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R I N G K A S A N

Telah diperbandingkan metoda penetapan nilai 
logaritma koefisien partisi antara metoda Purcell dengan 
metoda Rekker , untuk tujuan tersebut digunakan solut 
sebagai model adalah toluena untuk analisa ( Merck ), 
sedangkan pase organiknya adalah n-oktanol untuk ana
lisa (BDH ) .
Pada metoda purcell dan metoda Rekker secara prinsip 
berbeda dalam hal waktu pengocokan dan waktu serta ke 
kuatan sentrifua, untuk nietoda Purcell pengocokan dua 
menit , sentrifus dua jam 2000 putaran per menit , se 
dangkan-metoda Rekker waktu pengocokan 30 menit ,sen 
trifus 1 jam dengan kecepatan 2500 putaran tiap menit. 
sebelum dilakukan penentuan koefisien partisi terleblh 
dahulu dicari panjang gelombang raaksimuamya untuk zat 
yang digunakan. uisini dari hasil pengamatan yang di- 
rekam untuk toluena mempunyai panjang gelombang maksi- 
mum 206 nm , selanjutnya pada percobaan dilakukan meng 
gunakan panjang gelombang 206 nm. Dari panjang gelom
bang maksimum dapat ditentufean koefisien ekstingslnya, 
disini diperoleh 28'Jf60 • Penimbangan solut dan perla- 
kuan lain terhadap kedua metoda dibuat sama.Hasll yang 
diperoleh dari serapan pada spektrofotometrl diolah de 
ngan menggunakan rumus-rumus yang ada » maka diperoleh 
nasil akhir dari perhitungan nilai logaritma koefisien
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partisinya adalah seperti rumus berikut j 
Wo / Yolog p — log ■■ • Pada kedua metoda dibuat 2 mac amWa/Va

perbandingan antara pase n-oktanol dan pase air yaitu
1 : 10 dan 1 ; 20 ml dengan raasing-raasng metoda dila- 
kukan 6 kali replikasl.
Data-data nilai log P dari toluen yang diperoleh dari 
perhitungan , diolah dengan cara analisa varian dengan 
model Factorial in Randomized Complete Block Design dan 
didapatkan hasil secara keseluruhan bahwa antara metoda 
purcell dan metoda Rekker tidak ada perbedaan yang ber- 
makna secara statistik , pada batas kepercayaan 95 # •
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