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SASARAN BELAJAR 

• Memahami penggunaan kromatografi kertas dan kolom 

untuk analisis 



KROMATOGRAFI 
• Metode pemisahan secara fisika yang mana komponen-

komponen yang akan dipisahkan terbagi di antara 2 fase, 

yaitu fase diam dan fase gerak yang bergerak pada arah 

tertentu (IUPAC, 1993) 

PRINSIP DASAR 
• Kesetimbangan konsentrasi komponen-komponen yang 

dituju antara 2 fase yang tidak saling campur yaitu fase 

diam dan fase gerak 

• Perbedaan migrasi senyawa-senyawa berperan pada 

pemisahannya sehingga kedua fase dibuat mempunyai 

kelarutan atau afinitas yang berbeda 

 



PENGELOMPOKAN KROMATOGRAFI 

 



PENGELOMPOKAN KROMATOGRAFI 

• Berdasarkan alat yang digunakan : 

1. Kromatografi kertas 

2. Kromatografi lapis tipis 

3. Kromatografi cair kinerja tinggi 

4. Kromatografi gas  

Kromatografi planar 



A. Kromatografi Kertas 

• Kromatografi kertas adalah kromatografi 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. 

 

 



KROMATOGRAFI KERTAS [KKt] 

Paper Chromatography 

Hakekatnya KKt adalah kromatografi lapis tipis menggunakan 

kertas  Whatman no 1. 

Fase gerak : seperti halnya fase gerak KLT, pada KKt biasa 

digunakan campuran pelarut polar misalnya air, n-butanol, 

as.asetat. 

Air akan terikat kuat dengan serabut selulosa (banyak ggs OH), 

sehingga air berfungsi sbg fase diam,  sedangkan pelarut yang 

lain berfungsi sebagai fase gerak. 

Visualisasi sama spt pada KLT, camp. H2SO4 dan asam kuat 

lain tidak dapat digunakan. 



Prinsip Kerja Kromatografi Kertas 

 Pelarut bergerak lambat pada kertas, 
komponen-komponen  bergerak pada laju yang 
berbeda dan campuran dipisahkan 
berdasarkan pada perbedaan bercak warna. 
 



Mekanisme Pemisahan 

• Adsorpsi : kompetisi antara 

penyerap padat dan fase gerak 

 

• Jenis fase gerak : cair 

  

• Alat untuk fase diam : lapisan 

datar kertas Whatman no 1 



Cara penggunaan Kromatografi kertas 
1. Kertas yang digunakan adalah Kertas Whatman No.1. Gunting kertas 

kromatografi berukuran 1,5 x 12 cm (sesuai dengan tabung kromatografi yang 

tersedia), lubangi salah satu ujungnya untuk menggantungkan penyangga. Beri 

tanda garis kurang lebih 1 cm dari ujung kertas bagian bawah dengan pensil. 

2. Teteskan zat sampel yang akan diperiksa komponennya pada garis batas 

tersebut dengan menggunakan bantuan pipa kapiler, keringkan dan ulangi 

penetesan ± 3x.  

3. Kertas digantungkan pada wadah yang berisi pelarut dan terjenuhkan oleh uap 

pelarut. Selanjutnya isi dengan eluen yang sesuai dengan komponen yang akan 

dipisahkan. Ingat dinding tabung tidak boleh basah.  

4. Masukan kertas kromatogram tersebut ke dalam tabung kromatogram, atur 

penyangga sehingga kertas kena eluen (eluen tidak boleh kena pada noda).  

5. Biarkan eluen naik sampai mendekati ujung kertas kromatogram, kemudian 

angkat dan beri tanda batas hir eluen, lalu keringkan. Apabila noda yang 

dihasilkan belum jelas semprot dengan pereaksi yang cocok.  

6. Hitung Rf-nya dan tentukan berapa komponen yang terdapat dalam zat sampel. 

 

Catatan : Penjenuhan udara dengan uap, menghentikan penguapan pelarut sama 

halnya dengan pergerakan pelarut pada kertas. 

 

  





Gambar Kromatografi 
Kertas 
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Thin-Layer Chromatography:  A Two-

Component Mixture 

More polar! 

Less polar! 

s o l v e n t   f r o n t 
o r i g i n mixture 

s o l v e n t   f r o n t 

c o m p n e n t   B 

c o m p o n e n t   A 

o r i g i n 

s o l v e n t   f r o n t 

c o o n e n t   B 

c o m p o n e n t   A 

o r i g i n 

Increasing Development Time 

Komponen B 

Komponen B 
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Be sure to remove the TLC plate when it appears that 

the solvent front isn’t moving! 

 

Reason:  the solvent is evaporating as it moves up the  

plate.  

 

Results:  If you don’t remove the plate all of the spots 

will appear near the top of the plate!!!!! This isn’t a 

pretty sight and makes it difficult to get good Rf values! 

 

Important hint! 



FUNGSI KROMATOGRAFI 

1) KUALITATIF 

- Kromatografi planar (KKT dan KLT) : membandingkan 

nilai Rf baku dan senyawa yang tidak diketahui 

 

2) KUANTITATIF 

Luas bercak (spot)/kerapatan bercak diukur scr in situ atau 

dilakukan dg mengerok bercak, dilarutkan dalam pelarut 

yang sesuai  dan ditentukan konsentrasinya dengan 

spektro UV, KCKT 



TLC-2012 16 

TLC : Qualitative Analysis 

A        B   unknown
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 Thin Layer (and Paper) Chromatography  

TLC plates are inert supports (glass, plastic, aluminium) with a thin 

veneer of chromatographic media (silica,etc…) 

 Apply a concentrated drop of sample  (•) with  

a capillary or dropping tube to bottom of plate 

(origin pencil line) 

• • 

•   Stand plate in a sealed vessel. 

•  carefully add solvent  

   (keep solvent level below sample). 

•   Allow solvent to adsorb up the plate,  

    drawing the sample with it. 
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• • 

   

Solvent front 
x 

a 

b 
c 

Rf of       = a/x    

Rf of       = b/x    

Rf of       = c/x    

 Thin Layer (and Paper) 

Chromatography  

• Rf (faktor retardasi solut) = jarak yang ditempuh solut  

                jarak yang ditempuh fase gerak 

Nilai maks Rf = 1ketika solut mpy perbandingan distribusi (D) dan faktor 

retensi (k’) sama dg 0. 

Nilai minimal Rf = 0  jika solut tertahan pada posisi titik awal di 

permukaan fase diam 

 

 

 



• Pemisahan dihentikan sebelum semua fase gerak 

melewati seluruh permukaan fase diam 

 

• Nilai maks Rf = 1ketika solut mpy perbandingan 

distribusi (D) dan faktor retensi (k’) sama dg 0, 

 

• Nilai minimal Rf = 0  jika solut tertahan pada posisi titik 

awal di permukaan fase diam 
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A solution of a mixture is applied as a spot/band at the 

bottom of the plate and allowed to travel with the solvent 

up the plate. 

A B C A+B+C 

standards 
Mixed 

standards 

Unknown + 

standards 

• • • • • • 

A+B+C ? 

 Thin Layer (and Paper) 

Chromatography  





                                                   

 





Aplikasi Kromatografi kertas 

Senyawa turunan ksantina 
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Fase gerak :    air, asam asetat, n-butanol        
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B. Kromatografi Kolom 

 Kromatografi kolom adalah 
kromatografi yang menggunakan kolom 
sebagai alat untuk memisahkan 
komponen-komponen dalam campuran. 



KROMATOGRAFI KOLOM 

Column Chromatography 

Termasuk kromatografi cairan preparatif 

Kolom : bentuknya mirip buret, dibuat dari bahan gelas, polymer,                   

   logam 

                Ukuran bervariasi diameter dan panjang. Minimal panjang 

   kolom 10 kali diameternya. 

Fase diam : 

   Perbandingan berat (fase diam : sampel = 30 : 1 dapat 

   ditingkatkan 50 : 1 untuk sampel yg sukar dipisahkan)   

   ukuran partikel 63-250 mm, yg <63mm fase gerak perlu 

   ditekan atau dihisap 

   Biasa digunakan : silika gel, alumina 

Fase gerak : eluen / solven 



Pemilihan fase gerak : - Penelusuran pustaka 

         - Mencoba-coba dengan KLT 

Mengemas kolom (packing )     

        - Cara basah     

        - Cara kering 

Preparasi sampel (penyiapan sampel)    

        -Sampel dilarutkan,kmd dituang pd bag atas kolom.

        -Sampel dilarutkan, kmd dihomogenkan dg fase diam 

         (1:3) dikeringkan. Diratakan selapis diatas fase diam. 

Elusi : - isokratik      

 - gradien 

Mendeteksi eluat (efluen)      

 - detektor      

 - KLT 

 



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. 



KROMATOGRAFI KOLOM 

GRAVITASI 
Dalam komatografi kolom gravitasi, eluen bergerak 

berdasarkan gaya gravitasi atau perkolasi. 



1. Peralatan 

Biasanya terbuat dari gelas yang berfungsi sebagai penunjang 
fase diam. Pada bagian dasar dari kolom mempuny bentuk 
sedemikian rupa agar fase diam dapat tetap dalam keadaan 
statis. Terdapat glass woll atau kapas, atau bahan dari pasir 
kuarsa yang dikemas dengan kolom  

 

2. Wadah eluen 

Eluat dari kolom ditampung dalam bentuk fraksi-fraksi. Pada 
dasarnya penampung dapat dilakukan secara manual, namun 
jika total volume dari eluat besar dengan setiap fraksi yang 
diinginkan dalam volume kecil, maka diperlukan suatu alat 
penampung tertentu. Untuk hal ini biasanya digunakan suatu 
alat penampun otomatis yng dikenal sebagai kolektor. 



Pengemasan Kolom 
A. Cara Basah 

• Adsorben dicampur dengan pelarut, kemudian campuran 

dimasukkan ke dalam kolom.  

• Keuntungan dari metode ini adalah gelembung udara 

dapat dihilangkan dari kolom. 

• Contoh pengerjaan :  

1. Kolom diisi dengan pelarut non polar seperti heksana 

kira-kira setengah dari tinggi kolom gelas.  

2. Ditimbang sebanyak 8 gram alumina dalam gelas piala 

sementara erlenmeyer 125 diisi 15 ml heksana. Dengan 

perlahan serbuk alumina ditambahkan sedikit demi 

sedikit sambil diaduk. Gunakan pipet pasteur untuk 

membuat bubur, kemudian dengan cepat bubur tersebut 

dipipet dan dimasukkan ke dalam kolom.  

 



3. Tempatkan erlenmeyer di bawah kolom kemudian buka 

screw clamp dan biarkan pelarut mengalir.  

4. Teruskan penambahan bubur alumina sampai habis, 

jangan lupa penambahan pelarut heksana terus dilakukan 

dan pelarut heksan yang keluar dapat ditampung dan 

digunakan kembali untuk packing/menambah lagi alumina 

ke dalam kolom.  

5. Jika packing sudah selesai, screw clamp ditutup, tinggi 

cairan minimal sma dengan tinggi alumina. Kadang-kadang 

pasir juga ditmbahkan pda puncak kolom untuk mencegah 

dari gangguan saat pelarut baru ditambahkan. 

 

Pengemasan Kolom…cara Basah 



Pengemasan Kolom 

B. Cara Kering 

• Metode ini lebih mudah tapi dapat menimbulkan adanya gelembung 
udara dalam kolom. Gelembung udara ini harus dihindari, karena 
akan mengurangi resolusi dari pemisahan. 

• Contoh pengerjaan :  

1. Bagian dasar dari kolom diisi dengan glass woll secukupnya. Pinch 
clamp ditutup dan kolom diisi dengan pelarut.  

2. Masukkan 8 gram alumina ke dalam kolom gelas yang berisi 
pelarut dan biarkan pelarut mengalir. Pinch clamp ditutup jika 
packing sudah selesai dan tinggi pelarut minimal sama dengan 
tinggi alumina. Demikian juga hindari agar kolom tidak kering. 

3. Perbandingan antara volume total kolom (cair+padat) dengan 
diameter kolom yang optimal agar diperoleh pemisahan yang baik. 
Secara umum, hanya dapat dinyatakan bahwa kemasan kolom 
yang panjang akan memberikan tingkat pemisahan yang tinggi dan 
kolom yang lebar adalah baik untuk memisahkan komponen-
komponen dalam jumlah besar.  

 

4. Jenis fase diam yang digunakan adalah silika gel dan alumina. 

 



Cara Penggunaan Kromatografi Kolom 

1. Sampel yang dilarutkan dalam sedikit pelarut, dituangkan 
melalui atas kolom dan dibiarkan mengalir ke dalam adsorben 
(bahan penyerap). Setelah sampel dimasukkan, biasanya 
ditambah lagi eluen sedemikian rupa hingga ketinggian fase gerak 
di atas fase diam 5-10 cm.   

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.  
 
 



PENGUMPULAN FRAKSI 

• Pengumpulan fraksi dapat dilakukan secara manual 

dengan menggunakan tabung reaksi/vial yang 

sebelumnya diberi tanda sesuai dengan volume yang 

diinginkan atau pada waktu tertentu yang ditetapkan 

sebelumnya.  

• Pengumpulan ini dapat juga dilakukan secara otomatis 

dengan bantuan kolektor fraksi. 

• Jika tidak ada prosedur tentang jumlah tiap fraksi yang 

harus dikumpulkan maka biasanya diambil pendekatan 

yakni 2-5% dari volume total (cair+padat). 

 

 



DETEKSI KOMPONEN 

• Dapat dilakukan dengan teknik analisis seperti cara-cara 

spektroskopi, KLT 



KROMATOGRAFI KOLOM 

TEKANAN 



ADSORBEN 
• Dalam kromatografi kolom tekanan, eluen bergerak karena 

adanya pemberian tekanan pada kolom. Tekanan yang diberikan 
tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. 

 

• Contoh :  

• Silika gel (SiO2) dan alumina (Al2O3). Jika ukuran mesh lebih 
besar, maka ukuran silika tersebut lebih kecil. 

• Ukuran partikel dari adsorben sangat berpengaruh pada 
bagaiman eluen bergerak melewati kolom. Partikel yang lebih 
kecil (mesh lebih besar) digunakan untuk kromatografi kolom 
tekanan sedangkan adsorben dengan ukuran partikel yang lebih 
besar digunakan untuk komatografi kolom gravitasi. 

 

• Alumina  

• Daya adsorbsi alumina dapat diatur dengan mengatur jumlah air 
yang dikandung. Caranya ialah dengan mengeringkan alumina 
pada suhu 360 derajat C selama 5 jam, kemudian membiarkan 
alumina kering  tersebut menyerap air sampai jumlah tertentu.  



PELARUT 

• Pelarut yang mampu menjalankan elusi terlalu cepat tidak 

akan mampu mengadakan pemisahan yang sempurna. 

Sebaliknya elusi yang terlalu lambat akan menyebabkan 

waktu retensi yang terlalu lama. 

 

• Sistem pelarut dengan kepolaran yang bertingkat sering 

juga digunakan adalah pelarut mengelusi kolom. Dalam 

hal ini pelarut yang pertama kali digunakan adalah pelarut 

non polar untuk mengelusi komponen yang kurang polar. 

Pelarut yang lebih polar ditambahkan untuk mengelusi 

komponen yang lebih polar juga. 

 



PENGEMASAN KOLOM 

• Kolom dikemas dengan metode kering. Bagian bawah 
pipet pasteur disumbat dengan kapas secukupnya. 
Tambahkan silika gel kering 230-400 mesh. 

 

Pra elusi kolom 

• Untuk digunakan pelarut non polar sepeti hekasana. 
Heksana ditambahkan pada bagian atas kolom (silika 
gel). Pelarut akan 

• bergerak dengan perlahan, proses pra elusi dpat 
dipercepat dengan bantuan bulb pipet untuk mendorong 
pelarut melewati silika gel. Ketika batas pelarut sudh 
mencapai batas bawh dari kolom, proses elusi selesai 
dan kolom siap digunaka 

 



APLIKASI SAMPEL 

• 1)      Metode basah 

• Sampel dilarutkan dalam sejumlah kecil pelarut sepeti 

heksana, aseton dan sebagainya. Larutan ini kemudioan 

dimasukkan ke dalam kolom. 

• 2)      Metode kering 

• Sampel dilarutkan salam sejumlah kecil pelaut dan 

tambahkan 100 mg silika gel. Tunggu sampai pelarut 

menguap sehingga yang tertinggal hanya serbuk kering. 

Masukkan sampel ke dalam kolom dengan bantuan 

kertas. Tambahkan pelarut segar ke dalam kolom dan 

proses elusi pun siap dimulai. 

 



ELUSI KOLOM 

• Elusi kolom 

• Proses elusi untuk kromatografi kolom tekanan berskala 

mikro dilakukan dengan cara menekan bulb yang ada di 

ujung pipet pasteur sehingga pelarut akan bergerak 

melewati kolom. Jangan biarkan fase diam sampai 

mengering. Jika kita ingin memisahkan campuran yang 

mengandung lebih dari satu komponen maka kita harus 

mengubah kepolaran dari sistem pelarut yang digunakan 

sebelumnya. 

 

 



ANALISIS FRAKSI 

• Jika fraksi yang diperoleh berwarna, kita dapat 

menggabungkan fraksi berdasarkan kesamaan warna tapi 

jika fraksinya tidak berwarna, penggabungan fraksi dapat 

dilakukan berdasarkan hasil KLT. 

 



Gambar kromatografi kolom 





Diagram kromatografi kolom konvensional 



PENGGUNAAN 

KROMATOGRAFI KOLOM 



Bioactive guided isolation 

Bioactive guided fractionation                    

Dst hingga diperoleh senyawa tunggal 

Profil KLT 

Memeriksaan aktivitas 

biologi 
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