
BAB VII 

RINGKASAN

Telah dilakukan penelitian terhadap penetapan 

kadar Natrium sakarina dan Natrium benzoat dalam cam

puran dengan menggunakan metode asidi-alkalimetri dan 

metode spektrofotometri. Sebagai sampel percobaan di

buat empat macam campuran dengan kadar Natrium saka

rina yang berbeda-beda, sedang kadar Natrium benzoat- 

nya relatif sama.

Penetapan kadar dengan metode asidi-alkalimetri 

didahului dengan proses pemisahan kedua senyaua dari 

campurannya melalui ekstraksi bertahap pada keasaman 

yang berbeda. Asam benzoat dan sakarina hasil pemisah

an masing-masing ditetapkan kadarnye dengan titrasi 

asam-basa. Hasil perhitungan penetapan kadar menunjuk- 

kan bahua untuk Natrium sakarina mempunyai akurasi 

91,81% dan koefisien variasi 1,23% , sedangkan Natrium 

benzoat mempunyai akurasi 92,65% dan koefisien variasi 

1,46%, Disamping itu dapat ditunjukkan pula adanya 

peroedaan yang bermakna dari hasil pendapatan Cembali 

(% recovery) Natrium sakarina antar sampel percobaan.

Penetapan kadar dengan metode spektrofotometri 

dilakukan memakai cara perbandingan serapan, dimana 

sebagai dasar perhitungan kadar adalah serapan campu-
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ran pada panjang gelombang isoabsorptif dan panjang

gelombang maksimum dari salah satu komponen. Dalam hal

ini digunakan panjang gelombang maksimum darim3 x
Natrium sakarina yaitu 268 nm, sedangkan panjang ge

lombang isoabsorptifnya (X.*CA) adalah pada panjangx & o
gelombang 251,4 nm. Dari hasil perhitungan penetapan 

kadar mpnunjukkan bahua untuk Natrium sakarina mempu- 

nyai akurasi 99,05$ dan koefisien vari8si 1,16$ , se

dangkan Natrium benzoat mempunyai akurasi 97,91$ dan 

koefisien variasi 1,42$, Disamping itu dapat ditunjuk- 

kan bahua tidak ada perbedaan yang bermakna dari hasil 

pendapatan kembali ($recovery) Natrium sakarina antar 

sampel percobaan*

Dengan membandingkan akurasi, koefisien v/ariasi 

serta ada atau tidaknya perbedaan yang bermakna dari 

hasil pendapatan kembali antar sampel percobaan, depat 

dinyatakan bahua penetapan kadar Natrium sakarina dan 

Natrium benzoat dalam campuran dengan metode spektro- 

fotometri lebih baik daripada dengan metode asidi- 

alkalimetri dalam hal ketepatan dan ketelitiannya*
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