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Abstrak 

 
Telah dilakukan analisis unsur Neodimium (Nd) dan Serium (Ce) pada sampel cair menggunakan XRF. 
Spektrometer. XRF pada umumnya digunakan untuk analisis sampel berbentuk padat. Bila sampel yang dianalisis 
berbentuk cair maka perlu preparasi khusus agar hasil analisis memenuhi persyaratan pengujian dan memenuhi 
kriteria keselamatan. Laarutan standar Nd dan Ce sebanyak 50uL diteteskan di kertas saring berdiameter 24mm 
dengan konsentrasi yang bervariasi 200, 400, 600, 800 dan 1000ppm tanpa pembanding La dan dengan 
pembanding La dan yang selanjutnya dianalisis menggunakan XRF. Kurva kalibrasi dari hasil pengukuran berupa 
korelasi antara konsentrasi dan intensitas. Berdasarkan dua jenis kurva kalibrasi tersebut diperoleh linearitas kurva 
dengan nilai koefisien korelasi (r) Nd sebesar 0,9738 tanpa standar La, dan 0,9990 menggunakan standar La. 
Sedangan Ce diperoleh nilai r sebesar 0,9772 tanpa standar La, dan 0,9992 dengan La. Limit deteksi (LoD) dan 
limit kuantitasi (LoQ) dihitung dengan melakukan pengukuran intensitas setiap unsur dalam larutan blanko 
sedangkan presisi dan akurasi pengukuran dengan rentang konsentrasi antara 0 sampai dengan 1000 ppm. Hasil 
analisis menggunakan standar La memenuhi kriteria keberterimaan dalam pengujian yaitu lebih dari 95%. 
Berdasarkan hal tersebut maka dapat dinyatakan bahwa analisis unsur dalam larutan Nd dan Ce dengan teknik 
tetes menggunakan standar La lebih akurat dibanding tanpa menggunakan standar La. Metode tetes untuk 
pengukuran Nd dan Ce menggunakan standar La telah tervalidasi  dengan LoD, LoQ presisi dan akurasi, masing-
masing -8,94 ppm, 0,76 ppm, 1,06%, dan 95,43%, untuk unsur Nd. Sedangkan untuk unsur Ce nilainya 31,69 ppm, 
108,78 ppm, 1,43% dan 95,77%, 

Kata kunci: validasi metode, standar La, XRF, larutan neodymium dan serium 

 

Abstract 

 
Neodymium (Nd) and Cerium (Ce) elemental analysis has been carried out in solution sample using XRF which 
was generally used for the analysis of solid samples. Special preparation was needed for sample solution so that 
the analysis results met the testing requirements and safety criteria. The Nd and Ce solution as much as 50uL was 
dropped on 24mm diameter of filter paper with various concentrations of 200, 400, 600, 800 and 1000ppm without 
La and with La standard. Next, the sample was analyzed using XRF. The calibration curve from the measurement 
results showed correlation between concentration and intensity. Based on the two kinds of calibration curves, a 
linearity curve was obtained with the correlation coefficient (r) Nd of 0.9738 without La, and 0.9990 using La, while 
the r of Ce was 0.9772 without La, and 0.9992 using La. The detection limit (LoD) and quantification limit (LoQ) 
was calculated by measuring the intensity of each element in a blank solution, while the precision and accuracy of 
the measurements was in the concentration range between 0 and 1000 ppm. The analysis using the La met the 
acceptance criteria, which was more than 95%. It could be stated that the Nd and Ce elemental analysis in solutions 
using the drop technique using La was more accurate than without La. The drop method for measurement of Nd 
and Ce using La was valid.with LoD, LoQ, precision and accuracy -8.94 ppm, 0.76 ppm, 1.06%, and 95.43% 
respectively for Nd elements. Whereas for the Ce element the values are 31.69 ppm, 108.78 ppm, 1.43% and 
95.77%, 
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1. PENDAHULUAN 

 
Menurut Kim (1989), pada industri nuklir, 
Neodimium (Nd) merupakan salah satu isotop 
hasil fisi yang digunakan sebagai indikator 
burn-up bahan bakar pasca iradiasi, karena 
isotop Nd merupakan aktinida hasil fisi yang 
independen dan mempunyai tampang lintang 
penangkap neutron yang rendah. Sementara 
menurut Kim (2015) “Pada analisis isotopik 
dengan spektrometri massa, selain isotop Nd 
juga terdapat hasil fisi berupa isotop Serium 
(Ce)”. Nd dan Ce bersifat isobar, sehingga Nd 
sebagai indikator burn-up perlu dipisahkan dari 
Ce agar tidak menganggu dalam perhitungan 
burn-up. Menurut Charalampides (2015), Nd 
dan Ce merupakan unsur-unsur golongan 
logam tanah jarang yang banyak terkandung 
dalam mineral tanah jarang seperti pasir 
monasit, bastnasit dan xenotim. Nd dalam 
industri mempunyai nilai ekonomis tinggi 
karena dimanfaatkan sebagai magnet, katalis, 
polimerisasi, kapasitor keramik elektrolik, gelas 
berwarna dan sebagainya.Ce juga banyak  
digunakan pada serbuk poles, keramik, fosfor, 
gelas kaca, katalis, pigmen, filter UV, dan lain-
lain. 

Berdasarkan manfaat dan besarnya 
perannya dalam industri nuklir dan non nuklir, 
maka analisis unsur Nd dan Ce penting untuk 
dipelajari. Pada penelitian sebelumnya telah 
dilakukan analisis Nd menggunakan 
spektrofotometer UV-Vis. Dari kegiatan 
tersebut diketahui analisis menggunakan 
metode ini cukup baik pada konsentrasi Nd 
antara 1 hingga 7 ppm dengan akurasi 
96,73%sampai 99,86%. Spektrofotometer UV-
Vis hanya dapat digunakan untuk analisis unsur 
tunggal dalam sampel karena bila terdapat 
unsur-unsur lain dalam sampel akan 
mengganggu dalam pengukuran karena unsur 
lain juga membentuk senyawa komplek yang 
sama dengan unsur yang dianalisis. Metode 
lain yang dapat digunakan untuk analisis unsur 
Nd dan Ce yaitu metode spektrometri XRF. 
Dengan metode ini, keberadaan unsur-unsur 
lain dalam suatu sampel uji tidak akan 
mempengaruhi hasil analisis karena setiap 
unsur memiliki energi sinar-X karakteristik 
sehingga dapat dilakukan analisis multi unsur 
dalam sampel. Menurut Khalid (2016), 
“Spektrometer XRF merupakan alat uji tak 
merusak yang digunakan untuk analisis 
komposisi kimia secara kualitatif dan kuantitatif 
dalam bahan padat masif, serbuk maupun cair”. 
Sementara menurut Daly (2017), analisis 
kualitatif dilakukan untuk menentukan jenis 
unsur yang terkandung dalam bahan sehingga 
komposisi kimia bahan dapat diketahui, 

sedangkan analisis kuantitatif dilakukan untuk 
menentukan konsentrasi unsur dalam bahan.   

Analisis unsur dalam sampel cair 
menggunakan XRF dilakukan pengukuran 
secara langsung atau disiapkan menggunakan 
media sehingga berbentuk padat. Penyiapan 
sampel cair dalam bentuk padat berdasarkan 
pertimbangan keselamatan dan 
pengembangan metode. Preparasi sampel cair 
menggunakan media perlu dipastikan bahwa 
unsur yang akan dianalisis tidak terdapat dalam 
media yang digunakan. Menurut Okuda (2016), 
teknik tetes adalah salah satu teknik preparasi 
pada penentuan kandungan unsur dalam 
sampel cair dengan cara meneteskan pada 
media, biasanya digunakan kaca preparat atau 
kertas saring berbentuk lingkaran dengan 
diameter tertentu dan dikeringkan. Sedangkan 
menurut Macis (2018), “Berdasarkan serapan 
sampel cair dengan volume tertentu pada 
permukaaan media maka kandungan unsur 
dalam sampel dapat terdeteksi”. Untuk 
menjamin hasil yang akurat maka analisis 
sampel cair dengan metode tetes 
menggunakan XRF perlu dilakukan validasi. 
 
2. TINJAUAN PUSTAKA 
 

Sebelum digunakan untuk analisis, maka 
untuk mengetahui unjuk kerja yang konsisten, 
maka suatu metode perlu dilakukan validasi 
berdasarkan ISO-17025-2017. Validasi metode 
merupakan suatu proses konfirmasi melalui 
pengujian dan pengadaan bukti yang obyektif. 
Dalam proses validasi metode, parameter-
parameter unjuk kerja metode ditentukan 
dengan menggunakan peralatan yang 
memenuhi spesifikasi, bekerja dengan baik dan 
terkalibrasi secara memadai. Secara umum, 
validasi metode mencakup penentuan yang 
berkaitan dengan alat dan metode. Pada 
kegiatan ini validasi metode dibatasi pada 
penentuan yang berkaitan denganparameter 
konfirmasi identitas, limit deteksi dan limit 
kuantitasi, akurasi yang dihitung dengan cara 
membandingkan antara konsentrasi yang 
diperoleh dari pengukuran dengan nilai 
konsentrasi yang diketahui, dan presisi yang 
dilakukan dengan uji ripitabilitas dari standar. 

Konfirmasi identitas pada analisis unsur 
menggunakan spektrometer XRF dilakukan 
untuk mengetahui bahwa respon yang 
dihasilkan pada pengukuran hanya berasal dari 
analit bukan berasal dari senyawa lain atau 
bukan merupakan campuran respon dari analit 
dengan senyawa lain yang mempunyai sifat 
fisika/kimia serupa dengan analit yang 
ditetapkan. 
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Menurut Erlina (2012), linieritas adalah 
kemampuan metode untuk memberikan hasil 
uji/pengukuran yang proporsional terhadap 
penunjukan standar sekunder/bahan acuan 
dari sampel pada rentang tertentu. Linieritas 
metode dapat diamati dengan melakukan plot 
(secara grafis) hasil uji/pengukuran Y terhadap 
nilai pengukuran standar/bahan acuan.  
Linieritas kurva dinyatakan dalam istilah 
variansi sekitar arah garis regresi yang dihitung 
berdasarkan persamaan matematik data yang 
diperoleh dari hasil analisis unsur dalam larutan 
standar dengan konsentrasi yang bervariasi 
(deret standar). Untuk  menentukan linieritas, 
maka variasi konsentrasi yang digunakan 
sekurang-kurangnya sebanyak lima standar. 
Persamaan yang dihasilkan dari linieritas 
adalah  

            Y = aX + b        [1] 

a  = varian y memberikan ukuran matematis 
linieritas(sensitifitas)/slope 
b = ukuran bias potensial dari metode (zero 
offset)/penyimpangan/intercept 

Sementara itu menurut Harmita (2004), 
“Hubungan linier yang ideal dicapai jika nilai b 
= 0 dan r = +1 atau –1 bergantung pada arah 
garis, sedangkan nilai a menunjukkan 
kepekaan analisis terutama instrumen yang 
digunakan”. 

Menurut Ravichandran (2010), “rentang 
atau range adalah batas ukur bawah dan batas 
ukur atas yang dapat memberikan hasil uji 
dengan presisi, akurasi dan linearitas yang 
dipersyaratkan untuk kondisi pengujian 
tertentu”. Sedangkan menurut ravisangkar 
(2015), ”limit deteksi (LoD) adalah konsentrasi 
terendah dari analit dalam contoh yang dapat 
terdeteksi, tetapi tidak perlu terkuantitasi 
dibawah kondisi pengujian yang disepakati”. 

LoD= rata-rata blanko + 3 SD                    [2] 

LoD = Limit atau batas deteksi (ppm)      
SD = Standar deviasi blanko 

Limit kuantitasi/Limit of Quantitation 
(LoQ) atau biasa disebut juga limit pelaporan 
(Limit of Reporting) adalah konsentrasi 
terendah dari analit yang dapat ditentukan 
dengan tingkat presisi dan akurasi yang dapat 
diterima, di bawah kondisi pengujian yang 
disepakati. 

LoQ= rata-rata blanko + 10SD                 [3] 

LoQ = Limit atau batas kuantitasi (ppm)     
SD  = Standar deviasi blanko 

Secara umum, penentuan limit deteksi 
danlimit kuantitasi dilakukan dengan 

menganalisis blanko, selanjutnya dikonversi ke 
persamaan kurvakalibrasi yang merupakan 
hubungan antara konsentrasi dan cacahan. 
Hasil analisis blanko sebanyak 10 data dihitung 
konsentrasi rerata (X rt) dan standar deviasinya 
(SD). 

 Presisi digambarkan dengan harga 
ripitabilitas pengukuran. Ripitabilitas ditentukan 
dari nilai standar deviasi yang diperoleh dari 3x 
pengulangan pengukuran sampel. Perhitungan 
presisi menggunakan persamaan Coefficient of 
Variation (CV) dengan persamaan : 

 

CV (%)  = 
𝑆𝐷

𝑋 𝑟𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎
 x 100%                 [4] 

 
SD         = standar deviasi 
X rerata = rata-rata konsentrasi sampel (ppm) 
 

Untuk keberterimaannya dilakukan 
pengujian dengan persamaan Horwitz 
menggunakan rumus: 

CV Horwitz (%)= 21-0.5log rerata pengukuran      [5] 

Hasil suatu pengujian dapat diterima jika 
coefficient of variation (CV) pengukuran  lebih 
kecil dari  CV Horwitz. 

Akurasi merupakan kedekatan hasil uji 
dengan nilai konsentrasi sebenarnya. Presisi 
adalah ukuran yang menunjukkan derajat 
kesesuaian antara hasil uji individual, diukur 
melalui penyebaran hasil individual dari rerata 
jika prosedur diterapkan secara berulang pada 
sampel yang diambil dari campuran yang 
homogen.Presisi pengukuran suatu metode 
diperoleh dengan cara melakukan uji 
repeatability yang dilakukan berulang kali oleh 
analis yang sama, pada kondisi  yang sama, 
dan dalam interval waktu yang pendek. 

Nilai akurasi dihitung berdasarkan selisih 
nilai pengukuran dan nilai sebenarnya dengan 
persamaan: 
 
Bias/Deviasi (%) = 
 

 
𝑠𝑒𝑙𝑖𝑠𝑖ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 & 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟
 x 100%              [6] 

 
 Akurasi (%) = 100% - % Bias                      [7] 
 

3. METODE PENELITIAN 
 

Bahan dan Alat 
Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian 
ini antara lain: larutan standar unsur Cerium 
(Ce), Neodimium (Nd), Lanthanum (La)SPEX 
10000 ppm, dan air bebas mineral (ABM). 

Alat yang digunakan adalah 
spektrometer X-Ray Fluorescence (XRF), 
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lampu infra merah, kertas saring Whatman No. 
41yang digunting berbentuk lingkaran 
(diameter 27mm), mylar,sample holder dan 
beberapa peralatan gelas untuk penyiapan 
larutan. 

Cara Kerja 
Larutan standar dibuat konsentrasi yang 

bervariasi yaitu 0, 200, 400, 600, 800 dan 1000 
ppm dengan cara mengencerkan larutan 
standar induk (unsur Nd dan Ce) dengan ABM, 
kemudian ditambahkan sejumlah standar La 
sebagai standar pembanding. Masing-masing 
larutan diteteskan pada media kertas saring 
yang diletakkan di atas sample holder 

sebanyak 10 L sambil dikeringkan di bawah 
lampu infra merah. Jika sudah kering diulangi 
hingga 5 kali sehingga volume yang diteskan 
menjadi 50 µL. Kertas saring ditutup mylar 
kemudian dicacah menggunakan spektrometer 
XRF. 

Pada pelaksanaan validasi metode 
unsur Nd dan Ce, konfirmasi identitas dilakukan 
dengan pencacahan terhadap masing-masing 
larutan standar Nd dan Ce. Linieritas ditentukan 

dengan cara melakukan pencacahan setiap 
unsur pada beberapa tingkatan 
konsentrasi.Limit deteksi dan limit kuantitasi 
ditentukan dengancara melakukan 
pencacahan setiap unsur terhadaplarutan 
blanko sebanyak 10 kali pengulangan.Uji 
akurasi dan presisi dilakukan dengan 
melakukan pengukuran pada salah satu 
konsentrasi standar sebanyak 7 kali 
pengulangan.  

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Konfirmasi identitas pada analisis unsur Nd dan 
Ce menggunakan spektrometer XRF dilakukan 
untuk memastikan energi puncak analit tidak 
berhimpit dengan energi puncak standar La. 
Unsur La digunakan sebagai standar 
pembanding karena mempunyai energi yang 
berimpit dengan Nd. Hasil konfirmasi identitas 
unsur Nd dan Ce menggunakan spektrometer 
XRF ditunjukkan pada Gambar 1 untuk unsur 
Nd danspektrumunsur Ce ditunjukkan pada 
Gambar 2. 
 

 
 
 
 

 
 

Gambar 1. Spektrum XRF standar Nd dengan La sebagai standar pembanding 
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Gambar 2. Spektrum XRF standar Ce dengan La sebagai standar pembanding 
 

Sesuai dengan Gambar 1 dan Gambar 2 
maka unsur Nd membentuk spektrum pada 
energi sinar-X 5,23 keV (Lα) dan 5,75 keV (Lβ). 
Spektrum unsur Ce pada energi sinar-X 4,85 
keV (Lα) dan 5,27 keV(Lβ) sedangkan 
spektrum unsur La pada energi 4,65 keV (Lα) 
dan 5,05 keV (Lβ). Menurut Noviarty (2020), 
“La digunakan sebagai pembanding karena Nd 
dan Ce termasuk deret unsur lantanida 
sehingga mempunyai sifat kimia yang mirip 
tetapi tidak mengganggu energi yang 

dianalisis”. Salah satu puncak energi dari Nd, 
Ce dan La ada yang saling berimpit, yaitu Nd 
(Lα) berimpit dengan Ce (Lβ) sehingga tidak 
bisa digunakan untuk evaluasi kurva kalibrasi. 
Oleh karena itu, untuk evaluasi kurva kalibrasi 
digunakan energi pendampingnya yang tidak 
saling berimpit yaitu Nd (Lβ) dan Ce (Lα).  

Hasil analisis regresi menggunakan 
model Y= aX + b dapat dilihat pada Tabel 1 
dengan kurva kalibrasi Nd pada Gambar 3, dan 
kurva kalibrasi Ce pada Gambar 4. 

 

Tabel 1 Hasil analisis regresi 
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(a)                                                                         (b) 

Gambar 3. Kurva kalibrasi Nd : (a) tanpa La, (b) dengan La 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
(a)                                                                           (b) 

 
Gambar 4. Kurva kalibrasi Ce : (a) tanpa La, (b) dengan La 

 
Berdasarkan nilai koefisien korelasi yang 

diperoleh, dapat dilihat bahwa penggunaan 
standar La memberikan nilai koefisien regresi 
yang lebih baik, yaitu lebih mendekati nilai 1, 
baik kurva kalibrasi Nd maupun Ce.Hal ini 
disebabkan dengan menggunakan 
perbandingan maka faktor kestabilan kurva 
menjadi terkoreksi [8]. Rentang metode 
merupakan pernyataan batas terendah dan 
tertinggi analit yang sudahditunjukkan dapat 
ditetapkan dengan kecermatan, keseksamaan 
dan linieritas yang dapat diterima.Rentang 
metode unsur Nd dan Ce berada pada 
batasterendah 200 ppm dan batas tertinggi 
1000 ppm. Dengan adanya rentang metode ini, 
pengukuran sampel dilakukan pada daerah 
kerja tersebut. Apabila konsentrasi sampel 
terlalu tinggi, perlu dilakukan pengenceran 
sehingga konsentrasinya masuk ke dalam 
rentang metode tersebut. 

Hasil perhitungan limit deteksi (LoD) dan 
limit kuantitasi (LoQ) unsur Nd dan Ce 
ditunjukkan pada Tabel 2. 

 

 

Tabel 2 LoD dan LoQ 

 
 

Berdasarkan persamaan [4] dan [7] 
diperoleh nilai presisi dan akurasi yang 
ditampilkan pada Tabel 3. Nilai presisi Nd dan 
Ce tanpa La lebih besar dari CV Horwitz, 
sedangkan nilai presisi Nd dan La 
menggunakan standar La lebih kecil dari CV 
Horwitz. Hal ini menujukkan bahwa 
penggunakan standar pembanding La sangat 
mempengaruhi presisi pengukuran. 
Perhitungan presisi berdasarkan persamaan 
Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai 
presisi dan akurasi yang diperoleh pada 
analisis dengan menggunakan standar La, baik 
untuk Nd maupun Ce telah memenuhi kriteria 
keberterimaan secara statistik yaitu lebih besar 
dari 95%. 
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Tabel 3 Data presisi, CV Horwitz dan akurasi Nd dan Ce 
 

 
    

Penggunaan standar La dalam 
pengukuran Nd dan Ce mampu mengurangi 
faktor kesalahan analisis yaitu kehilangan pada 
proses preparasi, antara lain perbedaan 
volume larutan yang diteteskan ke kertas saring, 
area tetesan larutan di atas kertas saring, 
maupun area pencacahan pada spektrometer 
XRF. Hal-hal tersebut tidak akan berpengaruh 
terhadap hasil analisis karena rasio analit 
terhadap standar La akan selalu sama (tetap) 
pada setiap proses preparasi. 
 
 
5. KESIMPULAN 
 
Metode tetes dapat digunakan untuk analisis 
Nd dan Ce dari sampel berbentuk cairan 
menggunakan spektrometer XRF. Metode 
analisis unsur Nd dan Ce pada sampel 
berbentuk cairan menggunakan metode tetes 
telah tervalidasi, Pengukuran Nd dan Ce 
dengan metode tetes dengan menambahkan 
standar La memberikan hasil yang akurat 
dengan tingkat kepercayaan secara statistik > 
95%. 
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