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ABSTRAK 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh asam askorbat, glukosa, 

dan kreatinin pada analisis asam urat secara potensiometri menggunakan elektroda 

pasta karbon-imprinted zeolit LTA. Imprinted zeolit (IZ) adalah zeolit LTA yang 

telah ditambah asam urat dengan perbandingan mol asam urat/Si = 0,0306 dan 

selanjutnya asam urat diekstraksi dari kerangka zeolit. Zeolit LTA disintesis dengan 

perbandingan mol Na2O, Al2O3, SiO2 dan H2O adalah 4 : 1 : 1,8 : 270. Elektroda 

dibuat dengan mencampurkan parafin padat, karbon aktif, dan IZ dengan 

perbandingan massa 4 : 5 : 1. Hasil analisis menunjukkan bahwa elektroda yang 

dibuat memiliki jangkauan pengukuran 10-4 – 10-2 M dengan faktor Nernst 23,6 

mV/dekade, linieritas kurva kalibrasi (r) sebesar 0,997 dan batas deteksi bawah 

sebesar 1,21 x 10-4 M. Melalui nilai koefisien selektifitas, diketahui bahwa 

keberadaan asam askorbat, glukosa, dan kreatinin dalam beberapa variasi konsentrasi 

tidak mengganggu analisis asam urat secara potensiometri menggunakan elektroda 

pasta karbon-imprinted zeolit. Aplikasi elektroda pada tiga buah sampel serum 

menunjukkan recovery sebesar (85.9 ± 4,4)%, sedangkan akurasi terhadap metode 

spektrofotometri sebesar (80.5 ± 1,1)%. Hal ini menunjukkan bahwa metode yang 

dikembangkan pada penelitian ini menunjukkan akurasi yang kurang bagus terhadap 

metode spektrofotometri. Berdasarkan nilai LOD, metode yang dikembangkan ini 

dapat diaplikasikan untuk analisis asam urat dalam serum darah. Hasil uji recovery 

menunjukkan bahwa metode potensiometri ini telah memenuhi syarat sebagai 

metode alternatif untuk penentuan kadar asam urat dalam sampel darah pada bidang 

medis, namun akurasi terhadap metode spektrofotometri masih kurang bagus dalam 

bidang medis.  
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