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Abstrak.  Total Organik Carbon adalah jumlah carbon yang terdapat dalam senyawa organic dan 

sering digunakan sebagai indicator kualitasa air. Penentuan kadar TOC bisa dilakukan dengan 

menggunakan beberapa metode, salah satunya adalah metode tidak langsung dengan menggunakan 

TOC analyzer yang mengacu pada SNI 06-6989.28-2005. Sebelum menerapkan metode uji tersebut, 

maka dilakukan verifikasi metode untuk mengetahui apakah laboratorium uji dapat menghasilkan hasil 

uji yang valid dengan menggunakan metode tersebut. Verifikasi metode pengujian Total Organik 

Carbon (TOC) dalam air limbah kegiatan minyak dan gas telah dilakukan di laboratorium uji 

Baristand Industri Surabaya dengan menggunakan TOC analyzer, yang mengacu pada SNI 06-

6989.28-2005. Didapatkan nilai LOQ TOC dalam air limbah = 1,086 mg/L, LOD = 0.3258 mg/L dan 

MDL = 0.3413 mg/L. Sedangkan uji presisi didapatkan hasil yang memenuhi syarat keberterimaan. 

RSD uji presisi yang didapatkan adalah 3.855 kecil dari 0.5 CV horwitz, yaitu 7.491. Kurva kalibrasi 

TC yang dibuat mempunyai linearitas (r) = 0.9999 sedangkan kurva kalibrasi IC 0.9984. 

Kata kunci: Verifikasi, Total Organic Carbon (TOC),  Limit of Quantity (LOQ), Methods Limit 

Detection (MDL), Kurva Kalibrasi, derajat linearitas, RSD, presisi   

 

Abstract. Total Organic Carbon is the amount of carbon contained in organic compounds and is often 

used as an indicator of water quality. TOC determination can be done using several methods, one of 

which is the indirect method using the TOC analyzer which refers to SNI 06-6989.28-2005. Before 

applying the test method, the method is verified to determine whether the test laboratory can produce 

valid test results using this method. The verification of the Total Organic Carbon (TOC) testing 

method in the waste water of oil and gas activities has been carried out in the Baristand Industri 

Surabaya test laboratory using the TOC analyzer, which refers to SNI 06-6989.28-2005. The LOQ 

TOC value was obtained in wastewater = 1.086 mg/L, LOD = 0.3258 mg/L and MDL = 0.3413 mg/L. 

While the precision test results that meet the acceptance requirements. The RSD precision test 

obtained was 3,855 small from 0.5 CV horwitz, which was 7,491. The calibration curve of carbon total 

made has linearity (r) = 0.9999 and the calibration curve of inorganic carbon made has linearity (r) = 

0.9984 

Keywords: Verification, Total Organic Carbon (TOC), Limit of Quantity (LOQ), Method Limit 

Detection (MDL), Calibration Curve, degree of linearity, RSD, precision.  
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1. Pendahuluan 

Air limbah adalah air sisa kegiatan manusia baik industri maupun domestic yang tidak lagi 

mempunyai nilai ekonomis dan memberikan dampak negatif bagi lingkungan di sekitarnya jika 

tidak dikelola dengan baik. Total Organic Carbon (TOC) adalah jumlah carbon yang terikat dalam 

suatu senyawa organic dan sering digunakan sebagai indikator kualitas air. TOC dalam air sumber  

berasal dari pembusukan bahan organic alami (Natrual Organic Matter (NOM)) dan dari bahan 

sintesis, asam humus, asam fulvic, amina dan urea. Bahan organic adalah kumpulan beragam 

senyawa-senyawa organic kompleks yang sedang atau telah mengalami proses dekomposisi, baik 

berupa humus hasil humufikasi maupun senyawa hasil minerlaisasi, termasuk mikroba heteretrofik 

dan ototrofik yang terlibat [1]. Bahan organic biasanya disusun dari komponen karbon ( C ), 

Hidrogen (H), Oksigen (O) dan Nitrogen. Seringkali juga ditemuka adanya fosfor (P), Belerang (S) 

dan Besi (Fe) [2].   

Laboratorium lingkungan mempunyai fungsi melakukan pengujian parameter-parameter yang 

terkait dengan baku mutu lingkungan. Para analis kimia yang berperan didalamnya dituntut untuk 

mampu menghasilkan data yang objektif dengan nilai akurasi dan presisi yang sesuai dengan 

persyaratan dalam metode yang diacu. Mengingat pentingnya peran laboratorium lingkungan, 

khususnya terkait kemampuan laboratorium dalam mempertahankan konsistensi serta mengontrol 

kinerjanya, tentunya presisi serta akurasi data menjadi pertimbangan utama dalam penentuan 

kesesuaian spesifikasi objek yang diuji. Sehingga sudah sepantasnya, laboratorium mampu 

memberikan jaminan mutu hasil pengujian kepada pelanggannya melalui pemantauan, 

pemeliharaan dan pengendalian kualitas kinerja laboratorium. 

Verifikasi merupakan suatu uji kinerja metode standar / metode baku sebelum diterapkan 

disuatu laboratorium. Verifikasi sebuah metode bermaksud untuk membuktikan bahwa 

laboratorium yang bersangkutan mampu melakukan pengujian dengan metode tersebut dengan 

hasil yang valid. Disamping itu verifikasi juga bertujuan untuk membuktikan bahwa laboratorium 

memiliki data kinerja. Hal ini dikarenakan laboratorium yang berbeda memiliki kondisi, 

kompetensi personil serta kemampuan peralatan yang berbeda. Sehingga kinerja antara satu 

laboratorium dengan laboratorium lainnya berbeda [3] 

Di dalam verifikasi metode, kinerja yang akan diuji adalah keselektifan, seperti uji akurasi 

(ketepatan) dan presisi (kecermatan), linearitas dan rentang, batas deteksi (Limit of Detection / 

LOD) dan batas kuantifikasi (Limit of Quantity / LOQ). Suatu metode yang menghasilkan data 

dengan presisi yang bagus belum menjadi jaminan bahwa data tersebut dikatakan akurat. Begitu 

juga sebaliknya, suatu metode yang menghasilkan data dengan ketepatan tinggi belum tentu presisi.   

Akurasi diartikan sebagai kedekatan hasil analisa terhadap nilai yang sebenarnya. Presisi 

diartikan sebagai kedekatan antara sekumpulan hasil analisa. Sedangkan reliabilitas data adalah 

gabungan antara presisi dan akurasi. Dengan kata lain, akurasi bertujuan untuk mendapatkan suatu 

nilai yang benar. Presisi bertujuan untuk mendapatkan nilai yang sama. Sedangkan reliabilitas data 

adalah untuk mendapatkan nilai yang benar dan sama. Reliabilitas data (keandalan suatu data) 

merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh suatu laboratorium analisa. Suatu laboratorium 

yang berkualitas harus dapat mengeluarkan data-data yang andal dan dapat dipercaya (memiliki 

akurasi dan presisi tinggi). 

1.1. Akurasi 

Akurasi atau kecermatan adalah ukuran yang menunjukan derajat kedekatan hasil analis 

dengan kadar analit yang sebenarnya. Terkadang masalah dalam menentukan akurasi adalah 

ketidaktahuan terhadap nilai yang sebenarnya. Dalam beberapa tipe sampel, kita dapat 

menggunakan sampel yang telah diketahui nilainya dan mengecek metode pengukuran  yang 

kita gunakan untuk menganalisis sampel itu, sehingga kita mengetahui akurasi dari prosedur 

yang diujikan. Metode ini disebut dengan CRM (Certified Reference Method). Pendekatan 

lain adalah dengan membandingkan hasilnya dengan hasil yang dilakukan oleh laboratorium 

lain atau dengan menggunakan metode referen. Akurasi juga dapat diketahui dengan 
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melakukan uji perolehan kembali (recovery). Hasil uji akurasi dapat dinyatakan sebagai persen 

perolehan kembali (recovery) analit yang ditambahkan pada sampel.  

1.2. Presisi 

Presisi adalah ukuran yang menunjukkan derajat kesesuaian hasil uji individual. diukur 

melalui penyebaran hasil individual dari rata-rata, jika prosedur diterapkan secara berulang 

pada sampel-sampel yang diambil dari campuran yang homogen [4]. Presisi dapat dibagi 

dalam dua kategori yaitu keterulangan (repeatability) dan ketertiruan (reproducibility). 

Repeatability adalah nilai presisi yang diperoleh jika seluruh pengukuran dihasilkan oleh satu 

orang analis dalam satu periode tertentu, menggunakan contoh yang sama, pereaksi dan 

peralatan yang sama dalam laboratorium yang sama. Ketertiruan (Reproducibility) adalah nilai 

presisi yang dihasilkan pada kondisi yang berbeda. Misalnya analis yang berbeda pada 

laboratorium yang sama atau periode dan laboratorium yang berbeda dengan analis yang 

sama. Karena ketertiruan dapat memperbanyak sumber variasi. Ketertiruan dari analisis tidak 

akan lebih baik hasilnya dari nilai keterulangan.  

1.3. Limit of Quantitation (LOQ) dan Methods Detection Limit (MDL) 

MDL merupakan batas deteksi metode yang bisa diuji pada konsentrasi paling rendah. 

Limit of Quantity (LOQ) merupakan konsentrasi terendah dari analit yang dapat ditentukan 

dengan presisi dan akurasi yang dapat diterima. Limit deteksi (LOD) adalah konsentrasi 

terendah yang masih dapat terdeteksi oleh suatu alat.  

1.4. Working range  

Working range merupakan rentang kerja yang dibuat dan disesuaikan dengan kisaran 

contoh yang akan dianalisa. Mulai batas terendah sampai batas tertinggi. Rentang kerja dibuat 

dari sederet larutan standard dengan konsentrasi terendah sampai tertinggi (sesuai dengan 

kisaran contoh). Deret standard tersebut kemudian dibaca absorbansinya dan dibuat kurva 

kalibrasi, dimana sumbu Y adalah absorbansi dan sumbu X adalah konsentrasi [5]. 

1.5. Linear Range 

Linear range merupakan rentang linear dalam rentang kerja. Linearitas metode analisis 

menunjukkan kemampuan suatu metode untuk memperoleh hasil uji yang baik. Linearitas 

dapat diuji secara informal dengan membuat plot residual yang dihasilkan oleh regresi linier 

pada respon konsentrasi dalam satu seri kalibrasi [6]. Sebagai parameter adanya hubungan 

linier digunakan koefisien korelasi r pada analisis regresi linier Y= aX+b. Hubungan linier 

yang ideal dicapai jika nilai a=0 dan r = +1 atau -1 bergantung pada arah garis. Sedangkan b 

menunjukan kepekaan analisis terutama instrumen yang digunakan. Nilai koefisien korelasi 

yang memenuhi persyaratan adalah sebesar ≥ 0,97 (SNI) atau ≥ 0,9980 (AOAC). [7] 

 

2. Bahan dan Metode 

2.1. Prinsip Metode 

Metode pengujian total organic karbon (TOC) mengacu pada SNI 06-6989.28-2005. 

Prinsip dari metode ini adaalh contoh uji yang telah homogen diaspirasikan ke dalam tabung 

pembakaran yang dibungkus dengan katalis oksidatif dan dipanaskan pada suhu 680oC. Air 

akan menguap dan bahan organic teroksidasi menjadi CO2 dan H2O. CO2 yang dihasilkan 

dialirkan bersama gas pembawa dan ukur respon detector dengan nondisparsive infrared 

analyzer (NDIR). Dari hasil pengukuran, didapat nilai carbon total dan carbon anorganik 

secara terpisah, sedangkan nilai TOC didapat dari selsihnya [8]. 

2.2. Bahan Tanaman 

Larutan standard Total Carbon (TC), larutan standard anorganik carbon (IC) dan air bebas 

mineral.  
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2.3. Peralatan 

TOC analyser, timbangan analytic, penyaring dengan ukuran pori, labu ukur 50 ml, labu 

ukur 100 ml, labu ukur 1000 ml, pipet volumetric 10 ml, pipet volume 25 ml, pipet volume 50 

ml dan corong gelas. 

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
3.1. Working Range dan Linear Range 

Working range merupakan rentang kerja yang dibuat dan disesuaikan dengan kisaran 

contoh yang akan dianalisa. Mulai batas terendah sampai batas tertinggi. Rentang kerja dibuat 

dari sederet larutan standard dengan konsentrasi terendah sampai tertinggi (sesuai dengan 

kisaran contoh). Pengujian TOC dilakukan dengan melewati pengujian Total Carbon (TC) dan 

Inorganik Carbon (IC). Maka dibuat dua kurva kalibrasi, yaitu kurva  kalibrasi Total Carbon 

dan kurva kalibrasi Inorgani Carbon (IC). Berikut ini adalah hasil pembacaan deret standard 

TC 0 ; 5 ; 10 ; 20 ; 50 ; 100 mg/L : 
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Gambar 1. Pembacaan Kurva Kalibrasi TC 

 

Gambar 1 menunjukkan bahwa kurva kalibrasi TC mempunyai derjat linieritas ( r ) = 0.9999, 

Sedangkan pembacaan deret standard IC 0 ; 5 ; 10 ; 20 ; 50 ; 100 mg/L adalah sebagai berikut : 
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Gambar 2. Kurva Kalibrasi Inorganic Carbon (IC) 

Gambar 2 menunjukkan bahwa kurva kalibrasi IC mempunyai derjat linieritas ( r ) = 

0.9984. Dari data tersebut dapat diketahu bahwa kurva TC maupun IC memenuhi prsyaratan 

derajad linieritas kurva ( r ) > 0,97. 

 

3.2. Presisi (Repeatability dan Reproducibility) 

Sampel yang digunakan untuk uji presisi adalah air limbah depot minyak Berikut ini adalah 

hasil pembacaan repeatability sampel : 

Tabel 1. Hasil Pembacaan Presisi TOC 

No. Konsentrasi (X) (X-Xr)^2 

1 1.57200 0.000603755 

2 1.46600 0.006630612 

3 1.53000 0.000303755 
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No. Konsentrasi (X) (X-Xr)^2 

4 1.58600 0.001487755 

5 1.55400 4.31837E-05 

6 1.48500 0.003897327 

7 1.63900 0.008385327 

Rata-2 (Xr)   1.547 

SD   0.060 

CV (RSD)contoh {SD / Xr } * 100% 3.855 

CV horwitz  2^{1-(0.5*LOG(Xr*10^-6))} 14.982 

CV repeatability 0.5 * CV  horwitz 7.491 

 

Batas Keberterimaan 

 
1 

RSDcontoh < CV Repeatability DITERIMA 
3.855 < 7.491 

 

Dari perhitungan diatas didapatkan bahwa nilai RSD contoh < CV repeatability, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa presisi pengujian TOC dalam air limbah dapat diterima. 

3.3. Limit of Quantity (LOQ), Methods Detection Limit (MDL) dan Limit of Detection (LOD) 

Pembacaan 7 pengulangan sampel air limbah yang mempunyai konsentrasi sangat kecil 

dengan penambahan spike TOC 1 mg/L menunjukkan hasil sebagai berikut : 

Tabel 2. Hasil Perhitungan LOQ TOC 

n 

Konsentrasi 

contoh + sp 

(mg/L) 

Recovery (%) 

1 0.9703 97.03 

2 0.9958 99.58 

3 0.9707 97.07 

4 0.9863 98.63 

5 0.8878 88.78 

6 1.1190 111.90 

7 1.2120 121.20 

Rata-rata konsentrasi = ∑ konsentrasi / n   1.0203 

SD     0.10860 

MDL 
= nilai tabel t * SD   

0.3413 
= 3.143 * SD   

LOQ = 10 * SD   1.0860 

LOD = 3 * SD   0.3258 

Spike (mg/L) =   1.0 
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Rata-rata % Spike = ∑ % Recovery / n   102.03 

S/N Estimate = Rata2/SD   9.39 

 

Batas Keberterimaan 
  1 MDL < baku mutu 0.3413 < 110 DITERIMA 

2 High Spike Check = sp < 10*MDL 1 mg/L < 3.413 DITERIMA 

3 Low Spike Check = sp > MDL 1 mg/L >  0.3413 DITERIMA 

4 S/N Estimate = 2.5 < S/N < 10 9.39 DITERIMA 

5 
Rata-rata % Recovery = 85 < ave 
R < 115 

102.03 DITERIMA 

 

Tabel 2 menunjukkan nilai limit of quantity (LOQ) dari pengujian TOC yang mengacu 

pada SNI 06-6989.28-2005 adalah 1,086 mg/L sedangkan nilai limit of detection 0,3258. dan 

batas deteksi metode (MDL) adalah 0.3413 mg/L.  Syarat mutu TOC dalam air limbah usaha / 

kegiatan instalasi, depot dan terminal minyak sesuai PERMENLH No. 19 Tahun 2010 

Lampiran V adalah maksimal 110 mg/L (lebih besar dari MDL dan LOQ). Dengan demikian, 

maka metode ini dapat digunakan untuk melakukan pengujian TOC dalam air limbah. Jika 

hasil uji TOC dalam air limbah yang dihasilkan menunjukkan nilai negative, maka yang harus 

ditampilkan adalah nilai LOQ. 

3.4. Akurasi (Recovery) 

Akurasi merupakan salah satu kegiatan verifikasi metode dan pengendalian mutu. Akurasi 

dilakukan dengan menambahkan spike pada sampel. Dan didapatkan hasil sebagai berikut : 

Tabel 3. Hasil Perhitungan Akurasi TOC 

 Absorbansi Konsentrasi 

Sampel - 0 mg/L 

Spike - 1.02 mg/L 

Sampel + sp - 1.0349 mg/L 

% Recovery       −  

    
                

keberterimaan 85% < % R < 115% 

Kesimpulan Akurasi Diterima 

 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa Verifikasi metode pengujian TOC 

dalam air limbah industry minyak dan gas bumi dengan menggunakan TOC analyser yang 

mengacu pada SNI 06-6989.28 : 2005 telah dilakukan di laboratorium uji Baristand industri 

Surabaya dan didapatkan nilai LOQ = 1,086 mg/L, LOD = 0,3258 mg/L dan MDL = 0.3413 mg/L. 

Sedangkan uji presisi didapatkan hasil yang memenuhi syarat keberterimaan. RSD uji presisi yang 

didapatkan adalah 3,85 kecil dari 0.5 CV horwitz, yaitu 7,491. Kurva kalibrasi TC yang dibuat 

mempunyai linearitas (r) = 0.9999, sedangkan kurva kalibrasi IC mempunyai linieritas 0.9984. 

Hasil verifikasi metode tersebut memenuhi syarat keberterimaan, sehingga metode tersebut dapat 

diterapkan di laboratorium uji Baristand Industri Surabaya. 
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