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buku penuntun ini tentu masih ada kekurangan, sehingga kami membutuhkan saran, kritik 

dan masukan dalam penyusunan dan revisi buku ini selanjutnya. Kami berharap semoga 
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PANDUAN PENYUSUNAN LAPORAN 

 
1. Jurnal dan laporan dikerjakan dengan tulisan tangan menggunakan bolpoin tinta hitam 

pada Kertas folio bergaris, ditulis timbalbalik 

2. Jurnal dan laporan dikerjakan dengan ketikan komputer menggunakan kertas 

A4ukuran 70/80 gram, margin 4 kiri, 4 cm atas, 3 cm bawah dan 3 cm kanan 

(Pengecualian untuk halaman sampul bisa diketik) 

3. Halaman Sampul Jurnal dan laporan 
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a. Pendahuluan 
b. Tujuan praktikum 

c. Diagram alir/skema kerja 
 

4. Halaman sampul laporan 

Halaman Awal (sama seperti format 
jurnal) Isi : 
a. Tujuan praktikum 
b. Landasan teori 
c. Alat dan bahan 
d. Diagram alir/skema kerja 
e. Hasil pengamatan 
f. Lembar pengamatan (laporan sementara yang telah disetujui oleh 

asisten)(lampiran) 
g. Pembahasan yang berisi hasil diskusi dan responsi 
h. Kesimpulan 
i. Daftar pustaka, yang berisi referensi primer dan sekunder (jurnal dan 

Publikasi ilmiah lebih diutamakan) 



EVALUASI PRAKTIKUM 
 
 

Evaluasi praktikum dilakukan sebelum dan sesudah praktikum, berupa tugas pendahuluan, 

responsi selama praktikum, dan penilaian laporan praktikum. 

 

PANDUAN PENILAIAN 

 
Penilaian dilakukan oleh asisten praktikum terhadap kinerja selama berada di laboratorium. 

Komponen kinerja laboratorium meliputi : 

a. Persiapan 

Penilaian ini didasarkan tes praktikum, jurnal, sikap, dan kelengkapan memasuki 

laboratorium, serta pengamatan kelompok selama praktikum 

b. Keterampilan Laboratorium 

Penilaian ini diberikan berdasarkan sikap selama percobaan berlansung dengan 

mengamati teknik, pengetahuan dasar teori, kerjasama kelompok, kecakapan bekerja 

dengan petunjuk keselamatan, serta kemampuan untuk mengatasi kegagalan dalam 

percobaan. 

c. Laporan Praktikum 

Laporan praktikum disusun berdasarkan hasil pengamatan dan laporan sementara 

pada saat praktikum. Laporan lengkap dikumpulkan sebagai gabungan dari laporan 

mingguan, dan dikumpulkan sebagai syarat pada saat ujian akhir. 



PERCOBAAN I 

PENENTUAN KANDUNGAN ALKALOIDA DALAM 
DAUN TEH SECARA EKSTRAKSI PELARUT 

 

 
I. TUJUAN 

Mahasiswa dapat mengetahui cara menetukan kandungan alkaloid dalam 

sampel tanaman secara ekstraksi pelarut 

 
II. TEORI 

Alkaloida merupakan salah satu golongan zat tumbuhan sekunder yang 

paling banyak terdapat dalam tanaman. Diperkirakan, sampai saat ini lebih dari 

5500 jenis alkaloid telah ditemukan. Alkaloid tersebut pada umumnya mencakup 

senyawa bersifat basa yang mengandung satu atau lebih atom nitrogen, biasanya 

dalam gabungan, sebagai bagian dari system siklik. 

Penyarian alkaloid dalam tanaman dapat dilakukan dengan menggunakan 

alat soklet/maserasi atau dengan metode ekstraksi yang cocok. 

 

III. ALAT DAN BAHAN 

1. Alat 

- Alat soklet/maserasi 

- Corong pisah 

- Labu takar 

- Gelas kimia 

- Erlenmeyer 

- Corong biasa 

 
 

 

- Buret 

- Pipet volume 

- Penangas air (waterbath) 

- Oven 

- Timbangan 

 

2. Bahan 

- Larutan baku NaOH 0,2 N 

- Larutan baku H2SO4 

- Ammonium hidroksida 

conc. 

- Ammonia 10% 

- Larutan H2SO4 0,5 N 

 

- Etanol 95% 

- Dietileter 

- Kloroform 

- Indikator metil red 

- Aquades 



IV. CARA KERJA 

Timbang sebanyak 10 gram daun teh dalam bentuk bubur kasar lalu 

masukkan dalam labu soklet. Dilanjutkan dengan penyarian dengan membasahi 

bahan tersebut dengan campuran 8 mL ammonium hidroksida conc., 10 mL 

etanol 95% dan 20 mL eter, campur dengan baik, lalu maserasi selama satu 

malam. Setelah itu dilakukan penyarian dengan eter selama 3 jam. 

Pindahkan sari eter yang mengandung alkaloid kedalam corong pisah, 

bilas labu dengan sedikit eter dan kumpulkan ke dalam corong pisah yang lain. 

Sari alkaloid fasa eter dengan 20 mL asam sulfat 0,5 N sebanyak 5 kali, sambil 

disaring fasa air itu dimasukkan ke dalam corong pisah. Tambahkan ammonia 

10% ke dalam fasa air sampai jelas bereaksi alkalis. Sari fasa air dengan 20 mL 

kloroform sebanyak 5 kali. Kumpulkan sari kloroform dan uapkan diatas 

waterbath sampai kering. Larutkan residu dalam beberapa milliliter kloroform, 

tambahkan 15,0 mL larutan baku H2SO4 0,2 N, panaskan untuk menghilangkan 

kloroform, dinginkan, tambahkan larutan indicator methyl red, lalu titrasi 

kelebihan asam dengan larutan baku NaOH 0,2 N. 

Hitunglah kandungan alkaloid daun teh sebagai kafein. Bandingkan hasil 

dengan pustaka. 

 

 
 
 

V. TUGAS SEBELUM PRAKTIKUM 

 
1. Jelaskan pentingnya penyiapan sampel dalam analisis farmasi! 

2. Gambarkan rangkaian alat soklet dan jelaskan prinsipnya! 



PERCOBAAN II 

PENENTUAN KADAR MULTIKOMPONEN CAMPURAN 
ASETOSAL, PARASETAMOL, DAN KAFEIN 

SECARA SPEKTROFOTOMETRI ULTRAVIOLET 
 

I. TUJUAN 

Mahasiswa dapat mengetahui cara penentuan kadar multikomponen 

secara spektrofotometri UV-Vis 

 

II. TEORI 

Analisis multikomponen bahan obat yang terdapat dalam sediaan (tablet, 

kapsul, serbuk, sirup, dll) seperti campuran asetosal, parasetamol, dan kafein 

dapa ditentukan kadarnya secara langsung tanpa melalui pemisahan lebih dahulu 

dengan menggunakan spektrofotometer pada daerah ultraviolet. 

Absorbansi total larutan sampel pada panjang gelombang tertentu sama 

dengan jumlah absorbansi tiap komponen yang diukur pada panjang 

gelombangmaksimum dari tiap komponen. Hubungan ini memungkinkan 

komponen-komponen campuran dapat ditentukan kadarnya walaupun 

spektrumnya saling tumpang tindih. 

Absorbansi larutan sampel pada tiga panjang gelombang λ1, λ2,, dan λ3, 

dapat dinyatakan: 

                                          

                                          

                                          

Dimana: 

A1 = Absorbansi diukur pada λ1 

A2 = Absorbansi diukur pada λ2 

A3 = Absorbansi diukur pada λ3 

ax1 = Absortivitas jenis komponen X pada λ1 

ax2 = Absortivitas jenis komponen X pada λ2 

ax3 = Absortivitas jenis komponen X pada λ3 

ay1 = Absortivitas jenis komponen Y pada λ1 

ay2 = Absortivitas jenis komponen Y pada λ2 



ay3 = Absortivitas jenis komponen Y pada λ3 

az1 = Absortivitas jenis komponen Z pada λ1 

az2 = Absortivitas jenis komponen Z pada λ2 

az3 = Absortivitas jenis komponen Z pada λ3 

b = Ketebalan lapisan sel/kuvet (1,0 cm) 

Cx = Konsentrasi komponen X 

Cy = Konsentrasi komponen Y 

Cz = Konsentrasi komponen Z 

Adapun harga kesembilan absortivitas jenis pada persamaan di atas dapat 

diketahui berdasarkan pengukuran larutan standar ketiga komponen tersebut 

untuk pembuatan kurva kalibrasi dengan memplot harga absorbansi terhadap 

konsentrasi pada tiap panjang gelombang maksimum. Absorbansi campuran A1, 

A2, A3 dapat ditentukan secara eksperimen dan b adalah ketebalan sel/kuvet, 

sehingga dari persamaan tersebut masing-masing konsentrasi Cx, Cy, Cz dapat 

dihitung, dengan ketentuan: Hukum Lambert-Beer dapat dipenuhi dan ketiga 

komponen bahan obat dalam larutan sampel tidak saling bereaksi. 

 

III. ALAT DAN BAHAN 

1. Alat 

- Labu ukur 100 mL 

- Labu ukur 50 mL 

- Pipet volume 5 mL 

- Pipet volume 10 mL 

- Gelas piala 

 
 
 

- Erlenmeyer 

- Batang pengaduk 

- Timbangan analitik 

- Oven/Waterbath 

- Spetrofotometer UV-Vis 

 

 

2. Bahan 

- Sediaan obat (tablet, kapsul, serbuk) 

- Bahan obat murni (asetosal, parasetamol, kofein) 

- Etanol 95% 

- Aquades 

- Kertas saring 

- Kertas timbang



IV. CARA KERJA 

1. Pembuatan larutan standar 

Timbangan seksama bahan obat murni yang telah dikeringkan pada 

suhu 100oC selama 1 jam masing-masing: 100 mg asetosal, 100 mg 

parasetamol, dan 50 mg kofein dan secara terpisah dilarutkan dengan 15 mL 

etanol 95% dalam labu takar dan encerkan dengan aquades sampai 500 mL. 

pipet 5 mL alikot dan encerkan dengan aquades sampai 100 mL dalam labu 

takar. 

2. Penentuan Spektrum Absorbansi 

Masukkan larutan standar ke dalam kuvet (sel sampel) dan kuvet yang 

lain berisi pelarut tanpa obat (sel blanko). Selanjutnya, ukur absorbansi sel 

sampel relatif terhadap sel blanko menggunakan spektrofotometer di daerah 

radiasi ultraviolet dengan mencatatpembacaan setiap interval 10 nm, dimulai 

dari 220 nm sampai 350 nm. Pada sekitar absorbansi optimal dilakukan pada 

interval 5 nm, dan pada daerah puncak maksimum atau minimum lakukan 

pengukuran pada interval 2 nm. 

Buatlah garis spektrum pada kertas grafik dengan memplot harga 

absorbansi (sebagai ordinat) terhadap panjang gelombang (sebagai absis), 

dan tentukan panjang gelombang maksimum tiap komponen sampel (asetosal, 

parasetamol, kofein). 

3. Pembuatan Kurva Kalibrasi 

Siapkan 5 macam konsentrasi (2, 4, 6, 8, 10 mg/mL) dari larutan standar 

ketiga komponen bahan obat dan tentukan absorbansi pada panjang 

gelombang maksimum (telah ditentukan sebelumnya). Buatlah plot Hukum 

Lambert-Beer pada kertas grafik antar absorbansi (ordinat) terhadap 

konsentrasi (absis) dan hitung ansortivitas jenis (a) masing-masing komponen 

pada ketiga panjang gelombang maksimum. 

4. Penentuan Kadar Asetosal, Parasetamol, dan Kofein dalam Sediaan 

Timbang seksama sebanyak 200 mg contoh serbuk sediaan (tablet, 

kapsul, serbuk) yang mengandung campuran asetosal, parasetamol, dan 

kofein. Larutkan dalam 15 mL etanol 95% dan encerkan dengan aquades 

sampai 500 mL dalam labu ukur. 



Pipet 5 mL larutan tersebut dan encerkan dengan aquades sampai 100 

mL dalam labu ukur. Selanjutnya ukur absorbansi pada λmax dari masing- 

masing komponen bahan obat relatif terhadap sel blanko. 

Tentukan kadar masing-masing komponen dengan menggunakan 

persamaan secara multikomponen. (gunakan persamaan 1) 

V. TUGAS SEBELUM PRAKTIKUM 

1. Jelaskan prinsip analisis secara spektrofotometri Uv-Vis! 

2. Jelaskan yang dimaksud dengan panjang gelombang maksimum dan 

jelaskan pentingnya penentuan panjang gelombang maksimum dalam 

analisis secara spektrofotometri Uv-Vis! 

3. Bagaimanakah cara anda membuat larutan standar paracetamol konsentrasi 

4 μg/mL dan 10 μg/mL dalam pelarut etanol, jika dilaboratorium terdapat 

padatan bahan obat murni Paracetamol? Jelaskan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERCOBAAN III 
 

PENENTUAN KADAR GOLONGAN SULFONAMIDA 

BERDASARKAN REAKSI DIAZOTASI DAN KOPLING SECARA 

KOLORIMETRI/ SPEKTROFOTOMETER VISIBEL 

 
 

I. TUJUAN 

Mahasiswa dapat mengetahui cara menentukan kadar obat golongan 

sulfonamide berdasarkan reaksi diazotasi secara kolorimetri atau spektroforometri 

UV-Vis 

 

II. TEORI 

 
Percobaan ini merupakan analisis kolorimeter yang khas pada suatu 

senyawa yang tidak berwarna sehingga dapat mengabsorbsi cahaya pada daerah 

sinar tampak (visible). 

Umumnya golongan sulfonamide mengandung gugus amin aromatis primer 

(Ar- NH2), apabila direaksikan dengan asam nitrit dengan pemberian pereaksi 

pengkopling dari senyawa N-(1—Naftil) etilendiamin, sehingga menghasilkan 

derivate garam diazonium yang berwarna. 

Adapun reaksi diazotasi dapat dituliskan, seperti berikut : 

 
Ar-NH2  +  HNO2 Ar-N2

+Cl-   +  2H2O (1) 
 

Reaksi diazotasi secara keseluruhan dapat dijelaskan bahwa kemungkinan 

reaksi dimulai dengan terjadinya nitrosasi amin (2), yang diikuti tautomerisasi 

nitroso amin (3) dan peruraian diazohidroksida (4), seperti berikut : 

 
Ar-NH2   +    HNO2 Ar-NH-N-O   +  H2O (2) 

 

Ar-NH-N=O  Ar-N=N-OH   (3) 

Ar-N=N-OH + HCl Ar-N=N+ Cl- + H2O (4) 

 
Penjumlahan ketiga reaksi diatas menghasilakan reaksi (1), yang 

merupakan dasar analisis kolometri untuk diazotasi gugus amin aromatis. 



III. ALAT DAN BAHAN 

1. Alat 

- Spektrofotometer visible atau kolorimeter 

- Labu ukur 500 mL, 100 mL, 50 mL 

- Pipet Volume5 mL, 10 mL, 20 mL 

- Gelas Kimia 

- Gelas Ukur 

- Erlenmeyer 

- Timbangan analitik 

- Oven 
 

2. Bahan 

- Bahan obat murni (sulfadiazine, sulfamerazina) 

- Pereaksi kopling (0,1%). (100 mg N-(1-Naftil) etilendiamin dalam 100 ml 

air 

- Larutan HCl 0,02 N dan 0,5 N 

- Larutan NaOH 0,5 N 

- Pereaksi Na NO2 0,1 % 

- Ammonium sulfamat 0,5 % 
 

IV. CARA KERJA 

1. Pembuatan larutan stok/ standar 

Timbang seksama 1000 mg sulfamerazina yang telah dikeringkan pada 

suhu 100oC selama 1 jam. Larutkan dalam 25 ml HCl 0,02 N dan encerkan 

sampai 100 ml dalam labu ukur. 

Pipet 5 ml larutan stok dan tetesi sedikit demi sedikit dengan larutan 

NaOH 0,5 N dalam larutan NaNO2 0,1% dalam labu ukur 50 ml, kocok dan 

diamkan selama 3 menit, lalu tambahkan ammonium sulfamat 0,5%. Setelah 

itu tambahkan 5 ml larutan N-(1-Naftil) etilendiamin sebagai pereasi kopling, 

kocok, lalu encerkan dengan akuades sampai batas labu ukur.Warna yang 

berbentuk stabil selama beberapa jam.Buat larutan blanko tanpa berwarna 

dari pelarut yang digunakan tanpa obat.Ulangi prosedur ini untuk sulfadiazine. 



2. Pengukuran spektrum Absorpsi 

Pipet larutan standar masukkan kedalam kuvet dan ukur absorbansi 

larutan relative terhadap larutan blanko pada rentang panjang gelombang 450 

Nm sampai 600 Nm dengan mencatat pembacaan setiap interval 10 Nm. 

Pada sekitar absorbansi optimal lakukan pengukuran pada interval 5 Nm dan 

pada puncak maksimum dan minimum lakukan pengukuran pada interval 2 

Nm. 

Buatlah plot dari absorbansi yang terkoreksi sebagai ordinat dan 

panjang gelombang sebagai absis. Tentukan λ max nya. Ulangi prosedur ini 

untuk sulfadiazine. 

3. Pembuatan Kurva Kalibrasi 

Siapkan lima macam larutan sulfamerasina dengan konsentrasi 2, 4, 6, 

8, 10 mg /ml, tentukan absorbansi larutan pada λ maksimum. Ulangi prosedur 

ini untuk sulfadiazine. Buatlah plot hukum Beer dari absorbansi sebagai 

ordinat dan konsentrasi sebagai absis. Hitunglah keempat absorbtivitas jenis 

dari kedua larutan standar. 

4. Penentuan Kadar Sampel 

a. Suatu larutan sampel yang mengandung satu komponen senyawa 

sulfonamide yang tidak diketahui kadarnya. Tentukan kadar sampel 

tersebut secara kolorimetri menggunakan persamaan berikut ini serta 

bandingkan hasil yang diperoleh. 

 

Atau, 

 
    

Dimana : a adalah absorptivitas jenis dari senyawa yang harganya 

diperoleh dari hasil perhitungan kurva kalibrasi 

 

b. Suatu larutan sampel mengandung multi komponen dari senyawa 

sulfamerazina. Tentukan kadar masing-masing senyawa 

menggunakan persamaan dua komponen, seperti berikut : 

 



 

Dimana: 

A1 = Absorbansi diukur pada 

λ1 A2 = Absorbansi diukur pada λ2 

ax1 = Absortivitas jenis komponen X pada λ1 

ax2 = Absortivitas jenis komponen X pada λ2 

ay1 = Absortivitas jenis komponen Y pada λ1 

ay2 = Absortivitas jenis komponen Y pada λ2 

b = Ketebalan lapisan sel/kuvet (1,0 cm) 

Cx = Konsentrasi komponen X 

Cy = Konsentrasi komponen Y 
 

V. TUGAS SEBELUM PRAKTIKUM 

 

1. Jelaskan yang dimaksud derivatisasi dalam analisis secara spektrofotometri 

dan jelaskan pula tujuan derivatisasi dilakukan! 

2. Tuliskan dan jelaskan mekanisme reaksi diazotasi dari bahan obat 

Sulfadiazin! 

3. Jelaskan pentingnya pembuatan kurva kalibrasi dalam analisis kuantitaif! 



PERCOBAAN IV 

PENETAPAN KADAR Fe (BESI) DALAM SEDIAAN SECARA 
SPEKTROFOTOMETRI ATAU KOLORIMETRI 
MENGGUNAKAN METODE STANDAR ADISI 

 

I. TUJUAN 

Mahasiswa dapat menetapkan kadar Fe dalam sediaan secara 

spektrofotometri atau kolorimetri menggunakan metode standar adisi 

 

II. TEORI 

Metode spektroskopi dapat digunakan untuk analisis kuantitatif zat 

pengabsorpsi maupun zat bukan pengabsorpsi. 

Sejumlah zat anorganik yang tidak mengabsorpsi pada daerah ultraviolet 

atau sinar tampak (visible) dapat ditentukan kadarnya secara spektrofotometer 

dengan bantuan pereaksi tertentu yang bereaksi secara selektif dengan zat bukan 

pengabsorpsi menghasilkan produk yang mengabsorpsi dengan kuat di daerah 

ultraviolet dan sinar tampak. Misalnya penentuan kadar Fe (besi) dalam suatu 

sediaan obat antianemia dapat dilakukan dengan mereaksikannya dengan 

pereaksi pengompleks anorganik dari ion tiosianat (SCN-) sehingga terbentuk ion 

kompleks berwarna yang mengabsorpsi kuat pada daerah sinar tampak. Demikian 

pula penggunaan pereaksi organik dari O-Fenantrolin membentuk kompleks kelat 

organik dengan ion Fe menghasilkan kompleks berwarna yang stabil. 

 
Metode Standar Adisi 

Penentuan kadar besi dalam suatu sampel dapat dilakukan dengan 

menggunakan metode standar adisi, dimana ke dalam larutan sampel 

ditambahkan larutan standar dan pengukuran absorbansi dilakukan terhadap 

larutan standard an pengukuran absorbansi dilakukan terhadap larutan sampel 

maupun campuran larutan sampel dan larutan standar. 

Untuk melakukan metode ini, ke dalam beberapa labu ukur dengan volume 

Vt dimasukkan sejumlah volume larutan sampel Vx yang konsentrasinya Cx. 

Kepada tiap labu ukur ditambahkan larutan standar dengan volume bervariasi 

yang konsentrasinya diketahui Cs. Pereaksi warna kemudian ditambahkan dan 

tiap 



larutan diencerkan sampai tanda batas. Bila hukum Beer dipenuhi, maka 

absorbansi larutan tersebut dapat ditentukan seperti berikut : 

 

 

Plot As sebagai fungsi Vs merupakan garis linier dengan persamaan : 

As = α  + β.Vs 
 

Dimana slop (kemiringan) β dan perpotongan α sesuai dengan : 

 

Adapun harga Cx dapat diperoleh dari perbandingan α dan β, 

sedangkan harga Cs, Vx, dan Vs sudah diketahui, maka : 

 

Atau 

 
 

Untuk menghemat waktu dan cuplikan, metode standar adisi dapat 

dilakukan dengan membuat dua macam larutan uji. Penambahan larutan 

standar Vs dilakukan pasa salah satu dari dua cuplikan, sehingga dapat ditulis: 

 
 

Dimana A1 adalah absorbansi larutan sampel dan A2 adalah absorbansi larutan 

sampel plus larutan standar. Jika A1 dibagi dengan A2, maka: 

 



 
 

III. ALAT DAN BAHAN 

1. Alat 

- Spektrofotometer UV-Vis atau Kolorimeter 

- Labu ukur 500 ml, 50 ml, 10 ml 

- Pipet volume 10 ml, 5 ml, 1 ml 

- Gelas kimia 500 ml, 250 ml 

- Gelas ukur 

- Erlenmeyer 

- Timbangan analitik 

- Oven 
 

2. Bahan 

- Bahan murni FeSO4 

- Sediaan obat yang mengandung FeSO4 

- HCl pekat 

- Aquades 

- Larutan KSCN 
 

IV. CARA KERJA 

1. Pembuatan Larutan Standar 

Timbang seksama bahan murni senyawa besi (besi sulfat, besi fumarat, 

atau besi glukonat) yang sudah dikeringkan pada suhu 1000C selama 1 

jam.Larutkan dengan HCl pekat secukupnya dalam labu ukur 500 ml, 

encerkan dengan aquades sampai batas, cek pH larutan sekitar 1-2. 

Dipipet 1 ml larutan ini ke dalam labu ukur 50 ml ditambahkan larutan 

KSCN berlebih untuk menghasilkan kompleks merah Fe(SCN)2+, lalu 

encerkan sampai tanda batas, konsentrasi larutan standar diperkirakan 10 

ppm. Buat juga larutan blanko dari pelarutnya tanpa bahan obat (tidak 

berwarna). 



2. Pembuatan Spektrum Absorbsi 

Pipet larutan standar masukkan ke dalam kuvet, ukur absorbansi 

larutan relative terhadap larutan blanko pada rentang panjang gelombang 

450 nm sampai 600 nm dengan mencatat bacaan setiap interval 10 nm, 

dan interval 5 nm sekitar absorbansi optimal, serta interval 2 nm pada 

puncak maksimum dan minimum. Tentukan panjang gelombang maksimum 

dari sampel dari hasil plot absorbansi terhadap panjang gelombang. 

3. Penentuan Kadar Fe (Besi) dalam Sediaan 

Timbang seksama sebanyak 100 mg sediaan yang mengandung besi 

(Fe) larutkan dengan HCl pekat secukupnya dan encerkan dengan aquades 

dalam labu ukur sampai 500 ml. Pastikan pH larutan antara 1 sampai 2. 

(sebagai larutan contoh). 

A. Menggunakan Metode Standar Adisi I 

Pipet 5 ml larutan contoh masukkan dalam beberapa labu ukur 

50 ml. Sebanyak 0,00; 5,00; 10,00; 15,00; dan 20,00 ml larutan standar 

yang mengandung 10,00 ppm ditambahkan pada setiap larutan contoh, 

kemudian dilanjutkan penambahan larutan KSCN berlebih untuk 

menghasilkan kompleks merah Fe(SCN)2+. Setelah pengenceran pada 

tanda batas labu ukur selanjutnya tentukan absorbansi masing-masing 

larutan pada λmaks. Hitunglah kadar besi (Fe) dalam contoh 

menggunakan persamaan (1). 

B. Menggunakan Metode Standar Adisi II 

Pipet masing-masing larutan contoh masukkan dalam 2 buah 

labu ukur 50 ml. Labu ukur pertama ditambahkan 1 ml larutan standar 

(konsentrasi 10 ppm), labu ukur yang lainnya tanpa larutan standar. 

Masing-masing labu ukur ditambahkan larutan KSCN berlebih untuk 

menghasilkan kompleks berwarna merah.Encerkan larutan dengan 

aquades sampai tanda batas.Selanjutnya tentukan absorbansi masing- 

masing larutan pada λmaks. Hitunglah kadar besi (Fe) dalam contoh 

menggunakan persamaan (2). 



V. TUGAS SEBELUM PRAKTIKUM 

1. Jelaskan yang dimaksud metode standar adisi! 

2. Selain secara standar adisi, jelaskan metode lain dalam penetapan kadar! 

3. Jelaskan hubungan hukum Lambert-Beer dan analisis

 secara spektrofotometri UV-Vis! 



PERCOBAAN V 
ANALISIS SENYAWA OBAT SECARA KROMATOGRAFI LAPIS TIPIS 

 

 

I. TUJUAN 

Mahasiswa dapat mengetahui cara analisis campuran obat dalam sediaan 

secara Kromatografi Lapis Tipis 

II. TEORI 

Aspirin, Paracetamol, dan kafein sering digunakan dalam kombinasi 

sebagai antipiretik analgetik.Penentuan identifikasinya sangat penting.Salah satu 

metode yang paling sering digunakan untuk memisahkan zat tersebut adalah 

dengan metode kromatografi, dalam percobaan ini digunakan metode 

kromatografi lapis tipis. 

Prosedur pemisahan mengikuti cara Ganshirt dan Malzachur dan 

penyiapan lempeng sederhana menurut metode Less dan de Muria. Adapun 

noda ditampakkan dengan menyemprotkan larutan permanganat dalam suasana 

asam, yang mengoksidasi senyawa sampel sehingga menghilangkan warna 

permanganat. 

 

III. ALAT DAN BAHAN 

1. Alat : 

- Bejana KLT (chamber) 

- Penyemprot 

- Pipa kapiler 

- Isolasi 

 
 
 

- Gelas Objek/ plat KLT 

- Gelas Kimia 

- Batang pengaduk 

- Oven 

 

2. Bahan : 

- Silika Gel - Kalium Permanganat 

- Asam Sulfat - Benzena 

- Methanol Absolut - Kloroform 

- Asam Asetat Glacial - Asam Kromat 

- Dietil eter - Sampel (Sediaan obat) 

- Zat pembanding (bahan murni aspirin, paracetamol, dan kafein) 



IV. CARA KERJA 

1. Penyiapan Lempeng 

Bersihkan 8 gelas obyek (25 mm x 75 mm) dengan larutan asam kromat 

kemudian asam sulfat, bilas dengan air dan keringkan. 

Bubur dibuat dari 3 g silika gel G dan 6 ml air diaduk dalam mortal 

(gelas kimia), lalu dilapiskan pada plat kaca (gelas objek) yang telah disusun 

dengan menggunakan batang pengaduk pada ketebalan 0,1 sampai 0,3 

mm, setelah kering pindahkan gelas objek ke dalam oven, dan aktifkan pada 

suhu 100,50C selama 1 jam. Plat/lempeng KLT yang sudah diaktifkan 

disimpan dalam desikator. 

 
2. Penyiapan Pengembang Kromatografi 

Campur methanol absolut, asam asetat glacial, dietil eter, dan benzen 

dengan perbandingan 1 : 18 : 60 : 120 bagian volume, masukkan larutan 

pengembang tersebut ke dalam chamber dengan menutup sambil digoyang 

kemudian didiamkan untuk proses penjenuhan. 

 
3. Penotolan Sampel 

Sampel dilarutkan dalam kloroform 5-10 mg/ml, kemudian ditotolkan 

pada ujung lempeng (sekitar 1,5 cm dari ujung bawah) menggunakan pipet 

kecil (mikrokapiler). Diameter totolan tidak boleh lebih dari 3 mm. Anginkan 

sampai kering. 

 
4. Elusi dengan Larutan Pengembang 

Lempeng yang telah ditotol dengan sampel dimasukkan ke dalam 

larutan pengembang (chamber), kemudian tutup chamber dengan 

segera.Setelah permukaan pelarut pengembang naik setinggi kurang lebih 5 

cm atau sekitar 1 cm dari ujung atas lempeng, keluarkan lempeng dari 

dalam chamber dan beri tanda posisi pelarut pengembang, lalu dikeringkan 

di udara.Selanjutnya masukkan dalam oven beberapa menit untuk 

menghilangkan pelarut organik. 

 
5. Lokasi Noda 

Tempatkan lempeng KLT yang sudah dikeringkan dalam lemari asam. 

Semprotkan dengan larutan penampak noda (0,1 N KMnO4 dalam H2SO4 

0,05 N), segera panaskan lempeng di atas kompor listrik/ Bunsen (jangan 

gunakan api langsung). Lokasi noda akan tampak sebagai spot berwarna 



kuning-hijau dengan latar belakang ungu/ violet. Noda kafein sangat pucat 

dan kadang lebih muda diamati dari belakang kaca atau lempeng. 

Hitung nilai Rf untuk ketiga zat murni. Lakukan beberapa kali 

penentuan, lalu hitung rata-rata nilai Rf (mean) dan simpangan baku 

(standar deviasi) untuk masing-masing nilai Rf. Lakukan kromatografi 

campuran ketiga zat murni ini, lalu tentukan posisi masing-masing senyawa 

dengan membandingkan nilai Rf yang diketahui. 

 
6. Penentuan Sampel dari Suatu Sediaan Obat 

Praktikan ditugaskan menganalisis suatu sampel dari suatu sediaan 

obat yang mengandung aspirin, parasetamol, atau kafein, atau campuran 

ketiganya.Tentukan secara KLT tiap sediaan. 

 

V. TUGAS SEBELUM PRAKTIKUM 

1. Jelaskan prinsip pemisahan secara kromatografi! 

2. Apakah yang dimaksud dengan Rf dalam analisis secara kromatografi dan 

jelaskan pentingnya nilai Rf! 

3. Jika Anda akan melakukan pemisahan secara KLT, dan belum terdapat 

informasi literatur mengenai eluen yang tepat dalam memisahkan analit, 

langkah apa yang akan anda lakukan! 



 

RESPONSI/UJIAN 
 

Ujian merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan dan pengajaran. Ujian 

adalah tahapan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan studi seorang mahasiswa. 

Mahasiswa dapat mengikuti ujian praktikum jika memenuhi presentasi kehadiran 

(80%). Bentuk ujian dapat berupa ujian aktif dan pasif. 
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