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Tujuan
Pembelajaran

1. Mahasiswa memahami pengertian dari 

kromatografi dan prinsip kerjanya

2. Mahasiswa mengetahui jenis-jenis

kromatografi dan pemanfaatannya

3. Mahasiswa mengetahui prinsip kerja

dari masing-masing jenis kromatrgafi

yang berbeda



Pengertian 
Kromatografi

“Kromatografi adalah teknik untuk 

memisahkan campuran menjadi 

komponennya dengan dengan

memanipulasi sifat fisik dari zat-zat

penyusun suatu campuran”                                 Teknik

pemisahan

Suatu

campuran Komponen

Tidak ada dua zat yang mempunyai sifat fisik yang sama sehingga pemisahan

untuk zat yang serupa masih mungkin untuk dilakukan



Sifat Fisik 
Yang 

Dimanipulasi

• Kecenderungan zat untuk larut dalam suatu

cairan

• Kecenderungan zat untuk teradsorpsi pada butir

zat padat yang halus dengan permukaan luas

(adsorben)

• Kecenderungan zat untuk menguap



Prinsip Dasar
Kromatografi

• Semua metode kromatografi

menggunakan satu fasa statis

(stationary phase) dan satufasa

mobile (mobile phase). 

• Kemudian metode ini akan melibatkan

beberapa fenomena, yaitu: adsorpsi, 

partitisi, pertukaran ion, ataupun

eksklusi molekul.



Istilah
Penting

1. Polaritas

2. Partisi

3. Adsorpsi

4. Fase stasioner

5. Fase mobil



Polaritas • Penting untuk kromatografi

• Menunjukkan adanya pemisahan kutub muatan

positif dan negatif dari suatu molekul sebagai 

akibat terbentuk konfigurasi tertentu dari atom-

atom penyusunnya

• Molekul tersebut dapat tertarik oleh molekul 

lain yang mempunyai polaritas

• Tingkat pemisahan dari molekul-molekul 

tersebut menentukan polaritas dan daya

tariknya



dalam 
kromatografi

Polaritas digunakan sebagai petunjuk sifat:

• Pelarut/solven

• Adsorben

• Zat yang dipisahkan/solut

PRINSIP LIKE DISSOLVES LIKE

• Pelarut polar cenderung melarutkan solut

polar

• Adsorben polar cenderung mengadsorbsi solut

polar



Polaritas Relatif
Berbagai Jenis

Pelarut

KONSTANTA 

DIELEKTRIK

JENIS PELARUT

1,89 Petroleum ringan (petroleum eter, 

heksana, heptana)

2,023 Sikloheksana

2,238 Karbon tetraklorida, 

trikloroetilen, toluena

2,284 Benzena, diklorometana

4,34 Etil eter

4,806 Kloroform

6,02 Etil asetat

20,70 Aseton, n-propanol

24,30 Etanol

33,62 Metanol

80,37 Air

Polaritas pelarut sebanding

dengan konstanta dielektrik

zat pelarut



Partisi • Proses partisi tergantung dari daya

larut solut dalam dua macam cairan

• Peka terhadap perbedaan BM solut

• Zat yang terdiri dari satu seri deret

homolog paling baik dipisahkan dengan 

kromatografi partisi

• Misal: pemisahan berbagai jenis asam 

amino, asam lemak, gula



Partisi dan 
Adsorbsi

• Pemisahan dengan proses partisi dan 

adsorbsi dipengaruhi oleh perbedaan

polaritas solut yang dipisahkan

• Polaritas merupakan faktor yang 

menentukan daya larut (kemampuan

partisi) dan adsorbsi solut



Adsorbsi • Peka terhadap bentuk stereometri dari 
solut yang dipisahkan

• Banyaknya solut yang dapat diadsorbsi
pada permukaan adosrben tergantung
dari konfigurasi solut

• Kemampuan untuk diadsorbsi
menentukan kemudahan solut untuk 
dipisahkan dengan kromatografi
adsorbsi

• Cocok untuk memisahkan campuran
solut yang serupa tetapi mempunyai
perbedaan bentuk sterometrik



Jenis-jenis 
Kromatografi

Berdasarkan Teknik Kerja yang 

digunakan, antara lain :

1.Kromatografi Kertas

2.Kromatografi Kolom

3.Kromatografi Lapis Tipis

4.Kromatografi Gas

5.Kromatografi Cair Kinerja Tinggi



Pemilihan
Jenis

Kromatografi

• Kemudahan pelaksanaan

• Tujuan pemisahan: preparatif atau 

analitik

• Bentuk senyawa yang dipisahkan: 

volatilitas, bentuk stereometri, 

derivatisasi, dll



Kromatografi
Kertas



Kromatografi 
Kertas

• Kromatografi kertas adalah kromatografi 

yang menggunakan kertas selulosa murni 

yang mempunyai afinitas besar terhadap 

air atau pelarut polar lainnya.

• Kromatografi kertas digunakan untuk 

memisahkan campuran dari substansinya

menjadi komponen-komponennya.



Prinsip Kerja 
Kromatografi Kertas

Pelarut bergerak lambat pada kertas, komponen-

komponen  bergerak pada laju yang berbeda dan 

campuran dipisahkan berdasarkan pada 

perbedaan bercak warna.





Cara 
Penggunaan 

Kromatografi 
Kertas

1. Kertas yang digunakan adalah Kertas 

Whatman No.1.

2. Sampel diteteskan pada garis dasar

kromatografi kertas.

3. Kertas digantungkan pada wadah yang 

berisi pelarut dan terjenuhkan oleh uap

pelarut.

4. Penjenuhan udara dengan uap, 

menghentikan penguapan pelarut sama 

halnya dengan pergerakan pelarut pada 

kertas.



Kromatografi
Kolom



Kromatografi 
Kolom

Kromatografi kolom adalah

kromatografi yang menggunakan

kolom sebagai alat untuk 

memisahkan komponen-komponen 

dalam campuran.



Prinsip Kerja
Kromatografi

Kolom

• Didasarkan pada absorbsi komponen2 
campuran dengan afinitas berbeda
terhadap permukaan fase diam.

• Absorben bertindak sebagai fase diam
dan fase geraknya adalah cairan yang 
mengalir membawa komponen campuran
sepanjang kolom.

• Sampel yang mempunyai afinitas besar
terhadap absorben akan secara selektif
tertahan dan afinitasnya paling kecil akan 
mengikuti aliran pelarut.



Cara 
Penggunaan

Kromatografi
Kolom

1. Sampel yang dilarutkan dalam sedikit pelarut, 

dituangkan melalui atas kolom dan dibiarkan

mengalir ke dalam adsorben (bahan penyerap).

2. Komponen dalam sampel diadsorbsi dari larutan

secara kuantitatif oleh bahan penyerap berupa pita 

sempit pada permukaan atas kolom.

3. Dengan penambahan pelarut secara terus menerus, 

masing-masing komponen akan bergerak turun

melalui kolom dan akan terbentuk pita yang setiap

zona berisi satu macam komponen.

4. Setiap zona yang keluar kolom dapat ditampung

dengan sempurna sebelum zona yang lain keluar

kolom. 





Kromatografi
Lapis Tipis



Kromatografi 
Lapis Tipis

• Kromatografi lapis tipis (KLT) adalah cara

pemisahan campuran senyawa menjadi 

senyawa murninya dan mengetahui

kuantitasnya yang digunakan.

• Kromatografi lapis tipis dapat digunakan

untuk memisahkan senyawa – senyawa yang 

sifatnya hidrofobik seperti lipida – lipida dan 

hidrokarbon yang sukar dikerjakan dengan 

kromatografi kertas.



Prinsip kerja
Kromatografi

Lapis Tipis (KLT)

• KLT menggunakan sebuah lapis tipis silika
atau alumina yang seragam pada sebuah
lempeng gelas atau logam atau plastik yang 
keras.

• Jel silika (atau alumina) merupakan fase diam.

• Fase gerak merupakan pelarut atau campuran
pelarut yang sesuai.

• Pelaksanaan ini biasanya dalam pemisahan
warna yang merupakan gabungan dari 
beberapa zat pewarna.



Cara 
Penggunaan

Kromatografi
Lapis Tipis

Pada cara penggunaan KLT hampir

sama dengan penggunaan

Kromatografi kertas, hanya saja pada 

KLT fase diamnya menggunakan plat 

gelas/ logam/ Aluminium foil/ silica 

jel sedangkan pada kromatografi

kertas menggunakan kertas saring.



Gambar Kromatografi Lapis Tipis



Perhitungan
Faktor Retensi (Rf)





Kromatografi
Gas



Prinsip Kerja 
Kromatografi 

Gas

• Gas pembawa (biasanya menggunakan

helium, argon / nitrogen) dengan tekanan

tertentun dialirkan secara konstan melalui

kolom yang berisi fase diam.

• Komponen sampel akan terabsorbsi oleh fase

diam dengan kecepatan berbeda.

• Prinsip pemisahan: partisi

• Fase stasioner: cairan yang dilapiskan pada zat penyangga padatan

• Fase mobil: gas seperti He, N2, H2



Gambar Kromatografi Gas (GC)





Cara 
Penggunaan

Kromatografi
Gas

1. Sampel diinjeksikan ke injektor yang 
suhunya telah diatur.

2. Setelah sampel menjadi uap, akan dibawa
oleh aliran gas pembawa menuju kolom.

3. Sehingga komponen akan terabsorbsi oleh
fase diam sampai terjadi pemisahan.

4. Komponen yang terpisah menuju detektor
akan menghasilkan sinyal listrik yang 
besarnya proporsional.

5. Sinyal listrik tersebut akan diperkuat oleh 
amplifier.

6. Kromatogram akan dicatat oleh rekorder 
berupa puncak.



Komponen  
GC

• Tabung gas

• Pengatur aliran gas

• Oven 

• Kolom

– 2 Jenis kolom  kolom isian atau kolom pipa terbuka

– Suhu Kolom Diatur

• Detektor

– Mendeteksi komponen-komponen yang ada dalam sampel

– Digambarkan dalam bentuk kromatogram

• Rekorder



Contoh
Kromatogram



Identifikasi • Dengan membandingkan dengan senyawa standar

• Kondisi kromatografi harus sama dengan sampel

• Diidentifikasi berdasarkan waktu retensi

Kuantifikasi
• Integrator: persentase luas area puncak sampel terhadap

seluruh luas are puncak-puncak yang ada pada 
kromatogram

Cara perhitungan:

• Standarisasi internal

• Standarisasi eksternal

• Normalisasi internal



Kromatografi
Cairan Kinerja
Tinggi



Kromatografi
Cairan Kinerja
Tinggi (HPLC)

• Kromatografi partisi cairan-cairan

• Fase stasioner: cairan yang 

dilapiskan pada zat padat penyangga

• Fase mobil: pelarut/cairan





Susunan Alat

Kolom HPLC



Contoh
Kromatogram

HPLC



Identifikasi
dan 

Kuantifikasi

• Identifikasi dengan membandingkan waktu

retensi sampel dengan standar

• Kondisi HPLC sampel harus sama dengan 

standar

• Kuantifikasi: seperti GC
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