Spesiasi Senyawa Organotimah dengan Teknik Kromatografi
Pasangan Ion-Fasa Terbalik
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Abstrak
Penggunaan teknik kromatografi pasangan ion fasa terbalik Ion Pair-Reversed Phase (IP-RP) untuk spesiasi spesi
dibutiltimah (DBT), tributiltimah (TBT) dan trifeniltimah (TPhT) telah diteliti. Ketiga spesies tersebut dapat terpisah
dengan baik pada kolom kromatografi IP-RP dan selanjutnya masing-masing dideteksi dengan menggunakan metode
pembangkit hidrida-spektrofotometri serapan atom tungku kuarsa HG-QFAAS (Hydride Generation-Spectrophotometry
Atomic Absorption). Eluen terdiri dari campuran metanol:air:asam asetat dengan komposisi 80:19:1, yang
mengandung reagen pasangan ion dekana sulfonat 1 mM. pH eluen diatur dengan menambahkan H2SO4 1 M. Dengan
menggunakan komposisi eluen ini telah diperoleh kinerja pemisahan yang cukup baik untuk ketiga spesies tersebut,
yang ditunjukkan oleh nilai besaran-besaran dasar kromatografi. Faktor kapasitas (k') yang diperoleh untuk spesi DBT,
TBT dan TPhT masing-masing adalah 0,27, 2,54 dan 5,92. Nilai resolusi (Rs) untuk pemisahan DBT-TBT dan TBTTPhT masing-masing adalah 2,42 dan 2,92, serta selektifitas (α) untuk DBT-TBT dan TBT-TPhT masing-masing adalah
3,50 dan 9,76, yang menunjukkan efektivitas sistem kromatografi yang dikembangkan.
Kata Kunci : Dibutiltimah, Tributiltimah, Trifeniltimah, Spesiasi, Kromatografi IP-RP, Pembangkit hidrida
Abstract
The application of Ion Pair-Reversed Phase chromatography (IP-RP) technique for speciation of dibutyltin (DBT),
tributyltin (TBT) and triphenyltin (TPhT) species has been studied. All of the species were able to separate on an ion
pair-reversed phase chromatographic column. The eluats were detected online by the use of Hydride Generation-Quartz
Furnace Atomic Absorption Spectrophotometry (HG-QFAAS) method. The eluent consisted of a mixture of methanol :
water : acetic acid with a composition of 80:19:1, containing 1 mM of decane sulfonate as ion pairing reagent. The pH
of the eluent was adjusted with 1 M H2SO4. The separation of all the species at the above conditions was good, which
was shown by the values of the fundamental chromatographic parameters. The capacity factor (k') for DBT, TBT and
TPhT species were 0.27, 2.54 and 5.92 respectively. The resolution (Rs) values for DBT-TBT and TBT-TPhT separation
were 2.92 and 2.42 respectively, while the selectivity for DBT-TBT and TBT-TPhT were 9.76 and 3.50, respectively.
These data show the effectiveness of the developed chromatographic system.
Keywords: Dibutyltin, Tributyltin, Triphenyltin, Speciation, IP-RP Chromatography, Hydride generation
spesies anionik (seperti, klorida, oksida, hidroksida,
merkaptoester, karboksilat dan sulfida) (Sudaryanto
2001).
Tributiltimah (TBT) merupakan suatu
senyawa organotin yang digunakan sebagai bahan
antifouling pada cat kapal untuk mencegah penempelan
biota-biota laut pada dinding kapal atau jaring keramba
apung. Hal ini disebabkan TBT memiliki kemampuan
biosida. Trifeniltimah (TPhT) juga banyak digunakan
sebagai fungisida dalam pertanian, khususnya dalam
budidaya kentang. Sementara itu produk degradasi dari
TBT, yaitu mono dan dibutiltimah (MBT dan DBT)

1. Pendahuluan
Senyawa organotimah adalah senyawa
organometalik yang disusun oleh satu atau lebih ikatan
antara atom timah dengan atom karbon (Sn-C).
Senyawa ini umumnya adalah senyawa antropogenik,
kecuali metiltin yang mungkin dihasilkan melalui
biometilasi di lingkungan. Atom Sn dalam senyawa
organotimah umumnya berada dalam tingkat oksidasi
+4. Rumus struktur senyawa organotimah adalah
RnSnX4-n, dengan R adalah gugus alkil atau aril
(seperti, metil, butil, fenil, oktil), sedangkan X adalah
140

Panggabean dkk, Spesiasi Senyawa Organotimah dengan Teknik Kromatografi 141

banyak digunakan secara komersial sebagai penstabil
panas PVC, katalis, dan pelapis gelas. Meskipun daya
racunnya lebih kecil dibanding dengan TBT, akan
tetapi secara signifikan senyawa-senyawa ini masih
tergolong bahan kimia berbahaya (Hirose et al., 2004).
Toksisitas senyawa organotimah lebih tinggi
dibandingkan dengan garam-garam anorganiknya.
Organotimah yang mempunyai toksisitas yang lebih
tinggi adalah dalam bentuk R3SnX (triorganotimah)
seperti TBT dan TPhT (Tessier dan David, 1995).
Senyawa TBT dilaporkan dapat merusak sistem
kekebalan tubuh dan kinerja hormon (Cukkrowska et
al., 2004). TBT dan TPhT dapat lepas ke dalam
lingkungan dan terakumulasi dalam sedimen atau biotabiota perairan seperti ikan, kerang, cumi-cumi dan
burung pemakan ikan, sehingga menyebabkan adanya
pengaruh negatif pada kesehatan manusia karena sifat
daya racun yang sangat tinggi (Belfroid et al., 2000).
TBT pada konsentrasi di bawah 1 ng/L dapat
menyebabkan gejala imposex pada biota perairan
(Ramaswamy et al., 2004).
Spesiasi senyawa organotimah telah banyak
dilakukan dengan berbagai macam teknik tandem.
Teknik yang paling terkenal adalah teknik berdasarkan
pada
pemisahan
spesi
organotimah
dengan
kromatografi cair atau gas yang diikuti deteksi secara
on line dengan spektrofotometri serapan atom (AAS),
spektrofotometri
emisi
atom
(AES),
dan
spektrofotometri massa (MS). Teknik ini berkembang
pesat karena memberikan hasil dengan resolusi yang
baik dan relatif lebih mudah ditandem dengan detektor
yang selektif dan spesifik. Penentuan spesi ini akan
lebih berguna dari pada menentukan total timah karena
dapat memberikan informasi yang lebih akurat tentang
keberadaan spesi ini dan sifat toksisitasnya (Leroy et
al., 1998). Detektor UV pada HPLC memberikan
respons yang lemah terhadap senyawa organotimah,
sehingga
untuk
meningkatkan
kesensitifannya
ditandemkan dengan sistem deteksi elemen yang
sensitif, seperti: FAAS, AFS, AES, ETAAS dan ICPMS (Gotti et al., 2001).
Dalam penelitian ini telah dikembangkan
spesiasi senyawa organotimah dengan teknik
kromatografi pasangan ion fasa terbalik (IP-RP) untuk
terlebih dahulu memisahkan spesi DBT, TBT dan
TPhT dengan baik. Selanjutnya hasil pemisahan spesi
tersebut dideteksi dengan detektor AAS. Untuk
meningkatkan kesensitifan pendeteksian, digunakan
seperangkat konstruksi gabungan antara separator gascair dan pembangkit hidrida yang dihubungkan dengan
tungku kuarsa dalam AAS (HG-QFAAS) (Ritschdorff
et al., 2005). Untuk memperoleh pemisahan senyawa
DBT, TBT dan TPhT yang baik maka dalam penelitian
ini telah dipelajari beberapa kondisi optimum untuk

kromatografi IP-RP yang meliputi: komposisi fasa
gerak, pH eluen, panjang rantai alkil dari reagen
pasangan ion, dan konsentrasi reagen pasangan ion.
Sedangkan untuk sistem HG-QFAAS, kondisi optimum
yang digunakan mengacu pada penelitian sebelumnya
(Panggabean dkk., 2007).
2. Metodologi
2.1 Alat dan Bahan
Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini
adalah peralatan gelas yang umum digunakan dalam
laboratorium, HPLC (Waters®), kolom Si-C8
(LiChrospher®100 RP-8 5 µm), seperangkat alat
pembangkit hidrida yang dilengkapi dengan pompa
peristaltik dan separator gas-cair, spektrofotometer
serapan atom (double beam GBC®-Avanta 6506) yang
dilengkapi tungku kuarsa (EHG-3000) dan sistem
rekorder, serta sistem pengolah data Origin™ 7.0.
Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian
ini adalah larutan standar DBT, TBT dan TPhT 1000
mg L-1, metanol, pentana sulfonat, heptana sulfonat dan
dekana sulfonat, CH3COOH, H2SO4 1 M, NH4OH 1 M,
NaBH4 0,4% (dilarutkan dalam NaOH 0,05 %, b/v).
Semua bahan memiliki kualitas pro analisis (Merck)
dan air kualitas HPLC (18 MΩ).
2.2 Perancangan
QFAAS

rangkaian

peralatan

IP-RP-HG-

Peralatan IP-RP-HG-QFAAS terdiri dari
pompa dan kolom HPLC Si-C8, separator gas-cair,
pompa peristaltik untuk mengalirkan hasil pemisahan
spesi organotimah dari kolom HPLC dan reagen
pembentuk hidrida, serta sel tabung kuarsa yang
diletakkan dalam heating mantle, dirancang menjadi
suatu rangkaian terintegrasi dengan detektor AAS
(Gambar 1).

Gambar 1. Rangkaian peralatan IP-RP-HG-QFAAS
terintegrasi.
Kondisi parameter HPLC dan AAS pada saat
pengukuran dapat dilihat pada Tabel 1:

142 JURNAL MATEMATIKA DAN SAINS, DESEMBER 2007, VOL. 12 NO. 4

Tabel 1. Kondisi parameter-parameter pengukuran pada spesiasi organotin dengan teknik tandem IP-RP-HG-QFAAS
IP-RP
HPLC Waters®

HG-QFAAS
AAS GBC® - Avanta 6506

Kolom
: Si-C8 25 cm
Eluen
: metanol : air : asam asetat
Pasangan ion : alkil sulfonat
pH eluen
:3-8
Laju alir eluen : 1,5 mL/menit
Lampu katoda
: Sn
Panjang gelombang
: 224,6 nm
SBW
: 0,7 nm
Suhu EHG-3000
: 1100 oC
Separator gas-cair
: 9 x 3 cm

2.3 Optimasi kualitas pemisahan DBT, TBT dan TPhT
Untuk mengoptimasi pemisahan DBT, TBT
dan TPhT, maka dilakukan pengukuran parameterparameter
yang
meliputi:
pengaruh-pengaruh
perbandingan komposisi eluen, pH eluen, panjang
rantai atom C alkil sulfonat sebagai reagen pasangan
ion, dan konsentrasi dekana sulfonat sebagai pasangan
ion, terhadap kualitas pemisahan. Pada pengukuranpengukuran ini digunakan standar DBT, TBT dan
TPhT, pada konsentrasi tetap, yaitu 10 mg L-1.
Pengukuran dilakukan untuk masing-masing senyawa
tunggal dan juga campuran.
3. Hasil dan Pembahasan
Pada penelitian ini, pemisahan spesi DBT,
TBT dan TPhT dilakukan dengan kromatografi IP-RP
dengan menggunakan kolom Si-C8. Untuk memperoleh
kinerja pemisahan dengan resolusi tinggi, dalam
penelitian ini dicari komposisi eluen optimum yang
dapat menghasilkan pemisahan spesi organotimah
dengan baik. Kualitas pemisahan spesi organotimah
dalam kolom yang non polar dapat diperbaiki dengan
menambahkan alkil sulfonat sebagai reagen pasangan
ion, melalui peningkatan hidrofobisitas spesi tersebut.
Ion Sn(IV) dari spesi DBT, TBT dan TPhT dengan
reagen pasangan ion akan bergabung membentuk
kompleks logam-pasangan ion, yang mempunyai
afinitas yang memadai terhadap kolom fasa terbalik
sehingga dapat dipisahkan dengan baik. Pembentukan

kompleks logam-pasangan ion sesuai dengan reaksi
berikut :
RnSnX(4-n)[aq] +R---SO3-→R---SO3Sn[org]+RX

Hasil pemisahan spesi ini selanjutnya
dideteksi dengan detektor AAS. Untuk meningkatkan
tingkat deteksi pengukuran ion Sn dengan AAS
dilakukan dengan metode pembangkit hidrida (HG).
Pada metode ini ion Sn terlebih dahulu diderivatisasi
menjadi hidrida kovalen bentuk gas, selanjutnya di
atomisasi dalam sel tabung kuarsa yang diletakkan
dalam heating mantel (quartz furnace, QF) (Kumar dan
Riyazuddin, 2005). Reaksi pembentukan hidrida adalah
sebagai berikut :
BH4- + H+
→ B2H6 + H2 (g)
RnSnX(4-n)[aq] + H2(g) → SnH2(g)
→ Sn0(g)
SnH2(g)

Parameter
Temperatur EHG-3000
Konsentrasi CH3COOH
Konsentrasi NaBH4
Teknik percampuran antar reaktan
Limit deteksi
Kebolehulangan

(2)
(3)
(4)

Proses pembentukan hidrida berlangsung
dalam separator gas-cair HG. Beberapa faktor yang
sangat berpengaruh pada penentuan ion logam dengan
metode HG adalah konsentrasi asam dan reduktan,
serta jenis asam yang digunakan. Dari hasil penelitian
yang telah dilaporkan sebelumnya, kinerja analitik yang
optimum untuk penentuan ion Sn(II) dengan metode
HG-QFAAS (Panggabean dkk., 2007), dapat dilihat
pada Tabel 2. Kondisi optimum ini yang selanjutnya
digunakan untuk pemisahan spesi DBT, TBT dan TPhT
dengan menggunakan teknik tandem IP-RP-HGQFAAS.

Tabel 2. Hasil pengukuran kinerja analitik optimum pada penentuan Sn(II) dengan teknik HG-QFAAS
No
1
2
3
4
5
6

(1)

Hasil Pengukuran
1100 oC
0,3 M
0,4 % (v/v, dalam NaOH 0,05 %, b/v)
Dalam koil reaksi sebelum menuju separator gas cair
3,74 µg/L
1,12 % untuk konsentrasi standar 50 µg/L
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Dalam penelitian ini, fokus pekerjaan
diarahkan untuk mempelajari beberapa
kondisi
optimum pemisahan spesi organotimah pada
kromatografi pasangan ion fasa terbalik yang meliputi:
komposisi fasa gerak, pH eluen, pengaruh panjang
rantai atom C reagen pasangan ion, dan konsentrasi
reagen pasangan ion.

Faktor Kapasitas (k')

12
10
8
6

DBT
TBT

4

TPhT
2
0
100 - 0

3.1 Pengaruh komposisi fasa gerak
Pada percobaan ini dilakukan variasi
komposisi eluen metanol:air:asam asetat. Pemilihan
komposisi ini didasarkan pada sifat spesi organotimah
yang tidak larut dalam air, sehingga perlu diatur
kekuatan pelarut berdasarkan komposisi tersebut,
seperti dapat dilihat pada Gambar 2 berikut:
0.25
Faktor Kapasitas (k')

90-9-1

80-19-1 70-29-1 60-39-1

Komposisi Eluen (Me-Air-Ac) yang
mengandung DS 0.5 mM

0.20
0.15

Gambar 4. Histogram pengaruh komposisi eluen
metanol:air:asam asetat terhadap faktor kapasitas (k’)
spesi DBT, TBT dan TPhT.
Dari Gambar 4 dapat diperkirakan bahwa
spesi DBT, TBT dan TPhT akan dapat terpisah dengan
baik menggunakan eluen:metanol:asam asetat (80:19:
1) yang mengandung dekana sulfonat 0,5 mM. Pada
kenyataannya ketiga spesies telah terpisah satu sama
lainnya (Gambar 5).

DBT
TBT

0.10

0 .0 8

TPhT

TPhT
0 .0 7
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0 .0 6

0.00
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Absorbansi

100 - 0

Komposisi Eluen (Me: Air)

0 .0 5
0 .0 4
0 .0 3

DBT

Gambar 2. Histogram pengaruh komposisi eluen
metanol:air:asam asetat terhadap faktor kapasitas (k’)
spesi DBT, TBT dan TPhT.
Dari Gambar 2 dapat diketahui bahwa faktor
kapasitas spesi DBT, TBT dan TPhT tidak banyak
berbeda, sehingga sifat retensinya akan sama. Oleh
karena itu, dengan komposisi fasa gerak ini, ketiga
spesies tidak terpisah, seperti dapat dilihat pada profil
kromatogram Gambar 3 berikut:

0 .0 5

TBT

TPhT

0 .0 4

Absorbansi

DBT

0 .0 3

0 .0 2

0 .0 1

TBT
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Gambar 5. Profil kromatogram pemisahan spesi DBT,
TBT dan TPhT menggunakan eluen metanol:air:asam
asetat dengan komposisi 80:19:1 yang mengandung
dekana sulfonat 0,5 mM.
Dari kromatogram pada Gambar 5 dapat
dilihat bahwa spesi DBT dan TBT teretensi lebih lemah
dibandingkan dengan TPhT, hal ini disebabkan
kepolaran TPhT lebih rendah dibanding DBT dan TBT.
Ketika membentuk kompleks pasangan ion dengan
dekana sulfonat, TPhT menjadi semakin bersifat non
polar, sehingga teretensi lebih kuat dalam fasa diam
non polar.
3.2 Pengaruh pH eluen
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Gambar 3. Profil kromatogram pemisahan spesi DBT,
TBT dan TPhT menggunakan eluen metanol:air:asam
asetat dengan komposisi 80:19:1.
Untuk memperbaiki sifat retensinya, maka ke dalam
eluen ditambahkan dekana sulfonat 0,5 mM sebagai
reagen pasangan ion. Data tentang pengaruh variasi
eluen yang mengandung dekana sulfonat terhadap
faktor kapasitas dapat dilihat pada Gambar 4 berikut:

Untuk mengetahui pengaruh pH eluen, maka
digunakan eluen dengan komposisi optimal, seperti
yang ditetapkan pada eksperimen 3.1. di atas. pH eluen
diatur dengan menambahkan H2SO4 1 M atau NH4OH 1
M. Diagram pengaruh pH eluen terhadap faktor
kapasitas dapat dilihat pada Gambar 6 berikut:
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TBT
2

TPhT
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pH Eluen

Gambar 6. Histogram pengaruh pH terhadap faktor
kapasitas (k’) spesi DBT, TBT dan TPhT menggunakan
eluen metanol:air:asam asetat dengan komposisi 80:19:
1.
Dari Gambar 6 dapat diperkirakan bahwa pH
eluen tidak akan memberikan perbedaan yang
signifikan terhadap pemisahan spesi organotimah. Dari
segi ini, maka sembarang nilai pH dapat digunakan,
walaupun demikian pH eluen sebaiknya tidak terlalu
asam atau basa, karena dapat menghidrolisis ikatan
organosilan dari fasa diam Si-C8.
3.3 Pengaruh panjang rantai alkil dari reagen pasangan
ion
Untuk mengetahui pengaruh panjang rantai
alkil dari reagen pasangan ion terhadap kualitas
pemisahan spesies, ke dalam eluen ditambahkan reagen
pasangan ion alkil sulfonat dengan variasi panjang
rantai alkil, yaitu pentana sulfonat, heptana sulfonat dan
dekana sulfonat, pada konsentrasi 1 mM. Data hasil
pengukuran dapat dilihat pada Gambar 7 berikut:

Dari Gambar 7 dapat diperkirakan bahwa
pemisahan spesi DBT, TBT dan TPhT yang paling baik
adalah dengan menggunakan reagen pasangan ion
dengan rantai alkil terpanjang. Semakin panjang rantai
atom C pada reagen pasangan ion, maka semakin
rendah kepolarannya, sehingga ketika spesi DBT, TBT
dan TPhT membentuk kompleks dengan dekana
sulfonat, maka kompleks tersebut mampu memberikan
interaksi hidrofobik yang lebih besar, yang
mengakibatkan spesi-spesi teretensi lebih kuat dalam
fasa diam non polar
3.4 Pengaruh konsentrasi reagen pasangan ion dekana
sulfonat
Konsentrasi pasangan ion dalam eluen harus
diatur. Hal ini dimaksudkan selain pemisahan spesi
dapat optimal, juga karena peningkatan konsentrasi
yang terlalu tinggi dapat merusak kolom kromatografi.
Pada percobaan ini konsentrasi dekana sulfonat dalam
eluen metanol:air:asam asetat dengan komposisi 80:
19:1 dibuat bervariasi. Hasil percobaan pengaruh
konsentrasi reagen pasangan ion dekana sulfonat
terhadap faktor kapasitas dapat dilihat pada Gambar 8
berikut:
9
8
Faktor Kapasitas (k')

Faktor Kapasitas (k')

6

7
6
5

DBT

4

TBT

3

TPhT

2
1
0
0.1 mM

0.5 mM

1 mM

5 mM

10 mM

Konsentrasi Dekana Sulfonat

9
Faktor Kapasitas (k')

8
7
6
5

DBT

4

TBT

3

TPhT

2
1
0
PS 1 mM

HS 1 mM

DS 1 mM

Jumlah Atom C Reagen Pasangan Ion

Gambar 7. Histogram pengaruh panjang rantai alkil
dari reagen pasangan ion terhadap faktor kapasitas (k’)
spesi DBT, TBT dan TPhT menggunakan eluen
metanol:air:asam asetat dengan komposisi 80:19:1.

Gambar 8. Histogram pengaruh konsentrasi dekana
sulfonat terhadap faktor kapasitas (k’) spesi DBT, TBT
dan TPhT dengan menggunakan eluen metanol:air:
asam asetat dengan komposisi 80:19:1.
Dari Gambar 8 dapat diperkirakan bahwa pada
konsentrasi dekana sulfonat 1 mM spesi DBT, TBT dan
TPhT akan dapat terpisah dengan baik. Hal ini
didukung oleh hasil perhitungan nilai selektifitas (α)
dan resolusi (Rs) (Tabel 3).
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Tabel 3. Nilai resolusi dan selektifitas TBT dan TPhT pada variasi konsentrasi dekana sulfonat menggunakan eluen
metanol:air:asam asetat dengan komposisi 80:19:1
No

Dekana Sulfonat
(mM)
0,1
0,5
1
5
10

1
2
3
4
5

α
DBT-TBT
3,07
3,18
3,50
6,05
5,94

Rs
TBT-TPhT
11,68
9,89
9,76
5,52
5,89

Konsentrasi dekana sulfonat yang lebih tinggi
selalu dihindari, karena dapat merusak kolom. Data
nilai resolusi yang diperoleh pada berbagai variasi
konsentrasi dekana sulfonat dapat dilihat pada Gambar
9 berikut:
3

Resolusi (Rs)

2.5
2

DS 0.1 mM

1.5

DS 0.5 mM
DS 1 mM

1

DS 5 mM
DS 10 mM

0.5
0
Rs TBT-TPhT

Rs DBT-TBT

Konsentrasi Spesies

Adapun profil kromatogram hasil pemisahan
spesi DBT, TBT dan TPhT menggunakan eluen
metanol:air:asam asetat dengan komposisi 80:19:1,
yang mengandung dekana sulfonat 1 mM dapat dilihat
pada Gambar 10 berikut:
0 .0 8

TPhT
0 .0 7

Absorbansi

0 .0 6
0 .0 5
0 .0 4

DBT
TBT

0 .0 1
0 .0 0
100

Dari data pengaruh konsentrasi reagen
pasangan ion terhadap nilai resolusi, dapat diusulkan
bahwa mekanisme retensi spesi DBT, TBT dan TPhT
oleh fasa diam non polar adalah melalui interaksi
pasangan ion alkil sulfonat dengan fasa diam Si-C8.
Pasangan ion terlebih dahulu mengisi pori-pori dalam
fasa diam, kemudian baru bereaksi dengan ion Sn4+ dari
spesi. Prinsip mekanisme retensi ini mirip dengan
mekanisme penukaran ion yang lazim dikenal, hanya
saja reaksi penukaran ion dalam hal ini berlangsung
secara dinamis. Oleh karena itu, makin tinggi
konsentrasi pasangan ion maka spesi DBT, TBT dan
TPhT teretensi lebih cepat dalam fasa diam, karena
faktor kapasitasnya makin menurun (Gambar 8).

Teknik kromatografi IP-RP-HG-QFAAS yang
dikembangkan dapat memisahkan spesi DBT, TBT dan
TPhT dengan kinerja pemisahan yang cukup memadai.
Hal ini ditunjukkan oleh nilai besaran-besaran dasar
kromatografi yang dihasilkan. Komposisi optimum
eluen metanol:air:asam asetat, adalah 80:19:1, yang
mengandung reagen pasangan ion dekana sulfonat 1
mM. Faktor kapasitas (k') yang diperoleh untuk spesi
DBT, TBT dan TPhT masing-masing 0,27, 2,54 dan
5,92. Nilai resolusi (Rs) untuk pemisahan DBT-TBT
dan TBT-TPhT masing-masing 2,42 dan 2,92 serta
selektivitas (α) untuk DBT-TBT dan TBT-TPhT
masing-masing 3,50 dan 9,76. Semua data ini
menunjukkan efektivitas sistem kromatografi yang
dikembangkan.
Ucapan Terimakasih
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Gambar 9. Histogram pengaruh konsentrasi dekana
sulfonat terhadap nilai resolusi (Rs) spesi DBT, TBT
dan TPhT.
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Gambar 10. Profil kromatogram pemisahan spesi
DBT, TBT dan TPhT menggunakan eluen metanol:air:
asam asetat dengan komposisi 80:19:1 dengan
konsentrasi dekana sulfonat 1 mM.
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