam botol timbang, kemudian 

ditambahkan 50 mL aquadest sambil diaduk. Larutan kemudian disaring.  

3.4.3.1.Identifikasi Kation-Kation pengotor dalam garam dapur 

3.4.3.1.1. Identifikasi ion Ca2+ 

Larutan garam dapur ditambah dengan larutan (NH4)2CO3 0, 1 M, jika 

terbentuk endapan putih maka positif (Vogel’s, 1979: 301) 

Larutan garam dapur ditambah dengan H2SO4 0, 1 M, jika terbentuk 

endapan putih maka positif (Vogel’s, 1979: 301) 

3.4.3.1.2. Identifikasi ion Mg2+ 

Larutan garam dapur ditambah larutan NaOH 0, 1 M, jika terbentuk 

endapan putih maka positif (Vogel’s, 1979: 305).  

Larutan garam dapur ditambah larutan (NH4)2CO3 0, 1 M, jika terbentuk 

endapan putih maka positif (Vogel’s, 1979: 305).  
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3.4.3.1.3. Identifikasi ion CO3
2- 

Larutan garam dapur ditambah dengan larutan AgNO3 0, 1 M sampai 

terbentuk endapan. Endapan dibagi dua, endapan pertama ditambah dengan 

larutan HNO3 0, 1 M, jika endapan larut maka positif. Endapan yang kedua 

ditambah larutan amonia 0, 1 M, jika endapan larut maka positif. (Hariyanto, 

2001: 4) 

3.4.3.1.4. Identifikasi ion SO4
2-  

Larutan garam dapur ditambah dengan 0, 1 M HCl sampai asam (diuji 

dengan kertas lakmus). Larutan dalam tabung dimasukkan ke dalam pemanas air 

selama 5 menit. Kemudian ditambah 2-3 tetes larutan BaCl2 0, 1 M, jika terbentuk 

endapan putih berarti positif (Vogel’s, 1979: 499) 

3.4.3.2. Pemurnian Garam Dapur melalui Metode Rekristalisasi dengan 

penambahan bahan pengikat impurities  

Dikeringkan sejumlah sampel garam dapur dalam oven, kemudian 

ditimbang 50 gram garam dapur tersebut. Dipanaskan 500 mL aquades dalam 

beaker glass sampai mendidih, kemudian dimasukkan 50 gram garam dapur 

krosok ke dalam air panas sambil diaduk dan dipanaskan lagi sampai mendidih 

lalu disaring. Ditambahkan 5 gram CaO kedalam larutan yang berfungsi untuk 

mengendapkan ion Fe3+ menjadi Fe(OH)3, kemudian ditambahkan Ba(OH)2 encer 

tetes demi tetes sampai tetes terakhir tidak membentuk endapan lagi yang 

berfungsi untuk mengendapkan ion sulfat menjadi BaSO4. ditambahkan 10 mL 

Larutan  (NH4)2 CO3 tetes demi tetes, yang berfungsi untuk mengendapkan ion 

Ca2+ dan ion Mg2+ dengan membentuk CaCO3 dan MgCO3. Larutan dibiarkan 

beberapa menit, kemudian larutan disaring dan filtratnya di netralkan dengan HCl 

encer (diuji dengan kertas indikator universal). Larutan diuapkan sampai kering. 
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Di timbang kristal yang diperoleh dan dihitung kadar NaClnya. (Tim Dosen 

Kimia Anorganik 2000: 7).  

3.4.3.3. Analisis Kadar NaCl 

3.4.3.3.1. Pembuatan Larutan Standar AgNO3 

Sejumlah AgNO3 dikeringkan pada suhu 1500C selama 2 jam, kemudian 

ditimbang dengan tepat hasil pengeringan itu sebanyak 8, 5024 gram dan 

dilarutkan dalam aquadest hingga volume 500 mL.  

Menimbang 0, 2922 gram NaCl kemudian dilarutkan kedalam 100 mL 

aquadest. Dipipet 10 mL larutan NaCl tersebut, dimasukkan kedalam labu 

erlenmeyer dan ditambahkan kedalamnya 1 mL indikator K2CrO4 5 % . Dilakukan 

titrasi terhadap larutan AgNO3 yang telah dibuat, kemudian dihitung normalitas 

AgNO3 tersebut.  

3.4.3.3.2. Penentuan Kadar NaCl 

Ditimbang 0, 25 g sampel garam dapur dalam botol timbang kemudian 

ditambahkan 50 mL aquadest sambil diaduk. Diperiksa pH larutan tersebut bila 

terlalu asam ditambahkan larutan NaHCO3 0, 1 M tetes demi tetes sampai netral, 

bila terlalu basa ditambahkan larutan HNO3 0, 1 M tetes demi tetes sampai netral. 

Dipipet 10 mL larutan garam kemudian ditambah 1 mL indikator K2CrO4 5 %. 

Larutan dititrasi dengan larutan AgNO3 yang telah distandarisasi sampai warna 

merah coklat dan dihitung kadarnya.  

3.4.3.4. Iodisasi Garam Dapur 

Membuat larutan KIO3 dengan konsentrasi tertentu untuk iodisasi yaitu: 

100 ppm (melarutkan 0,1224 gram KIO3 dalam 1 liter aquadest). Menyemprotkan 
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larutan KIO3 tersebut pada garam murni secara merata. Perbandingan volume 

KIO3 dengan garam murni yaitu 50 mL larutan KIO3 untuk 50 gram garam murni.  

3.4.3.5. Penentuan Panjang Gelombang Maksimum 

Larutan KIO3 100 ppm diambil 1 mL, ditambah 1 ml HNO3 1 M dan 2 mL 

KI 1M, diencerkan dengan aquadest hingga 10 mL. Larutan menjadi 10 ppm. 

Kemudian ditentukan absorbansinya pada panjang gelombang 435-485.  

3.4.3.6. Penentuan Kurva Kalibrasi Larutan KIO3 

Larutan KIO3 100 pm diambil 0 mL; 0, 2 mL; 0, 4 mL; 0, 6 mL, 0, 8 mL; 

1 mL; 1, 2 mL, masing-masing larutan ditambah 1 mL HNO3 1 M dan 2 mL KI 

1M, dan masing-masing diencerkan dengan aquadest hingga 10 mL, larutan 

menjadi 0 ppm, 2 ppm, 4 ppm, 8 ppm, 10 ppm, dan 12 ppm. Kemudian ditentukan 

absorbansinya pada panjang gelombang yang telah ditentukan dan membuat kurva 

kalibrasi larutan standar antara absorbansi (Y) dan Konsentrasi (X).  

3.4.3.7. Penentuan Konsentrasi dan Kadar KIO3 dalam Garam Beriodium 

 

Menimbang 2 gram garam beriodium dilarutkan dengan 20 mL 

aquadest,kemudian ditambah 1 mL HNO3 1M dan 2 mL KI 1M. Kemudian 

melakukan analisis dengan spektrofotometer UV-Vis pada penjang gelombang 

435 nm, dan diperoleh data absorbansi, dihitung konsentrasi dan kadar KIO3 

dalam garam beriodium.  

Pekerjaan ini diulang pada waktu penyimpanan dan suhu pemanasan 

tertentu. Kemudian dihitung konsentrasi dan kadar KIO3 dalam garam beriodium.  

3.4.3.8. Prosedur pemakaian alat (spektrofotometer UV-Vis) pada metode 

fotometer adalah:  

 
3.4.3.8.1. Menyalakan alat (dengan menekan tombol power pada sisi belakang 

alat). Sebelumnya harus diperiksa sampel kompartemen harus dalam 
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keadaan kosong. Instrumen  akan secara otomatis melakukan 

inisialisasi.  

3.4.3.8.2. Setelah proses inisialisasi selesai maka akan tampil layar menu utama. 

Selanjutnya dipilih metode fotometer (dengan menekan tombol 1).  

3.4.3.8.3. Untuk mengukur panjang gelombang yang akan digunakan untuk 

analisa tekan tombol [ GOTO WL ], tekan [ Numerik ] untuk 

memasukkan panjang gelombang yang diinginkan kemudian tekan 

[ENTER].  

3.4.3.8.4. Tekan [ F1 ] untuk mengubah mode pengukuran hingga diperoleh 

mode yang diinginkan (ABS atau persen T).  

3.4.3.8.5. Masukan kuvet yang berisi larutan blanko kedalam kompartemen 

sampel, baik untuk sisi standar maupun sisi sampel.  

3.4.3.8.6. Tekan [ AUTO ZERO ] untuk menolkan sinyal.  

3.4.3.8.7. Ganti kuvet pada sisi sampel dengan sampel yang akan dianalisa.  

3.4.3.8.8. Tekan [ START ] untuk membaca nilai absorban atau transmitansinya.  

3.4.3.8.9. Ulangi langkah f – g untuk sampel berikutnya.  

Pengoperasian alat dapat dilihat dalam skema seperti tercantum pada  

gambar 3.  

  F1  F2  F3 F4 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Tampilan Keybord Pada Spektofotometer UV 1240.  
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3.4.4. Metode Analisis Data 

Berdasarkan hasil penelitian akan didapatkan data analisis garam dapur 

yang berupa data tentang karakterisasi garam dapur yang berupa kadar air, kadar 

NaCl, identifikasi ion-ion pengotor dalam garam dapur, penentuan panjang 

gelombang maksimum, penentuan kurva kalibrasi larutan KIO3 serta penentuan 

konsentrasi dan kadar KIO3 dalam garam beriodium.  

3.4.4.1. Analisis Karakteristik Sampel Garam Dapur 

3.4.4.1.1. Penentuan KadarAir 

Untuk menghitung kadar air digunakan rumus:  

Kadar air = % 100 x 
sampelBerat 

keringBerat  - sampelBerat  

Keterangan:  

Berat kering =  berat sampel garam dapur yang telah dikeringkan 

dalam oven 

Berat sampel = berat sampel garam dapur yang belum dikeringkan 

3.4.4.1.2. Penentuan Kadar NaCl 

Kadar NaCl ditentukan sebelum dilakukan pemurnian dan setelah 

dilakukan pemurnian dan dihitung kadarnya dengan menggunakan rumus:  

Kadar NaCl = % 100 x 
1000 . Wg

% 58,46 .AgNO (V.N) 3  

Keterangan:  

V  = Volume AgNO3 yang diperlukan untuk titrasi 

N  = Normalitas AgNO3 (0, 099 N) 
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Wg = Berat garam yang dilakukan (0, 25 gram) 

58, 46 = Mr NaCl 

3.4.4.2. Penentuan Panjang Gelombang Maksimum dan Penentuan Kurva 
Kalibrasi Larutan KIO3 

 
Membuat larutan dengan konsentrasi tertentu kemudian dengan 

menggunakan spektrofotometer UV-Vis dan diperoleh absorbansinya. Absorbansi 

dengan nilai paling tinggi dijadikan sebagai panjang gelombang maksimum yang 

kemudian digunakan untuk menentukan kurva kalibrasi larutan standar.  

3.4.4.3. Penentuan Konsentrasi dan Kadar KIO3 dalam garam beriodium  
 

Konsentrasi KIO3 dalam larutan ditentukan dengan menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis dan diperoleh absorbansinya. Hasil absorbansinya 

dimasukkan ke dalam persamaan kurva kalibrasi larutan standar, sehingga 

konsentrasi dan kadar KIO3 dapat ditentukan. 

  

 

 

 

 
 

Gambar 4. Hubungan Antara Absorbansi dan Konsentrasi 
 

 

 

 

 

 

 
 
Absorbansi  
 
 
   Konsentrasi 
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Skema Cara Kerja 

Rekristalisasi Garam Dapur Dengan Penambahan Bahan Pengikat Impurities 

    
       dimasukkan            ditambahkan 
 
 
       dipanaskan  
 
 
 
       ditambahkan 
 
 
   

    ditambahkan 
 
 
 

       ditambahkan 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5.  Skema Rekristalisasi Garam dapur dengan Penambahan 
Bahan Pengikat Impurities 
 

 

 

Garam krosok 
50 g 

Beakerglass 
1000 mL 

Aquadest
500 mL 

Diaduk dan disaring 

CaO 5 gram

Ba(OH)2 encer tetes demi tetes 

(NH4)2 CO3 50 mL tetes demi 
tetes 

Disaring dan filtratnya dinetralkan 
dengan HCl (diuji dengan kertas 

indikator Universal) 

Diuapkan sampai kering dihitung 
kadar NaCl nya 
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Skema Cara Kerja 

Pembuatan Larutan Standar KIO3 Untuk Pembuatan Kurva Kalibrasi 

 

+ Aquades s/d 1000 mL 
 
 
 
Diambil (0 ; 0, 2 ; 0, 4 ; 0, 6 ; 0, 8 ; 1 ; 1, 

2) 

+ 1mL HNO3 1M 

+ 2 mL KI 1 M 

+ aquadest s/d 10 mL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pada λ maks = 435 nm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 6.  Skema Pembuatan Larutan Standar KIO3 untuk  

Pembuatan Kurva Kalibrasi 

0,1224 g KIO3 

Larutan standar KIO3 100 ppm 

Larutan standar dengan konsentrasi 
0, 2, 4, 6, 8, 10, dan 12 ppm 

10 mL sampel 

Diukur absorbansinya dengan 
Spektrofotometer UV-Vis 

Hasil pengukuran 
(Absorbansi) 

Dibuat Kurva Larutan Standar KIO3 antara 
Absorbansi (Y) dan Konsentrasi (X) 
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Skema Cara Kerja 

Penentuan Konsentrasi dan Kadar KIO3 dalam Sampel 

 

 
+ aquadest s/d 20 mL   

 
 

+ 1 mL HNO3 1M 
+ 2 mL KI 1M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 7.  Skema Penentuan Konsentrasi  dan Kadar KIO3  

Dalam Garam Beriodium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garam 2 gram 

Larutan sampel

Diukur absorbansinya dengan 
Spektrofotometer UV-Vis pada λ 

maks 435 nm 

Dihitung Konsentrasi dan Kadar KIO3 
dalam Sampel 

Hasil Pengukuran 
(Absorbansi) 
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Persen kehilangan KIO3 setelah penyimpanan = %100
1

21−  

Persen kehilangan KIO3 setelah pemanasan      = %100
1

31−  

Gambar 8.   Diagram Alir Pengaruh Waktu Penyimpanan dan 
Pemanasan Terhadap Kadar Iodium Dalam Garam.  

Garam krosok 

Proses pemurnian garam dengan cara rekristalisasi dengan penambahan 
bahan pengikat impurities 

Garam krosok murni Kadar NaCl 

Di iodisasi dengan KIO3 100 ppm 

Garam beriodium Kadar KIO3 1 

Proses penyimpanan Proses pemanasan 

Kadar KIO3 2 Kadar KIO3 3 

Proses penyimpanan Proses pemanasan 

Kadar KIO3 2 Kadar KIO3 3

Garam beriodium yang beredar dipasaran Kadar KIO3 1
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan pada BAB I serta penelitian yang 

telah dilakukan sesuai dengan prosedur penelitian, diperoleh hasil penelitian 

meliputi karakterisasi sampel garam dapur, penentuan kadar air, penentuan kadar 

NaCl, proses pemurnian garam, pembuatan garam beriodium, kurva kalibrasi 

larutan standar KIO3 dan penentuan kadar KIO3 dalam garam beriodium. Dari 

masing-masing tahap diperoleh data dan dibahas pada sub bab berikut:  

4.1. Karakterisasi Sampel Garam Dapur 

Karakterisasi garam dapur dilakukan secara kimia dan fisik. Penentuan 

karakter garam dapur sangat bermanfaat untuk mengetahui layak atau tidaknya 

garam dapur itu dikonsumsi dan untuk mengetahui besarnya kenaikan kadar NaCl 

dalam garam dapur yang dimurnikan melalui metode rekristalisasi dengan 

penambahan bahan pengikat impurities. Hasil penelitian tentang karakterisasi 

garam dapur disajikan dalam tabel 3.  

Tabel 3. Karakterisasi Sampel Garam Dapur 

Parameter Uji Hasil Analisis 
Fe3+ Positif 
Ca2+ Positif 
Mg2+ Positif 
NaCl 90,30 % 

Kadar Air 9,20 % 
SO4

2- Positif 
CO3

2- Positif 
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4.2. Penentuan Kadar Air 

Penentuan kadar air dilakukan untuk mengetahui besarnya kadar air yang 

terdapat dalam garam dapur. Dalam penentuan kadar air ini, sampel garam dapur 

dikeringkan dalam oven bersuhu 1100 C selama 2 jam. Hal ini dimaksudkan untuk 

menguapkan kandungan air dalam garam tersebut, setelah dikeringkan dalam 

oven sampel garam dapur tersebut didinginkan dalam desikator. Pendinginan 

dilakukan dalam desikator supaya garam dapur tersebut tidak kembali mengikat 

air.  

Dari hasil penelitian pada lampiran 3, kadar air garam dapur yang belum 

dimurnikan untuk sampel I adalah 9,39 %, sampel II adalah 9,09 % dan sampel III 

adalah 9,13 % sehingga kadar air rata-rata adalah 9,20 %. Kadar air garam dapur 

yang telah dimurnikan dengan penambahan bahan pengikat impurities untuk 

sampel I adalah 3,39 %, sampel II adalah 3,75 % dan sampel III adalah 3,71 % 

sehingga kadar air rata-rata adalah 3,62 %. Kadar air dalam garam beriodium 

yang telah beredar di pasaran untuk sampel I adalah 3,96 %, sampel II adalah 4,14 

% dan sampel III adalah 3,92 % sehingga kadar air rata-rata adalah 4,01 %.  

Berdasarkan standart mutu, kadar air maksimal dalam garam dapur adalah 

5 % (SNI, 1994: 1). Hal ini berarti kadar air garam dapur yang belum dimurnikan 

tidak sesuai dengan standart yang ditentukan, karena kadar airnya terlalu tinggi.  

4.3. Penentuan Kadar NaCl 

Penentuan kadar NaCl sebelum dilakukan pemurnian untuk mengetahui 

kadar NaCl awal dari sampel garam dapur tersebut. Dari hasil penelitian dapat 

diketahui kadar NaCl awal dari garam dapur sebelum dilakukan pemurnian adalah 



 

 

49

90,30 %. Kadar NaCl ditentukan dengan cara titrasi argentometri metode Mohr. 

Garam dapur yang belum dimurnikan berupa kristal-kristal yang berukuran besar 

dengan warna putih agak kecoklatan, sedangkan garam dapur yang telah 

dimurnikan ukuran kristalnya lebih kecil, lebih halus dan warnanya juga lebih 

putih.  

Dalam penelitian ini kadar NaCl dalam garam dapur ditentukan dengan 

cara titrasi argentometri metode Mohr. Sampel garam dapur dilarutkan dalam 

aquadest, kemudian dicek pH nya, bila terlalu asam ditambahkan larutan 

NaHCO3, bila terlalu basa ditambahkan larutan HNO3. penambahan  NaHCO3 

berfungsi untuk menghilangkan keasaman dalam garam dapur, sedangkan 

penambahan HNO3 berfungsi untuk menghilangkan kebasaan dalam garam dapur. 

Setelah pH netral baru ditambahkan indikator K2CrO4. Kemudian dititrasi dengan 

larutan AgNO3 sampai larutan berwarna merah bata.  

Ion perak dari AgNO3 akan bereaksi dengan Ion Cl- membentuk endapan 

putih AgCl. Pada titik akhir titrasi Ion kromat akan bereaksi dengan Ion perak 

membentuk perak Kromat. Dilihat dari harga Ksp dimana untuk AgCl adalah 1. 

10-10 dan Ag2CrO4 adalah 2. 10-12, maka AgCl akan mengendap terlebih dahulu, 

baru kemudian perak kromat.  

Reaksinya:  

NaCl (aq) + AgNO3   AgCl (s) + NaNO3 (aq) 

     putih 

2AgNO3 (aq) + K2CrO4 (aq)  Ag2CrO4 (s) + 2 KNO3 (aq) 

      merah bata  
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Titrasi ini tidak boleh dilakukan dalam suasana asam atau basa, bila 

larutan asam maka kelebihan H+ akan bereaksi dengan CrO4
2- membentuk HCrO4 

yang berada dalam kesetimbangan dengan Cr2O7
2-, sehingga AgNO3 yang 

diperlukan untuk titrasi lebih banyak.  

Reaksinya 

2H+ + 2CrO4
2-  2HCrO4

-  Cr2O7
2- + H2O 

Bila titrasi dilakukan dalam suasana basa maka OH- akan bereaksi dengan 

Ag+ membentuk AgOH yang berada dalam kesetimbangan denganAg2O, 

sehingga AgNO3 yang diperlukan untuk titrasi lebih banyak.  

Reaksinya:  

2Ag+ + 2OH-  2Ag OH  Ag2O        + H2O 

Dari hasil penelitian dapat diketahui kadar NaCl dalam garam krosok yang 

belum dimurnikan berkisar antara 88,35 % - 92,55 % dengan kadar NaCl rata-rata 

90,30 % (lampiran 6), kadar NaCl dalam garam krosok yang dimurnikan dengan 

menggunakan bahan pengikat impurities berkisar antara 97,65 % - 99,56% 

(lampiran 7), dengan kadar NaCl rata-rata optimum yang dimurnikan dengan 

menggunakan bahan pengikat impurities adalah 98,53 %, sedangkan kadar NaCl 

dalam garam beriodium yang telah beredar di pasaran berkisar antara 95,51 % - 

97,37 % dengan kadar NaCl rata-rata 96,43 % (lampiran 8). Dari sini dapat 

dikatakan bahwa bahan pengikat impurities dapat meningkatkan kemurnian NaCl. 

Ciri-ciri garam yang belum dimurnikan adalah sebagai berikut: warna garam agak 

kecoklatan dan butiran kasar terutama pada garam krosok, sedangkan setelah 
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proses pemurnian memiliki ciri-ciri: warna lebih putih karena kadar NaCl yang 

lebih besar, butirannya lebih lembut.  

4.4. Identifikasi Ion-Ion Pengotor Dalam Garam Dapur  

Garam dapur selain mengandung NaCl juga mengandung ion-ion 

pengotor. Ion pengotor itu antara lain Fe3+, Ca2+, Mg2+, SO4
2- dan CO3

2-. 

Identifikasi terhadap ion-ion pengotor ini dilakukan guna memastikan adanya 

pengurangan ion-ion tersebut. Identifikasi awal secara kualitatif ion Fe3+, Ca2+, 

Mg2+ diperoleh hasil positif. Setelah dilakukan pemurnian dengan penambahan 

bahan pengikat impurities, identifikasi dilakukan secara kualitatif. Identifikasi ion 

Fe3+ dilakukan dengan penambahan NH3 dan NaOH. Penambahan NH3 

dimaksudkan untuk mengendapkan Fe3+ sebagai Fe(OH)3 dan penambahan NaOH 

dimaksudkan untuk mengendapkan Fe3+ sebagai Fe(OH)3.  

Reaksi  

Fe3+
(aq) + NH3(aq) + 3H2O(l)  Fe(OH)3(s) + 3NH4

+
(aq) 

Fe3+
(aq) + NaOH(aq)   Fe(OH)3(s) + OH-

(aq) 

Identifikasi ion Ca2+ dilakukan dengan penambahan (NH4)2CO3 dan 

H2SO4. Penambahan (NH4)2CO3 dimaksudkan untuk mengendapkan Ca2+ sebagai 

CaCO3, sedangkan penambahan H2SO4 dimaksudkan untuk mengendapkan Ca2+ 

sebagai CaSO4.  

Reaksi  

Ca2+
(aq) + (NH4)2CO3(aq)   CaCO3(s) + 2(NH4)+

(aq) 

Ca2+
(aq) + H2SO4(aq)   CaSO4(s) + 2H+

(aq) 
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Identifikasi ion Mg2+ dilakukan dengan penambahan NaOH dan Na2CO3. 

Penambahan NaOH dimaksudkan untuk mengendapkan Mg2+ sebagai Mg(OH)2, 

sedangkan penambahan Na2CO3 dimaksudkan untuk mengendapkan Mg2+ sebagai 

MgCO3.  

Reaksi 

Mg2+
(aq) + NaOH(aq)   Mg (OH)2(s) + OH-

(aq) 

Mg2+
(aq) + Na(2)CO3 (aq)   Mg CO3(s) + 2Na+

(aq) 

Identifikasi awal secara kualitatif untuk ion sulfat dan ion karbonat 

diperoleh hasil positif. Uji ion sulfat dilakukan dengan penambahan HCl dan 

BaCl2. Penambahan  HCl dilakukan untuk membuat larutan supaya menjadi asam, 

sedangkan penambahan BaCl2 untuk mengendapkan ion sulfat.  

Reaksi 

SO4
2-

(aq) + Ba2+
(aq)  BaSO4(s) 

Uji ion karbonat dilakukan dengan penambahan larutan AgNO3 sampai 

terbentuk endapan. Endapan yang terbentuk dibagi dua. Yang pertama ditambah 

dengan larutan HNO3, yang kedua ditambah dengan larutan amonia.  

Reaksi  

CO3
2-

 (aq) + AgNO3(aq)  Ag2CO3(s) + NO3
-
(aq) 

Ag 2CO3(s) + 2HNO3(l)  2AgNO3(aq) + H2CO3(aq) 

Ag 2CO3(s) + NH3(l)  2Ag(NH3)2+
(aq) + CO3

2-
(aq) 

Berdasarkan hasil identifikasi ion-ion pengotor dalam garam dapur, 

identifikasi terhadap sampel garam dapur sebelum dilakukan pemurnian dengan 

penambahan bahan pengikat impurities menunjukkan bahwa ion Fe3+, Ca2+, Mg2+, 
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SO4
2- dan CO3

2- positif, hal ini ditunjukkan dengan adanya endapan pada saat 

dilakukan uji kualitatif. Sedangkan setelah dimurnikan dengan penambahan bahan 

pengikat impurities menunjukkan ion Fe3+ negatif, ion Ca2+ negatif, ion Mg2+ 

negatif, ion SO4
2- dan ion CO3

2- negatif. Hal ini berarti bahwa bahan pengikat 

impurities yang ditambahkan ke dalam garam dapur pada proses pemurnian garam 

dapur melalui metode rekristalisasi dapat mengikat ion-ion pengotor dalam garam 

dapur, sehingga ion-ion pengotor yang ada dalam garam dapur tersebut berkurang. 

Hasil Penelitian yang didapat mengenai kadar air, kadar NaCl dan identifikasi ion-

ion pengotor dalam garam dapur disajikan dalam tabel 3.  

Tabel 3. Hasil penelitian terhadap kadar air, kadar NaCl dan identifikasi ion-
ion pengotor dalam garam dapur.  

 
No Garam Kadar 

Air (%) 
Kadar 

NaCl (%)
Fe3+ Ca2+ Mg2+ SO4

2- CO3
2- 

1. 
2. 
3. 

Awal 
Rekristalisasi 
Beredar dipasaran 

9,20 
3,62 
4,01 

90,30 
98,53 
96,43 

+ 
- 
- 

+ 
- 
- 

+ 
- 
- 

+ 
- 
- 

+ 
- 
- 

 

4.5. Proses Pemurnian Garam 

Proses pemurnian garam krosok bertujuan untuk menghilangkan kotoran 

yang mungkin bercampur dengan garam, baik yang larut maupun yang tidak larut 

dalam air, agar kadar NaCl dalam  garam memenuhi syarat mutu garam konsumsi 

yaitu  94,7 %. Untuk memisahkan pengotor yang tidak larut dalam air dapat 

dilakukan dengan penyaringan menggunakan kertas saring. Sedangkan pengotor 

yang masih larut merupakan pengotor yang berupa ion. Ion-ion yang terdapat 

dalam garam antara lain Fe3+, Ca2+, Mg2+, CO3
2-, dan SO4

2-. Pengotor-pengotor 

yang berupa ion dapat dipisahkan dengan cara pengendapan yaitu dengan 
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menambahkan senyawa yang dapat bereaksi dengan ion-ion tersebut membentuk 

senyawa yang tidak larut dalam air.  

Pada proses pemurnian garam ini diperoleh peningkatan kadar NaCl. 

Garam krosok yang semula kadar NaCl –nya hanya 90,30 % meningkat menjadi 

98,53 %. Sedangkan kadar NaCl pada garam beriodium yang telah beredar di 

pasaran rata-rata 96,43 %.  

Pada proses pemurnian dilakukan dengan langkah-langkah sebagai 

berikut:  

4.5.1. Untuk memisahkan pengotor yang tidak larut dalam air dilakukan dengan 
cara sebagai berikut:  

 
Garam krosok dimasukkan dalam air kemudian dipanaskan hingga 

mendidih, proses pemanasan bertujuan agar semua garam dapat larut dalam air. 

Proses berikutnya adalah proses penyaringan yang dilakukan pada saat larutan 

masih panas, tujuannya untuk menghindari terbentuknya kristal NaCl kembali. 

Proses penyaringan yang dilakukan akan memisahkan antara pengotor yang 

tertinggal sebagai residu dan larutan hasil penyaringan sebagai filtrat. Filtrat yang 

diperoleh akan mengalami proses pemurnian lebih lanjut untuk memisahkan 

pengotor yang masih ikut larut dalam bentuk ion.  

4.5.2. Proses pemisahan pengotor yang berupa ion yang masih larut dilakukan 
dengan cara menambahkan senyawa-senyawa berikut:  
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4.5.2.1.Penambahan CaO untuk mengendapkan ion Fe3+ membentuk senyawa 

Fe(OH)3. Fe(OH)3 memiliki kelarutan dalam air yaitu 1.10-36, endapan 

yang dibentuk merupakan endapan coklat kemerahan. Reaksi yang terjadi 

adalah sebagai berikut:  

CaO + H2O   Ca(OH)2  

Ca(OH)2                                 Ca2++ 2OH- 

Fe3+ + 3OH-                           Fe(OH)3 

4.5.2.2.Penambahan larutan Ba(OH)2 dilakukan tetes demi tetes sampai tidak 

terjadi endapan untuk menghindari penambahan yang berlebihan. 

Penambahan larutan ini untuk mengendapkan ion-ion yang mungkin masih 

tersisa setelah penambahan CaO. Endapan yang dihasilkan adalah endapan 

putih, ion SO4
2- membentuk senyawa BaSO4 dengan kelarutan dalam air 

1.10-10, sehingga senyawa ini juga akan mengendap dan endapan yang 

diperoleh juga berupa endapan putih.  

Reaksi yang terjadi pada saat penambahan Ba(OH)2 adalah sebagai 

berikut:  

Ba2+ + SO4 2-   BaSO4 (endapan putih) Ksp 1. 10-10 

Senyawa  Ba(OH)2  juga akan mengendapkan ion Fe3+ dan ion Mg2+ yang 

membentuk senyawa Fe(OH)3 dan senyawa Mg(OH)2. Fe(OH)3 memiliki 

kelarutan dalam air yang sagat kecil yaitu 10-36, sedangkan Mg(OH)2 memiliki 

kelarutan dalam air 10-11. Dikarenakan kelarutan dalam air yang kecil, maka 

Fe(OH)3 dan Mg(OH)2 akan mengendap.  

Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut:  
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Fe3+ + OH-      Fe(OH)3 (endapan coklat kemerahan) Ksp: 1. 10-

36 

Mg2+ + OH-      Mg(OH)2 (endapan putih) Ksp: 1. 10-11 

Penambahan Ba(OH)2 yang berlebih dapat menyebabkan senyawa iodium 

yang ikut larutan akan bereaksi membentuk endapan. Senyawa iodium dalam 

garam biasanya berupa senyawa iodat, sehingga endapan yang terjadi merupakan 

endapan dari senyawa garam iodat. Senyawa garam iodat yang terbentuk adalah 

barium iodat Ba(IO3)2. senyawa Ba(IO3)2 mengendap karena memiliki kelarutan 

yang cukup kecil dalam air yaitu 2. 10-9. Reaksi pembentukan endapan Ba(IO3)2 

adalah sebagai berikut:  

Ba2+ + IO3
-      Ba(IO3)2 (endapan putih) Ksp: 2. 10-9 

4.5.2.3.Penambahan (NH4)2CO3 untuk mengendapkan ion-ion yang mungkin 

masih ada dalam larutan garam. Ion tersebut adalah ion Ca2+ dan ion Ba2+ 

yang akan mengendap sebagai senyawa CaCO3 dan BaCO3. CaCO3 dan 

BaCO3 mengendap karena memiliki Ksp yang kecil yaitu 5. 10-9. Reaksi 

yang terjadi pada saat penambahan (NH4)2CO3 adalah sebagai berikut:  

Ca2+ + CO3
2-  CaCO3 (endapan putih) Ksp: 5. 10-9 

Ba2+ + CO3
2-  BaCO3 (endapan putih) Ksp: 5. 10-9 

Penyaringan tidak dilakukan pada masing-masing tahap, tetapi 

penyaringan dilakukan setelah semua larutan ditambahkan. Setelah proses 

penyaringan dilakukan, maka filtrat yang dihasilkan harus dinetralkan dengan 

asam (HCl). Penggunaan HCl untuk menetralkan larutan, karena larutan yang 

ditambahkan pada proses pengendapan bersifat basa. Penambahan HCl dilakukan 
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setelah penyaringan, agar ion Na2+ tidak membentuk NaCl dan ikut mengendap 

bersama pengotor yang dapat menyebabkan berkurangnya rendemen. Untuk 

memperoleh kristal garam murni dilakukan cara penguapan dan pengeringan 

dalam oven.  

4.6. Penentuan Panjang Gelombang Optimum 

Warna yang dipantulkan oleh larutan KIO3 termasuk berada dalam 

spektrum sinar tampak, karenanya penentuan panjang gelombang larutan KIO3 

dapat menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Spektrofotometer  UV-Vis adalah 

spektrofotometer yang mempunyai panjang gelombang 340-750 nm dengan 

selang masing-masing panjang gelombang 5 nm.  

Larutan KIO3 memantulkan warna kuning. Menurut Day, Ra & 

Underwood A. L (1989), larutan yang memantulkan warna kuning mempunyai 

panjang gelombang 435-480 nm. Panjang gelombang maksimum mempunyai arti 

bahwa pada panjang gelombang tersebut mempunyai absorbansi yang paling besar 

diantara panjang gelombang yang lain pada rentang panjang gelombang tertentu.  
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Gambar 9. Kurva Penentuan Panjang Gelombang Maksimum Larutan KIO3 
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Pada kurva penentuan panjang gelombang dapat dilihat bahwa pada 

rentang panjang 425-480 nm, diperoleh absorbansi maksimum pada panjang 

gelombang  

435 nm.  

4.7. Kurva Kalibrasi Larutan Standar  KIO3 

Sebelum menentukan kadar KIO3 dalam sampel dengan spektrofotometer 

UV-Vis, terlebih dahulu dibuat kurva kalibrasi standar. Pada pengukuran terhadap 

larutan standar KIO3 yang dibuat dengan variasi konsentrasi 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 

ppm diperoleh data absorbansi pada lampiran 12. Kemudian data yang telah 

diperoleh tersebut dibuat grafik linier sebagai kurva kalibrasi pada gambar 10 dan 

11. Kemudian kurva tersebut akan digunakan untuk mengetahui berapa 

konsentrasi larutan KIO3 dalam larutan untuk mengetahui kadar KIO3 dalam 

sampel.                          
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Gambar 10.  Kurva Kalibrasi Larutan Standar KIO3 pada waktu penyimpanan  
0 minggu. 

Y = 0,0589x + 7,1786 . 10-3

R2 = 0,9996 
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Gambar 11.  Kurva Kalibrasi Larutan Standar KIO3 pada waktu penyimpanan  
1 minggu. 
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Gambar 12.  Kurva Kalibrasi Larutan Standar KIO3 pada waktu penyimpanan  
15 minggu. 

 

4.8. Iodisasi Garam 

Proses pembuatan garam beriodium dilakukan dengan cara pencampuran 

padat-cair yaitu dengan mencampurkan kristal garam murni dengan cairan yang 

mengandung iodium dengan cara diteteskan atau disemprotkan. Cara ini telah 

lebih menjamin homogenitas atau kerataan hasil, tetapi kandungan air dalam akan 

bertambah adapun pencampuran yang tidak merata disebabkan karena kehalusan 

masing-masing garam tidak sama dan perbandingan yang cukup besar antara  

KIO3: garam yaitu 40: 1000000.  

Y = 0,0589x + 6,6143 . 10-3

R2 = 0,9997 

Y = 0,0589x + 6,8893 . 10-3

R2 = 0,9997 
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Pada proses pembuatan garam beriodium dibuat kadar KIO3 nya 100 ppm, 

tapi setelah dihitung kadar KIO3 (lampiran 13), ternyata kadar KIO3 tidak tepat 

100 ppm. Hal ini disebabkan pada proses penimbangan sulit diperoleh berat yang 

tepat sesuai dengan perhitungan dan masih adanya pengotor dalam garam yang 

mengakibatkan KIO3 dalam garam akan bereaksi dengan pengotor. Pembuatan 

garam beriodium dilakukan dengan mencampurkan 50 gram garam murni dengan 

50 mL larutan KIO3 100 ppm dengan cara disemprotkan untuk memperoleh hasil 

yang maksimal. Kadar KIO3 pada garam beriodium yang dibuat dengan 

mencampurkan larutan KIO3 100 ppm dengan garam murni selama waktu 

penyimpanan 0-15 minggu dan suhu pemanasan 00 C, 300 C, 500 C, dan 1000 C 

selama 15 menit diperoleh kadar KIO3 berkisar antara 99,5601 ppm  - 13,6103 

ppm (lampiran 13) sedangkan kadar  KIO3 pada garam beriodium yang telah 

beredar di pasaran diperoleh kadar KIO3 berkisar antara 77,7906 ppm –  7,3623 

ppm. 

 Pada saat garam disimpan dan dikeringkan di dalam oven kandungan 

iodium akan berkurang. Maka kandungan kalium iodat saat iodisasi seharusnya 

dibuat berlebih (sekitar 25 %) dari kandungan yang seharusnya dibuat. Jika saat 

iodisasi kandungan kalium iodat dibuat 80 ppm, maka diperkirakan kandungan 

iodium dalam garam beriodium akan berada dalam kisaran antara 30-80 ppm. 

Dalam penelitian yang dilakukan kandungan kalium iodat dibuat 100 ppm dan 

kandungan iodium dalam garam hasil iodisasi berkisar antara 99,5601 ppm – 

13,6103 ppm setelah melalui proses penyimpanan selama 15 minggu dan 

pemanasan pada suhu 00 C, 300 C, 500 C, dan 1000 C selama 15 menit. Sedangkan 
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kandungan iodium dalam garam beriodium yang telah beredar di pasaran 

mempunyai kandungan iodium berkisar antara 77,7906 ppm – 7,3623 ppm. 

Berkurangnya kadar iodium disebabkan ada iodium yang hilang akibat 

lamanya garam tersebut beredar di pasaran dan proses pemanasan garam 

beriodium saat pengolahan (proses pemanasan pada saat memasak). Proses 

pemanasan akan mengurangi kestabilan KIO3 dalam garam dimana pada proses 

pemanasan KIO3 akan mejadi KI dan Oksigen dengan reaksi sebagai berikut:  

2 KIO3  2KI + 3O2 

Besarnya kehilangan KIO3 setelah proses pemanasan dalam oven 

disebabkan suhu pemanasan yang tinggi (00 C, 300 C, 500 C, dan 1000 C) dan 

waktu yang lama (15 menit). Kehilangan KIO3 dalam garam hasil iodisasi 

(buatan) setelah proses penyimpanan dan pemanasan lebih sedikit jika 

dibandingkan dengan garam beriodium yang sudah beredar di pasaran.  
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Gambar 13.  Grafik antara waktu penyimpanan dan kadar KIO3 dalam garam 
beriodium hasil iodisasi (buatan).  
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Gambar 14.  Grafik antara waktu penyimpanan dan kadar KIO3 dalam garam 

beriodium yang telah beredar di pasaran 

Dari gambar 13 dan 14, untuk lebih jelasnya akan disajikan dalam tabel 5 

dan tabel 6 

Tabel 5.  Hasil penelitian terhadap waktu penyimpanan dan kadar KIO3 
dalam garam beriodium hasil iodisasi (buatan).  

 
Kadar KIO3 (ppm) Waktu 

Penyimpanan T 00 C T 300 C T 500 C T 1000C 
0 minggu 99,5601 98,8770 98,4078 97,5487 
1 minggu 97,0738 95,3948 93,8319 91,8413 
15 minggu 18,9991 17,8285 15,9149 13,6103 

Tabel 6.  Hasil penelitian terhadap waktu penyimpanan dan kadar KIO3 
dalam garam beriodium yang telah beredar di pasaran.  

 
Kadar KIO3 (ppm) Waktu 

Penyimpanan T 00 C T 300 C T 500 C T 1000C 
0 minggu 77,7906 76,7556 75,8184 74,5878 
1 minggu 73,4102 71,5358 69,6808 67,3176 
15 minggu 12,6730 11,4638 9,6474 7,3623 

 

Dari tabel 5 dan tabel 6, terlihat kehilangan KIO3 dalam garam beriodium 

yang  sudah beredar di pasaran lebih besar dibandingkan pada garam beriodium 

hasil iodisasi. Hal ini disebabkan pada garam beriodium yang sudah beredar di 
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pasaran memiliki kadar NaCl yang lebih kecil dibanding garam beriodium hasil 

iodisasi, sehingga pada garam beriodium yang sudah beredar di pasaran masih 

memiliki pengotor yang lebih besar. Masih adanya pengotor dalam garam 

menyebabkan KIO3 dalam garam dapat bereaksi dengan pengotor tersebut. 

Kecenderungan penurunan kadar KIO3 dikarenakan semakin lamanya 

penyimpanan . Penurunan ini dapat disebabkan adanya peningkatan kadar air 

selama penyimpanan maupun terjadi kehilangan KIO3  karena dekomposisi atau 

penguapan . 

Garam yang digunakan untuk membuat garam beriodium sebaiknya 

kandungan NaCl nya di atas 95 % , kemurnian garam mempengaruhi kestabilan 

iodium yang diperbolehkan dalam garam karena kotoran yang ada terutama 

magnesium bersifat menyerap air yang menyebabkan lepasnya iodium. Selain itu 

kotoran lain berupa senyawa organik dan lumpur yang memungkinkan pH garam 

< 6 juga akan mempercepat terlepasnya iodium, karena kondisi asam ini 

merupakan katalisator terurainya iodium, sehingga KIO3 yang ditambahkan dalam 

garam diharuskan berkadar antara 30 sampai 80 ppm agar menghasilkan garam 

beriodium yang bermutu sesuai dengan persyaratan Standart Nasional Indonesia.    

Proses penentuan konsentrasi dan kadar KIO3 menggunakan 

spektrofotometri UV-Vis dan diperoleh absorbansinya. Dari harga absorbansi, 

dapat dicari konsentrasi KIO3 dalam sampel dengan menggunakan persamaan 

regresi linear yang diperoleh dari persamaan kurva kalibrasi larutan standar KIO3 

(lampiran 12) 

Yaitu Y = 0,0589x + 6,8893.10-3 dan Y = 0,0589x + 6,6143.10-3 dan  

Y = 0,0589x + 7,1786.10-3  

Sehingga dapat dicari harga konsentrasi dan kadar KIO3 dalam sampel.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

5.1.1. Garam krosok sebagai sampel mempunyai kadar air 9,20 %, garam yang 

sudah direkristalisasi dengan penambahan bahan pengikat impurities 

mempunyai kadar air 3,62 %, dan garam beriodium yang sudah beredar di 

pasaran mempunyai kadar air 4,01 %.  

5.1.2. Garam krosok sebagai sampel mempunyai kadar NaCl 90,30 %, garam 

yang sudah direkristalisasi dengan penambahan bahan pengikat impurities 

mempunyai kadar NaCl 98,53 % dan garam beriodium yang sudah beredar 

di pasaran mempunyai kadar NaCl 96,43 %.  

5.1.3. Hasil identifikasi ion-ion pengotor terhadap sampel garam dapur sebelum 

dilakukan pemurnian dengan penambahan bahan pengikat impurities 

menunjukkan bahwa ion Fe3+, Ca2+, Mg2+, SO4
2- dan CO3

2- positif yang 

ditunjukkan dengan adanya endapan pada saat dilakukan uji kualitatif. 

Sedangkan setelah dimurnikan dengan penambahan bahan pengikat 

impurities menunjukkan bahwa Fe3+, Ca2+, Mg2+, SO4
2- dan CO3

2- negatif.  

5.1.4. Kadar KIO3 dalam garam beriodium hasil iodisasi dengan KIO3 100 ppm 

setelah melalui proses penyimpanan dan proses pemanasan berkisar antara 

99,5601 ppm – 13,6103 ppm. Sedangkan  kadar KIO3 dalam garam 

beriodium yang sudah beredar di pasaran setelah melalui proses 
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penyimpanan dan proses pemanasan berkisar antara 77,7906 ppm – 7,3623 

ppm. 

5.2. Saran 

Saran yang dapat penulis sampaikan sehubungan dengan hasil penelitian 

ini adalah:  

5.2.1. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh waktu 

penyimpanan dan pemanasan terhadap kadar iodium dalam garam 

beriodium, sehingga dari hasil tersebut diharapkan dapat diperoleh 

gambaran yang lebih efektif tentang pengaruh penyimpanan dan 

pemanasan terhadap kadar iodium.  

5.2.2. Perlu diadakan penelitian di lapangan dengan sampel garam lain sehingga 

hasil penelitian dilaboratorium dapat dimanfaatkan oleh masyarakat 

mengenai pentingnya mengkonsumsi garam beriodium sesuai dengan 

standar yang telah ditentukan.  

5.2.3. Kepada pihak-pihak yang berkepentingan memproduksi garam beriodium 

disarankan agar produk garam beriodiumnya memenuhi standar yang 

disyaratkan.  
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Lampiran 1 

Pembuatan larutan induk IO3 100 ppm dari KIO3  

IO3 100 ppm = 100 mg/Kg = 100 mg/L 

  Ppm = 
3

3

BMKIO
BMIO  x mg KIO3 

  100 mg = 
214

9,174  x mg KIO3 

  mg KIO3 = 
9,174

214100x  = 122,36 mg 

                 = 0,1224 gram 

Jadi untuk membuat 1 L larutan IO3 100 ppm dibutuhkan 0,1224 gram KIO3  

Lampiran 2 

Hasil Stadarisasi AgNO3 

Volume NaCl 0, 05 N Volume AgNO3 
10 mL 5, 06 
10 mL 5, 04 
Rata-rata volume AgNO3 5, 05 
 

Lampiran 3 

Hasil penetapan kadar air dalam garam dapur sebelum dimurnikan dengan 
penambahan bahan pengikat impurities 

 
Sampel Berat garam dapur 

yang ditimbang 
Berat garam dapur 

yang telah 
dikeringkan 

Kadar air (%) 

I 3, 0015 2, 7198 9,39 
II 3, 0026 2, 7297 9,09 
III 3, 0020 2, 7280 9,13 

Kadar air rata-rata  9,20 
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Lampiran 4 

Hasil penetapan kadar air dalam garam dapur sesudah dimurnikan dengan 
penambahan bahan pengikat impurities 

 
Sampel Berat garam dapur 

yang ditimbang 
Berat garam dapur 

yang telah 
dikeringkan 

Kadar air (%) 

I 1, 0021 0, 9662 3,39 
II 1, 0024 0, 9648 3,75 
III 1, 0023 0, 9651 3,71 

Kadar air rata-rata  3,62 
 

Lampiran 5 

Hasil penetapan kadar air dalam garam beriodium yang telah beredar dipasaran 

 
Sampel Berat garam 

beriodium yang 
ditimbang (g) 

Berat garam 
beriodium yang 

telah dikeringkan 

Kadar air (%) 

I 1, 0056 0, 9658 3,96 
II 1, 0027 0, 9612 4,14 
III 1, 0030 0, 9637 3,92 

Kadar air rata-rata  4,01 
 

Lampiran 6 

Hasil penetapan kadar NaCl dalam garam dapur sebelum pemurnian 

 
Sampel Berat garam dapur 

yang ditimbang 
(g) 

Rata-rata Volume 
AgNO3 (mL) 

Kadar NaCl (%) 

I 0, 2521 39, 2 89,99 
II 0, 2520 40, 3 92,55 
III 0, 2522 38, 5 88,35 

Kadar NaCl rata-rata  90,30 
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Lampiran 7 

Hasil penetapan kadar NaCl dalam garam dapur yang dimurnikan melalui metode 
rekristalisasi dengan penambahan bahan pengikat impurities 
 

Sampel Berat garam dapur 
yang ditimbang 

(g) 

Rata-rata Volume 
AgNO3 (mL) 

Kadar NaCl (%) 

I 0, 2519 42, 5 97,65 
II 0, 2517 43, 3 99,56 
III 0, 2518 42, 8 98,37 

Kadar NaCl rata-rata  98,53 
 

Lampiran 8 

Hasil penetapan kadar NaCl dalam garam beriodium yang telah beredar di pasaran 

 
Sampel Berat garam dapur 

yang ditimbang 
(g) 

Rata-rata Volume 
AgNO3 (mL) 

Kadar NaCl (%) 

I 0, 2532 41, 8 95,51 
II 0, 2532 42, 6 97,37 
III 0, 2533 42, 2 96,42 

Kadar NaCl rata-rata  96,43 
 

Lampiran 9 

Perhitungan Kadar Air 

1. Kadar air garam dapur sebelum dimurnikan dengan penambahan bahan 
pengikat impurities 

 
 

Sampel 1 

Massa cawan   = 32, 0567 g 

Berat sampel garam dapur =   3, 0015 g 

Massa cawan + garam kering = 34, 7765 g 

Berat garam kering  = 34, 7765 – 32, 0567 
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     =   2, 7198 g 

Kadar air = %100x
sampelBerat

KeringBerat  - sampelBerat  

  = x100%
3,0015

2,71983,0015 −  

  = 9,39 % 

Sampel 2 

Massa cawan   = 30, 4834 g 

Berat sampel garam dapur =   3, 0026 g 

Massa cawan + garam kering = 33, 2131 g 

Berat garam kering  = 33, 2131 – 30, 4834 

     =   2, 7297 g 

Kadar air = %100x
sampelBerat

KeringBerat  - sampelBerat  

  = x100%
3,0026

2,72973,0026 −  

  = 9,09 % 

Sampel 3 

Massa cawan   = 34, 9394 g 

Berat sampel garam dapur =   3, 0020 g 

Massa cawan + garam kering = 37, 6674 g 

Berat garam kering  = 37, 6674 – 34, 9394 

     =   2, 7280 g 

Kadar air = %100x
sampelBerat

KeringBerat  - sampelBerat  
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  = x100%
3,0020

2,72803,0020 −  

  = 9,13 % 

2. Kadar air pada garam dapur setelah dimurnikan dengan penambahan bahan 
pengikat impurities 

 
Sampel 1 

Massa cawan   = 32, 0567 g 

Berat sampel garam dapur =   1, 0021 g 

Massa cawan + garam kering = 33, 0229 g 

Berat garam kering  = 32, 0229 – 32, 0567 

     =   0, 9662 g 

Kadar air = %100x
sampelBerat

KeringBerat  - sampelBerat  

  = x100%
1,0021

,966201,0021−  

  = 3,58 % 

Sampel 2 

Massa cawan   = 30, 4834 g 

Berat sampel garam dapur =   1, 0024 g 

Massa cawan + garam kering = 31, 4482 g 

Berat garam kering  = 31, 4482 – 30, 4834 

     =   0, 9648 g 

Kadar air = %100x
sampelBerat

KeringBerat  - sampelBerat  
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  = x100%
1,0024

,964801,0024 −  

  = 3,75 % 

Sampel 3 

Massa cawan   = 34, 9394 g 

Berat sampel garam dapur =   1, 0023 g 

Massa cawan + garam kering = 35, 9045 g 

Berat garam kering  = 35, 9045 – 34, 9394 

     =   0, 9651 g 

Kadar air = %100x
sampelBerat

KeringBerat  - sampelBerat  

  = x100%
1,0023

,965101,0023−  

  = 3,71 % 

Lampiran 10 

Perhitungan kadar NaCl 

1. Standarisasi AgNO3 

NaCl    = 0, 05 N 

Volume NaCl  = 10 mL 

Volume AgNO3 rata-rata = 5,05 mL 

Untuk menghitung normalitas  AgNO3 digunakan rumus 

 V1. N1   =  V2. N2 

 10. 0,05 =  5,05. N2 

     N2   = 0,099 N 
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2. Penetapan kadar NaCl pada garam dapur sebelum dimurnikan dengan 
penambahan bahan pengikat impurities 

 
 

Sampel 1 

Massa garam dapur yang ditimbang = 0, 2521 g 

Volume  AgNO3 rata-rata   = 39, 2 mL 

Kadar NaCl = x100%
0Sampel.100Berat

.58,46(V.N)AgNO3  

   = %100
1000.2521,0

46,58.099,0.2,39 x  

   = 89,99 % 

 

Sampel 2 

Massa garam dapur yang ditimbang = 0, 2520 g 

Volume  AgNO3 rata-rata   = 40, 3 mL 

Kadar NaCl = x100%
0Sampel.100Berat

.58,46(V.N)AgNO3  

   = %100
1000.2520,0

46,58.099,0.3,40 x  

   = 92,55 % 

  

Sampel 3 

Massa garam dapur yang ditimbang = 0, 2522 g 

Volume  AgNO3 rata-rata   = 38, 5 mL 

Kadar NaCl = x100%
0Sampel.100Berat

.58,46(V.N)AgNO3  
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   = %100
1000.2522,0

46,58.099,0.5,38 x                                   

   = 88,35 % 

3. Penetapan kadar NaCl pada garam dapur setelah dimurnikan dengan 
penambahan bahan pengikat impurities 

 
 

Sampel 1 

Massa garam dapur yang ditimbang =  0,2519 g 

Volume AgNO3 rata – rata  =   42,5 mL 

Kadar NaCl = %100x
1000 . sampelBerat

46,58.AgNO ) V.N ( 3  

   = x100%
1000 . 0,2519

58,46 . 0,099 . 42,5  

   = 97,65 % 

 

Sampel 2 

Massa garam dapur yang ditimbang =  0,2517 g  

Volume AgNO3 rata – rata  =  43,3 mL  

Kadar  NaCl = %100x
1000 . sampelBerat

46,58.AgNO ) V.N ( 3  

   = x100%
1000 . 0,2517

58,46 . 0,099 . 43,3  

   = 99,56 % 
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Sampel 3 

Massa garam dapur yang ditimbang  =  0,2518 g 

Volume AgNO3 rata - rata  =  42,8 mL  

Kadar NaCl = %100x
1000 . sampelBerat

46,58.)AgNO V.N ( 3  

   = x100%
1000 . 0,2518

58,46 . 0,099 . 42,48  

   = 98,37 % 

 

4. Penetapan kadar NaCl pada garam beriodium yang telah beredar dipasaran 

Sampel 1 

Massa garam dapur yang ditimbang = 0, 2533 g 

Volume  AgNO3 rata-rata   = 41, 8 mL 

Kadar NaCl = x100%
1000 . SampelBerat

.58,46(V.N)AgNO3  

   = %100
1000.2533,0

46,58.099,0.8,41 x  

   = 95,51 % 

 

Sampel 2 

Massa garam dapur yang ditimbang = 0, 2532 g 

Volume  AgNO3 rata-rata   = 42, 6 mL 

Kadar NaCl = x100%
1000 . SampelBerat

.58,46(V.N)AgNO3  
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   = %100
1000.2532,0

46,58.099,0.6,42 x  

   = 97,37 %  

 

Sampel 3 

Massa garam dapur yang ditimbang = 0, 2533 g 

Volume  AgNO3 rata-rata   = 42, 2 mL 

Kadar NaCl = x100%
1000 . SampelBerat

.58,46(V.N)AgNO3  

   = %100
1000.2533,0

46,58.099,0.2,42 x  

   = 96,42 % 

 

Lampiran 11.  Data Absorbansi larutan KIO3 untuk Penentuan Panjang 
Gelombang Maksimum 

 
Panjang Gelombang Absorbansi 

425 0,7344 
430 0,8653 
435 0,9562 
440 0,8390 
445 0,7251 
450 0,6435 
455 0,5848 
460 0,4966 
465 0,4108 
470 0,3657 
475 0,2930 
480 0,1832 
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Lampiran 12. Data Absorbansi larutan Standar KIO3 untuk Kurva Kalibrasi. 
 

Data absorbansi larutan standart KIO3 untuk kurva kalibrasi pada waktu 
penyimpanan 0 minggu. 

    
Konsentrasi (ppm) Absorbansi 

0 0,0000 
2 0,1271 
4 0,2536 
6 0,3570 
8 0,4828 
10 0,5875 
12 0,7162 

 

Dengan A (intersep) =   7,1786.10-3 

  B (slope) =   0,0589 

  R (korelasi) =   0,9996 

Persamaan regresi Y = 0,0589x + 7,1786.10-3 

Data absorbansi larutan standar KIO3 untuk kurva kalibrasi pada waktu 
penyimpanan  1 minggu  

 
Konsentrasi (ppm) Absorbansi 

0 0,0000 
2 0,1259 
4 0,2528 
6 0,3565 
8 0,4820 
10 0,5872 
12 0,7154 

 

Dengan A (intersep) = 6,6143. 10-3 

B (slope) = 0,0589 

R (korelasi) = 0,9997 

Persamaan regresi Y = 0,0589 x + 6,6143.10-3 
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Data absorbansi larutan standart KIO3 untuk kurva kalibrasi pada waktu 
penyimpanan 15 minggu 

 
Konsentrasi (ppm) Absorbansi 

0 0,0000 
2 0,1265 
4 0,2530 
6 0,3568 
8 0,4824 
10 0,5876 
12 0,7155 

 

Dengan A ( intersep ) = 6,8893.10-3 

B ( slope ) = 0,0589   

R ( korelasi ) = 0,9997 

Persamaan regresi Y = 0,0589x + 6,8893.10-3 

 

Lampiran 13.  Hasil Penelitian dan Perhitungan 

1. Garam Buatan yang telah diiodisasi dengan KIO3 100 ppm 

Absorbansi Waktu 
Penyimpanan T 00 C T 300 C T 500 C T 1000C 

0 minggu 0,5171 0,5136 0,5112 0,5068 
1 minggu 0,5038 0,4952 0,4872 0,4770 
15 minggu 0,1042 0,0982 0,0884 0,0766 

 
 
2. Garam Beriodium yang telah beredar di pasaran 

Absorbansi Waktu 
Penyimpanan T 00 C T 300 C T 500 C T 1000C 

0 minggu 0,4056 0,4003 0,3955 0,3892 
1 minggu 0,3826 0,3730 0,3635 0,3514 
15 minggu 0,0718 0,0656 0,0563 0,0446 
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3. Garam Buatan yang telah diiodisasi dengan KIO3 100 ppm 

Kadar KIO3 (ppm) Waktu 
Penyimpanan T 00 C T 300 C T 500 C T 1000C 

0 minggu 99,5601 98,8770 98,4078 97,5487 
1 minggu 97,0738 95,3948 93,8319 91,8413 
15 minggu 18,9991 17,8285 15,9149 13,6103 

 

4. Garam Beriodium yang telah beredar di pasaran 

Kadar KIO3 (ppm) Waktu 
Penyimpanan T 00 C T 300 C T 500 C T 1000 C 

0 minggu 77,7906 76,7556 75,8184 74,5878 
1 minggu 73,4102 71,5358 69,6808 67,3176 
15 minggu 12,6730 11,4638 9,6474 7,3623 

 

1. Perhitungan Kadar Iodium dalam garam dapur yang telah dimurnikan dengan 
penambahan bahan pengikat impurities dan diiodisasi dengan KIO3 100 ppm 

 
Garam dapur yang ditimbang adalah  2  gram  dilarutkan  dalam 20 mL 

aquadest,ditambah 1mL HNO3 1M dan 2 mL KI 1M. Kemudian dianalisis 

dengan spektrofotometer UV-Vis 

a. Waktu Penyimpanan 0 minggu 

- Pada suhu pemanasan  00 C / tanpa pemanasan  

       Y =  0,0589x  + 7,1786.10-3 

0,5171 =  0,0589x  + 7,1786.10-3 

       x =  8,6574  ppm 

Jadi konsentrasi KIO3 adalah 8,6574 ppm 

Dalam 23 mL = 23 mL x 8,6574 mg/L  

   = 23 mL x 8,6574 mg/1000mL  

   = 0,19912 mg 

Jadi dalam 2 gram / 23 mL terdapat 0,19912 mg KIO3 
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Dalam 1000 gram =   mgx
g

g 19912,0
2

1000  

    =    99,5601 mg 

Kadar KIO3   =  99,5610 ppm  

 

- Pada suhu pemanasan 300 C 

       Y =  0,0589x  + 7,1786.10-3 

0,5136 =  0,0589x  + 7,1786.10-3 

x =  8,5980 ppm 

Jadi konsentrasi KIO3 adalah  8,5980  ppm 

Dalam 23 mL = 23 mL x 8,5980 mg/L  

   = 23 mL x 8,5980 mg/1000mL  

   = 0,19775 mg 

Jadi dalam 2 gram / 23mL terdapat 0,19775 mg KIO3 

Dalam 1000 gram =  mgx
g

g 19775,0
2

1000  

    =  98,8770 mg 

Kadar KIO3 = 98,8770 ppm 

  

- Pada suhu pemanasan 500 C 

     Y =  0,0589x  + 7,1786.10-3 

0,5112  =  0,0589 x  + 7,1786.10-3 

x =  8,5572 ppm 

Jadi konsentrasi KIO3 adalah 8,5572  ppm 



 

 

83

Dalam 23 mL = 23 mL x 8,5572 mg/L  

   = 23 mL x 8,5572 mg/1000mL 

   = 0,19682 mg 

Jadi dalam 2 gram / 23 mL terdapat 0,19682 mg KIO3 

Dalam 1000 gram  = mgx
g

g 19682,0
2

1000  

    = 98,4078 mg 

Kadar KIO3  =  98,4078ppm  

 

- Pada suhu pemanasan 1000 C 

     Y  =   0, 0589x  +  7,1786.10-3 

0,5068 =   0,0589x  +  7,1786.10-3 

x =   8,4825 ppm 

Jadi konsentrasi KIO3 adalah 8,4825 ppm 

Dalam 23 mL = 23 mL x 8,4825 mg/L  

   = 23 mL x 8,4825 mg/1000mL  

   = 0,19509 mg 

Jadi dalam 2 gram / 23 mL terdapat 0,19509 mg KIO3  

Dalam 1000 gram    = mgx
g

g 19509,0
2

1000  

       = 97,5487 mg 

Kadar KIO3 = 97,5487 ppm  
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b. Waktu penyimpanan 1 minggu  

- Pada suhu pemanasan 00 C / tanpa pemanasan  

      Y =  0,0589x  + 6,6143.10-3 

0,5038 =  0,0589x  + 6,6143.10-3 

x =  8,4412 ppm 

Jadi konsentrasi KIO3 adalah 8,4412 ppm 

Dalam 23 mL =  23 mL x 8,4412 mg/L 

   =  23 mL x 8,4412 mg/1000mL 

   =  0,19415 mg 

Jadi dalam 2 gram / 23 mL terdapat 0,19415 mg KIO3 

Dalam 1000 gram =  mgx
g

g 19415,0
2

1000  

    =  97,0738 mg  

Kadar KIO3 = 97,0738 ppm  

 

- Pada suhu pemanasan 300 C 

Y = 0,0589x  + 6,6143.10-3 

0,4952 = 0,0589x + 6,6143.10-3 

x = 8,2952 ppm 

Jadi konsentrasi KIO3 adalah 8,2952 ppm 

Dalam 23 mL = 23 mL x 8,2952 mg/L 

   = 23 mL x  8,2952 mg/1000mL 

   = 0,19079 mg 

Jadi dalam 2 gram / 23 mL terdapat 0,19079 mg KIO3   
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Dalam 1000 gram = mgx
g

g 19079,0
2

1000  

    = 95,3948 mg  

Kadar KIO3 = 95,3948 ppm 

  

- Pada suhu pemanasan 500 C 

Y = 0,0589x + 6,6143.10-3 

0,4872 = 0,0589x + 6,6143.10-3 

x = 8,1593 ppm 

Jadi konsentrasi KIO3 adalah 8,1593 ppm 

Dalam 23 mL = 23 mL x 8,1593 mg/L  

   = 23 mL x 8,1593 mg/1000mL 

   = 0,18766 mg 

Jadi dalam 2 gram / 23 mL terdapat 0,18766 mg KIO3  

Dalam 1000 gram = mgx
g

g 18766,0
2

1000  

   = 93,8319 mg 

Kadar KIO3 = 93,8319 ppm 

  

- Pada suhu pemanasan 1000 C 

Y    =  0,0589x + 6,6143.10-3 

                   0,4770    =  0,0589x + 6,6143.10-3 

                          x    =  7,9862 ppm 

Jadi konsentrasi KIO3 adalah 7,9862 ppm 
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Dalam 23 mL = 23 mL x 7,9862 mg/L  

   = 23 mL x 7,9862 mg/1000mL 

   =  0,18368 mg 

Jadi dalam 2  gram / 23mL terdapat 0,18368 mg KIO3  

Dalam 1000 gram = mgx
g

g 18368,0
2

1000  

   = 91,8413 mg 

Kadar KIO3 = 91,8413 ppm 

  

c. Waktu penyimpanan 15 minggu                             

- Pada suhu pemanasan 00 C 

Y      = 0,0589 x  + 6,8893.10-3 

0,1042  = 0,0589x   +  6,8893.10-3 

x = 1,6521 ppm 

Jadi konsentrasi KIO3 adalah 1,6521 ppm 

Dalam 23 mL = 23 mL x 1,6521 mg/L  

   = 23 mL x 1,6521 mg/1000mL  

   = 0,03799 mg 

Jadi dalam 2 gram / 23 mL terdapat 0,03799 mg KIO3  

Dalam 1000 gram = mgx
g

g 03799,0
2

1000  

   = 18,9991 mg  

Kadar KIO3 = 18,9991  ppm 

 



 

 

87

- Pada suhu pemanasan 300 C 

Y = 0,0589x + 6,8893.10-3 

0,0982 = 0,0589x  + 6,8893.10-3 

x = 1,5503 ppm 

Jadi konsentrasi KIO3 adalah 1,5503 ppm 

Dalam 23 mL = 23 mL x 1,5503 mg/L  

   = 23 mL x 1,5503 mg/1000mL  

   = 0,03566 mg 

Jadi dalam 2 gram / 23 mL terdapat 0,03566 mg KIO3 

Dalam 1000 gram = mgx
g

g 03566,0
2

1000  

   = 17,8285 mg 

Kadar KIO3 = 17,8285 ppm 

 

- Pada suhu pemanasan 500 C 

Y = 0,0589x  + 6,8893.10-3 

0,0884  = 0,0589x  + 6,8893.10-3  

x = 1,3839 ppm 

Jadi konsentrasi KIO3 adalah 1,3839 ppm 

Dalam 23 mL = 23 mL x 1,3839 mg/L  

   = 23 mL x 1,3839 mg/1000mL 

   = 0,03183 mg 

Jadi dalam 2 gram / 23 mL terdapat 0,03183 mg KIO3 
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Dalam 1000 gram = mgx
g

g 03183,0
2

1000  

   = 15,9149 mg 

Kadar KIO3 = 15,9149 ppm 

 

- Pada suhu pemanasan 1000 C 

Y = 0,0589x  +  6,8893.10-3 

0,0766 = 0,0589x  + 6,8893.10-3  

x = 1,1835 ppm 

Jadi konsentrasi KIO3 adalah 1,1835 ppm 

Dalam 23 mL = 23 mL x 1,1835 mg/L  

   = 23 mL x 1,1835 mg/1000mL 

   = 0,02722 mg 

Jadi dalam 2 gram / 23 mL terdapat 0,02722 mg KIO3 

Dalam 1000 gram = mgx
g

g 02722,0
2

1000  

   = 13,6103 mg 

Kadar KIO3  = 13,6103 ppm 

 

2. Perhitungan kadar Iodium dalam garam yang telah beredar di pasaran.  

Garam beriodium yang ditimbang adalah 2 gram dilarutkan dalam 20 

mL aquadest, ditambah 1 mL HNO3 1M dan 2 mL KI 1M. Kemudian 

dianalisis dengan spektrofotometer UV-Vis.  
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a. Waktu Penyimpanan 0 minggu 

- Pada suhu pemanasan 00 C / tanpa pemanasan 

       Y  = 0,0589x  + 7,1786.10-3 

0,4056 = 0,0589x  + 7,1786.10-3 

x = 6,7644  ppm 

Jadi konsentrasi KIO3 adalah 6,7644 ppm 

Dalam 23 mL = 23 mL x 6,7644 mg/L 

   = 23 mL x 6,7644 mg/1000mL  

   = 0,15558 mg 

Jadi dalam 2 gram / 23 mL terdapat 0,15558 mg KIO3 

 

Dalam 1000 gram = mgx
g

g 15558,0
2

1000  

   = 77,7906 mg 

Kadar KIO3  = 77,7906 ppm 

 

- Pada suhu pemanasan 300 C 

Y = 0,0589 x  + 7,1786.10-3 

0,4003 = 0,0589 x  + 7,1786.10-3 

x = 6,6744 ppm 

Jadi konsentrasi KIO3 adalah 6,6744 ppm 

Dalam 23mL = 23 mL x 6,6744 mg/L 

   = 23 mL x 6,6744 mg/1000mL  

   = 0,15351 mg 
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Jadi dalam 2 gram / 23 mL terdapat 0,15351 mg KIO3 

Dalam 1000 gram = mgx
g

g 15351,0
2

1000  

   = 76,7556 mg 

Kadar KIO3 = 76,7556 ppm 

 

- Pada suhu pemanasan 500 C 

 Y = 0,0589 x  + 7,1786.10-3 

0,3955 = 0,0589 x  + 7,1786.10-3 

x = 6,5929 ppm 

Jadi konsentrasi KIO3 adalah 6,5929 ppm 

Dalam 23mL = 23 mL x 6,5929 mg/L  

   = 23 mL x 6,5929 mg/1000mL  

   = 0,15164 mg 

Jadi dalam 2 gram / 23 mL terdapat 0,15164 mg KIO3  

Dalam 1000 gram = mgx
g

g 15164,0
2

1000  

   = 75,8184 mg 

kadar KIO3 = 75,8184 ppm 

 

- Pada suhu pemanasan 1000 C 

Y = 0,0589 x  + 7,1786.10-3 

0,3892 = 0,0589 x  + 7,1786.10-3 

x = 6,4859 ppm 
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Jadi konsentrasi KIO3 adalah 6,4859 ppm 

Dalam 23 mL = 23 mL x 6,4859 mg/L  

   = 23 mL x 6,4859 mg/1000 mL 

   = 0,14918 mg 

Jadi dalam 2 gram / 23 mL terdapat 0,14918mg KIO3  

Dalam 1000 gram = mgx
g

g 14918,0
2

1000  

   = 74,5878 mg 

Kadar KIO3 = 74,5878 ppm 

   

b. Waktu Penyimpanan 1 minggu 

- Pada suhu pemanasan 00 C / tanpa pemanasan 

Y = 0,0589 x  + 6,6143.10-3 

0,3826 = 0,0589 x  + 6,6143.10-3 

x = 6,3835 ppm 

Jadi konsentrasi KIO3 adalah 6,3835 ppm 

Dalam 23 mL = 23 mL x 6,3835 mg/L  

   = 23 mL x 6,3835 mg/1000mL  

   = 0,14682 mg 

Jadi dalam 2 gram / 23 mL terdapat 0,14682 mg KIO3 

Dalam 1000 gram = mgx
g

g 14682,0
2

1000  

   = 73,4102 mg 

Kadar KIO3 = 73,4102 ppm 
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- Pada suhu pemanasan 300 C 

Y = 0,0589 x  + 6,6143.10-3 

0,3730 = 0,0589 x  + 6,6143.10-3 

x = 6,2205 ppm 

Jadi konsentrasi KIO3 adalah 6,2205 ppm 

Dalam 23 mL = 23 mL x 6,2205 mg/L  

   = 23 mL x 6,2205 mg/1000mL  

   = 0,14307 mg 

Jdai dalam 2 gram / 23 mL terdapat 0,14307 mg KIO3 

Dalam 1000 gram = mgx
g

g 14307,0
2

1000  

   = 71,5358 mg 

Kadar KIO3 = 71,5358 ppm 

 

- Pada suhu pemanasan 500 C 

Y = 0,0589 x  + 6,6143.10-3 

0,3635 = 0,0589 x  + 6,6143.10-3 

x = 6,0592 ppm 

Jadi konsentrasi KIO3 adalah 6,0592 ppm 

Dalam 23 mL = 23 mL x 6,0592mg/L  

   = 23 mL x 6,0592 mg/1000mL  

   = 0,13936 mg 

Jadi dalam 2 gram / 23 mL terdapat 0,13936mg KIO3 
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Dalam 1000 gram = mgx
g

g 13936,0
2

1000  

   = 69,6808 mg 

Kadar KIO3 = 69,6808 ppm 

 

- Pada suhu pemanasan 1000 C 

Y = 0,0589 x  + 6,6143.10-3 

0,3514 = 0,0589 x  + 6,6143.10-3 

x = 5,8537 ppm 

Jadi konsentrasi KIO3 adalah 5,8537 ppm 

Dalam 23 mL = 23 mL x 5,8537 mg/L 

   = 23 mL x 5,8537 mg/1000mL  

   = 0,13464 mg 

Jadi dalam 2 gram / 23 mL terdapat 0,13464 mg KIO3 

Dalam 1000 gram = mgx
g

g 13464,0
2

1000  

   = 67,3176 mg 

Kadar KIO3 = 67,3176  ppm 

 

c. Waktu Penyimpanan 15 minggu 

- Pada suhu pemanasan 00 C / tanpa pemanasan 

Y = 0,0589 x  + 6,8893.10-3 

0,0718 = 0,0589 x  + 6,8893.10-3 

x = 1,1020 ppm 
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Jadi konsentrasi KIO3 adalah 1,1020 ppm 

Dalam 23 mL = 23 mL x 1,1020 mg/L  

   = 23 mL x 1,1020 mg/1000mL  

   = 0,02353 mg 

Jadi dalam 2 gram / 23 mL terdapat 0,02353 mg KIO3 

Dalam 1000 gram = mgx
g

g 02353,0
2

1000  

   = 12,6730 mg 

Kadar KIO3 = 12,6730 ppm 

 

- Pada suhu pemanasan 300 C 

Y = 0,0589 x  + 6,8893.10-3 

0,0656 = 0,0589 x  + 6,8893.10-3 

x = 0,9968 ppm 

Jadi konsentrasi KIO3 adalah 0,9968 ppm 

Dalam 23 mL = 23 mL x 0,9968 mg/L  

   = 23 mL x 0,9968 mg/1000mL  

   = 0,02093 mg 

Jadi dalam 2 gram / 23 mL terdapat 0,02293 mg KIO3 

Dalam 1000 gram = mgx
g

g 02293,0
2

1000  

   = 11,4632 mg 

Kadar KIO3 = 11,4632 ppm 
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- Pada suhu pemanasan 500 C 

Y = 0,0589 x  + 6,8893.10-3 

0,0563 = 0,0589 x  + 6,8893.10-3 

x = 0,8389 ppm 

Jadi konsentrasi KIO3 adalah 0,8389 ppm 

Dalam 23 mL = 23 mL x 0,8389 mg/L  

   = 23 mL x 0,8389 mg/1000mL 

   = 0,01929 mg 

Jadi dalam 2 gram / 23 mL terdapat 0,01929 mg KIO3 

Dalam 1000 gram = mgx
g

g 01929,0
2

1000  

   = 9,6474 mg 

Kadar KIO3 = 9,6474 ppm 

 

- Pada suhu pemanasan 1000 C 

Y = 0,0589 x  + 6,8893.10-3 

0,0446 = 0,0589 x  + 6,8893.10-3 

x = 0,6402 ppm 

Jadi konsentrasi KIO3 adalah 0,6402 ppm 

Dalam 23 mL = 23 mL x 0,6402 mg/L 

   = 23 mL x 0,6402 mg/1000mL 

   = 0,01472 mg 

Jadi dalam 2 gram / 23 mL terdapat 0,01472 mg KIO3 
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Dalam 1000 gram = mgx
g

g 01472,0
2

1000  

   = 7,3623 mg 

Kadar KIO3 = 7,3623 ppm                                

 


