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KATA PENGANTAR 
 
 

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat-

Nya sehingga Modul Praktikum Farmasi Fisika I untuk mahasiswa/i Jurusan Farmasi 

Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. 

Modul praktikum ini dibuat sebagai panduan dalam melakukan kegiatan praktikum 

Farmasi Fisika I yang merupakan kegiatan penunjang mata kuliah Farmasi Fisika I pada 

Jurusan Farmasi Universitas Halu Oleo. Modul praktikum ini diharapkan dapat membantu 

mahasiswa/i dalam mempersiapkan dan melaksanakan praktikum dengan lebih baik, terarah, 

dan terencana. Pada setiap topik telah ditetapkan tujuan pelaksanaan praktikum dan semua 

kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa/i serta teori singkat untuk memperdalam 

pemahaman mahasiswa/i mengenai materi yang dibahas. 

Penyusun menyakini bahwa dalam pembuatan Modul Praktikum Farmasi Fisika I ini 

masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun guna penyempurnaan modul praktikum ini dimasa yang akan datang. 

Akhir kata, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang 

telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. 

 
 

Kendari, Maret 2019 
 
 

 
Penyusun 
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TATA TERTIB PRAKTIKUM DAN SANKSI 
 
 

I. Tata Tertib Laboratorium 
 

1. Berlaku sopan, santun dan menjunjung etika akademik dalam laboratorium 

2. Menjunjung tinggi dan menghargai staf laboratorium dan sesama pengguna laboratorium 

3. Menjaga kebersihan dan kenyamanan ruang laboratorium 

4. Dilarang menyentuh, menggeser dan menggunakan peralatan di laboratorium yang tidak 

sesuai dengan acara praktikum matakuliah yang diambil. 

5. Peserta praktikum tidak diperbolehkan merokok, makan dan minum, membuat kericuhan 

selama kegiatan praktikum dan di dalam ruang laboratorium 

6. Selama kegiatan praktikum, TIDAKBOLEH menggunakan handphone untuk pembicaraan 

dan/atau SMS 

7. Jas laboratorium hanya boleh digunakan di dalam laboratorium, asisten harus mengenakan 

jas laboratorium asisten. 

8. Mahasiswa hadir tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 

9. Peserta praktikum berikut : mengenakan pakaian/kaos oblong, memakai sandal, tidak 

memakai jas/pakaian laboratorium; tidak boleh memasuki laboratorium dan/atau TIDAK 

BOLEH MENGIKUTI PRAKTIKUM 

10. Membersihkan peralatan yang digunakan dalam praktikum maupun penelitian dan 

mengembalikannya kepada petugas laboratorium 

11. Membaca, memahami dan mengikuti prosedur operasional untuk setiap peralatan dan 

kegiatan selama praktikum dan di ruang laboratorium 

12. Laporan praktikum diserahkan sebelum praktikum selanjutnya berlangsung, sebagai syarat 

untuk praktikum. 

13. Asisten harus menyerahkan laporan yang telah diperiksa, sebelum praktikum selanjutnya 

berlangsung 

14. Mahasiswa yang tidak lulus pre test, diberi kesempatan mengulang sekali, jika tidak lulus 

lagi tidak boleh mengikuti praktikum. 

15. Mahasiswa yang mengalami kejadian luar biasa (kedukaan, sakit dibuktikan dengan surat 

dokter) , harap melapor 1 x 24 jam ke dosen penanggung jawab. 
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II. Sanksi 

 
1. Mahasiswa yang tidak mematuhi tata tertib poin 1- 6 diberi teguran lisan, tulisan dan 

selanjutnya tidak diperbolehkan mengikuti praktikum. 

2. Peserta praktikum yang tidak mematuhi tata tertib TIDAK BOLEH masuk dan mengikuti 

kegiatan praktikum di ruang laboratorium 

3. Peserta praktikum yang datang terlambat (tidak sesuai kesepakatan), tidak memakai jas lab, 

tidak memakai sepatu, tidak memakai baju berkerah/kaos berkerah, dan/atau tidak membawa 

petunjuk praktikum, tetap diperbolehkan masuk laboratorium tetapi TIDAK BOLEH 

MENGIKUTI KEGIATAN PRAKTIKUM. 

4. Mahasiswa yang mendaftarkan diri melebihi batas waktu yang ditentukan tetap diperbolehkan 

mengikuti kegiatan praktikum hanya jika dapat menunjukkan surat keterangan dari dokter (jika 

sakit), dosen wali (untuk alasan tertentu), atau penanggung jawab matakuliah (PJMK); dan 

hanya acara praktikum yang tersisa yang dapat diikuti dengan berbagai konsekuensinya. 

5. Peserta praktikum yang memindahkan dan/atau menggunakan peralatan praktikum tidak 

sesuai dengan yang tercantum dalam petunjuk praktikum dan berkas peminjaman alat, 

kegiatan praktikum yang dilaksanakan akan dihentikan dan praktikum yang bersangkutan 

dibatalkan. 

6. Peserta praktikum yang telah dua (2) kali tidak mengikuti acara praktikum dinyatakan GUGUR 

dan harus mengulang pada semester berikutnya, kecuali ada keterangan dari ketua 

jurusan/kepala laboratorium atau surat dari dokter. 

7. Peserta praktikum yang mengumpulkan laporan praktikum terlambat satu (1) hari, tetap 

diberikan nilai sebesar 75%, sedangkan keterlambatan lebih dari satu (1) hari, diberikan nilai 

0%. 

8. Plagiat dan kecurangan sejenisnya selama kegiatan praktikum maupun penyusunan laporan 

praktikum, pekerjaan dari kegiatan yang bersangkutan diberikan penilaian 25%. 

9. Peserta praktikum yang telah menghilangkan, merusak atau memecahkan peralatan 

praktikum harus mengganti sesuai dengan spesifikasi alat yang dimaksud, dengan 

kesepakatan antara laboran, pembimbing praktikum dan kepala laboratorium. Prosentase 

pengantian alat yang hilang, rusak atau pecah disesuaikan dengan jenis alat atau tingkat 

kerusakan dari alat. 

10. Apabila peserta praktikum sampai dengan jangka waktu yang ditentukan tidak bisa 

mengganti alat tersebut, maka peserta praktikum TIDAK BOLEH mengikuti ujian akhir 

semester (UAS); dan apabila peserta praktikum tidak sanggup mengganti alat yang hilang, 
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rusak atau pecah dikarenakan harga alat mahal atau alat tidak ada dipasaran, maka nilai 

penggantian ditetapkan atas kesepakatan antara ketua jurusan, pembimbing praktikum dan 

peserta praktikum (atau peminjam). 
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PANDUAN PENYUSUNAN JURNAL PRAKTIKUM 
 
 

[Halaman Judul] 
 
 
 
 
 
 

JURNAL PRAKTIKUM FARMASI FISIKA I 

PERCOBAAN*) 
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[LOGO UHO] 
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Teori Singkat 

[Berisi tentang teori yang berkaitan dengan percobaan yang akan dilakukan] 
 
 

Tujuan Percobaan 

[Berisi tujuan percobaan] 
 
 

Alat dan Bahan 

[Berisi tentang alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan] 
 
 

Diagram alir/skema kerja 

Prosedur kerja percobaan dibuat dalam bentuk diagram alir 
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PANDUAN PENYUSUNAN LAPORAN PRAKTIKUM 
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[Huruf: Times New Roman 12 pt] 

[Spasi: 1.5, kecuali tabel dan judul tabel atau gambar dengan spasi: 1] 
 
 

Pendahuluan 

[Berisi tentang latar belakang praktikum (dilengkapi dengan pustaka yang menunjang) dan 

tujuan dari praktikum] 

 
Tinjauan Pustaka 

 
 

Metode Kerja 

[Berisi tentang alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan, cara kerja dibuat dalam bentuk 

diagram alir] 

 
Hasil dan Pembahasan 

[Hasil pengamatan (lembar pengamatan/laporan sementara yang di-acc oleh asisten disertakan). 

Membahas hasil pengmatan, hasil diskusi. 

Kesimpulan 

Daftar Pustaka 

[Sesuai dengan format penulisan pustaka UHO] 
 
 

Lampiran 

[Apabila diperlukan] 
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Evaluasi Praktikum 
 
 

Evaluasi praktikum berupa tugas pendahuluan, responsi, dan penilaian laporan. 

Panduan Penilaian 
 
 

Penilaian dilakukan oleh asisten praktikum terhadap kinerja praktikan selama berada di 

laboratorium. Komponen penilaian praktikum meliputi : 

 

a. Persiapan 

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

laboratorium, serta pengamatan kelompok selama praktikum. 

b. Keterampilan laboratorium 

Penilaian ini diberikan berdasarkan sikap selama percobaan berlangsung dengan 

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

dengan petunjuk keselamatan, serta kemampuan untuk mengatasi kegagalan dalam 

percobaan. 

c. Laporan Praktikum 

Penilaian ini berdasarkan laporan mingguan dan laporan lengkap. 

d. Ujian Praktikum 

Penilaian ini diberikan berdasarkan hasil ujian aktif dan ujian pasif. 
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PERCOBAAN I 

KELARUTAN INTRINSIK OBAT 

 

A. Landasan Teori 

 
Kelarutan didefinisikan dalam besaran kuantitatif sebagai konsentrasi zat terlarut 

dalam larutan jenuh pada temperatur tertentu, dan secara kualitatif didefinisikan sebagai 

interaksi spontan dari dua atau lebih zat untuk membentuk dispersinmolekuler homogen. 

Kelarutan suatu senyawa bergantung pada sifat fiska dan kimia zat terlarut dan pelarut, juga 

bergantung pada faktor teempertur, tekanan, pH larutan, dan untuk jumlah yang lebih kecil 

bergantung pada hal terbaginya zat terlarut (Sinko, 2014). 

Suatu larutan dikatakan jenuh apabila terjadi kesetimbangan antara fase solut dan 

fase solven dalam larutan yang bersangkutan. Variabel-variabel yang dapat dipilih untuk 

penetapan kelarutan yang dirumuskan oleh aturan fase Gibbs, yaitu F = C-P+2 

F = derajat kebebasan. 

C = Jumlah 

komponen. P = Jumlah 

fasa. 

 
Kelarutan suatu zat (solut) dalam solven tertentu digambarkan sebagai like dissolves 

like (senyawa atau zat yang strukturnya menyerupai akan saling melarutkan), yang 

penjabarannya didasarkan atas polaritas antara solven dan solut yang dinyatakan dengan 

tetapan dielektrikum, atau momen dipole, ikatan hidrogen, ikatan Van der Waals (London) 

atau ikatan elektrostatik yang lain (Martin, dkk., 1990). 

Kelarutan suatu obat dapat diungkapkan melalui banyak cara antara lain dengan 

menyatakan jumlah pelarut (dalam ml) yang dibutuhkan untuk setiap gram solut, dengan 

pendekatan berupa perbandingan, missal : 1 bagian solut dapat larut dalam 100-1000 

bagian solven disebut sukar larut, fraksi mol dan molar (Sinko, 2014). 

Kelarutan merupakan salah satu sifat fisikokimia senyawa obat yang penting dalam 

meramalkan derajat absorpsi obat dalam saluran cerna. Obat-obat yang mempunyai 

kelarutan kecil dalam air (poorly soluble drugs) seringkali menunjukkan ketersediaahayati 

rendah dan kecepatan disolusimerupakan tahap penentu (rate limitingstep) pada proses 

absorpsi obat (Zaini, dkk., 2011). 

Kelarutan intrinsik merupakan kelarutan dari suatu senyawa dalam bentuk 

molekulnya (tidak terion) di dalam larutan. Dalam melihat kelarutan intrinsik suatu obat 
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dapat ditentukan dengan cara melarutkan obat ke dalam larutan HCl 0,1 N, larutan NaOH 

0,1 N dan air. Peningkatan kelarutan obat pada asam menyatakan obat tersebut basa lemah 

dan peningkatan kelarutan obat pada basa menyatakan obat tersebut asam lemah (Martin, 

dkk., 1990). 

Kelarutan zat padat dalam cairan merupakan masalah yang paling kompleks tapi 

paling banyak dijumpai dalam kefarmasian. Asumsi dasar untuk kelarutan zat padat dalam 

(sebagai) larutan ideal adalah tergantung pada suhu percobaan (proses larut), suhu (titik) 

lebur solut, dan beda entalpi peleburan molar (∆Hf) solut (yang dianggap sama dengan 

panas pelarutan molar solut) (Martin, dkk., 1990). 

Tetapi tipe larutan ideal ini jarang sekali dijumpai dalam praktek. Untuk larutan non- 

ideal harus diperhitungkan pula faktor-faktor aktivitas solut yang koefisiennya sebanding 

dengan volume (molar) solut dan fraksi volume solven, parameter larutan  (  ) yang 

besarnya sama dengan harga akar tekanan dalam ( ) solut dan interaksi antara solven-solut 

(Martin, dkk., 1990). 

B. Tujuan 

Memperkenalkan konsep dan proses pendukung sistem kelarutan obat dan 

menentukan parameter kelarutan zat 

 
C. Alata dan Bahan 

 

a. Alat 
 

Batang pengaduk, Buret 50 ml, Erlenmeyer, Filler, Gelas kimia, Pipet tetes, Pipet 

volum, Sendok Tanduk, Statif dan klem, Tabung reaksi, Timbangan analitik. 

 

b. Bahan 
 

Alkohol 96%, Aluminium foil, Aquades, Asam salisilat, Indikator fenolftalein, NaOH, 

Propilen Glikol. 

 
D. Prosedur Kerja 

 
 

Uji kelarutan Asam salisilat 

 
Asam salisilat ditimbang sebanyak 1 g, dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Aquades 

sebanyak 6 mL dicampurkan dengan 4 mL propilenglikol, dimasukkan ke dalam tabung 
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reaksi yang berisi asam salisilat. Dilakukan pengadukan selama 30 menit. Dipisahkan 

residu dan filtratnya. Filtrat yang dihasilkan dititrasi menggunakan NaOH 0,1 N dengan 

menggunakakan indikator pp, setelah itu ditentukan konsentrasi asam salisilat yang 

terlarut. Diulangi prosedur yang sama terhadap asam salisilat, dengan komposisi pelarut 

yang berbeda yakni alkohol 0,5 mL dan Propilenglikol 3,5 mL; alkohol 1 mL dan 3 mL 

propilen glikol; 1,5 mL alkohol dan 2,5 mL propilenglikol; 3 mL alkohol dan 1 mL 

propilenglikol; 3,5 mL alkohol dan 0,5 mL propilenglikol; alkohol 4 mL tanpa 

propilenglikol. 

 
Penentuan Kadar Asam Salisilat 

 
V NaOH × M NaOH = V Asam Salisilat × M Asam Salisilat 

 
 

E. Lembar Kerja 
 

No 

Tabung 

Volume 

NaOH (mL) 

Konsentrasi 

NaOH (M) 

Volume Asam 

salisilat (mL) 

Konsentrasi Asam 

salisilat (M) 
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PERCOBAAN II 

KELARUTAN SEMU/TOTAL (APPARENT SOLUBILITY) 

 

A. Landasan Teori 

 
Topik mengenai larutan perlu dipelajari lebih mendalam karena sangat penting, 

khususnya untuk ahli farmasi, sehingga dapat mengerti teori dan penerapan dari gejala 

kelarutan dan dapat membantu memilih medium pelarut yang paling baik untuk obat atau 

kombinasi obat, membantu mengatasi kesulitan- kesulitan tertentu yang timbul pada 

waktu pembuatan larutan farmasetis (dibidang farmasi). Pengetahuan yang lebih 

mendetail mengenai kelarutan dan sifat-sifat yang berhubungan dengan itu juga 

memberikan informasi mengenai struktur dan gaya antarmolekul obat (Martin,dkk, 1990). 

Bahan-bahan obat sebagian besar berupa senyawa organik yang bersifat asam lemah 

atau basa lemah, dengan demikian faktor pH sangat mempengaruhi kelarutannya. 

Untuk obat-obat yang bersifat asam lemah, pada pH yang absolut rendah zat 

tersebut praktis tidak mengalami ionisasi. Kelarutan obat dalam bentuk ini sering disebut 

sebagai kelarutan intrinsik. Jika pH dinaikkan, maka kelarutannyapun akan meningkat, 

karena selain terbentuk larutan jenuh obat dalam bentuk molekul yang tidak terionkan 

juga terlarut obat yang terbentuk ion, seperti terlihat pada kesetimbangan ionisasi skema 

di bawah : 

HA(S) HA(aq) H+
(aq) + A-

 
(So) (S - So) 

Skema kesetimbangan ionisasi asam lemah dalam keadaan jenuh. 

So = [HA]aq = kelarutan intrinsic, S = [HA]aq + [A-]aq = apparent solubility 

Adapun fraksi obat yang terionkan [fi] dan fraksi obat yang tidak terionkan [fu] dalam 

larutan, hubungannya dengan pH larutan mengikuti persamaan Henderson-Hasselbalch 

:  

 

 
 

 

Dari uraian di atas dalam keadaan jenuh, persamaan (1) dapat diubah menjadi : 

(aq) 
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Apabila besarnya pH sama dengan pKa, maka kelarutan obat menjadi dua kali 

kelarutan intrisiknya, jika besarnya pH satu unit di atas pKa kelarutan obat menjadi 11 

kali kelarutan intrinsiknya, dan jika besarnya dua unit di atas harga pKa, maka 

kelarutannya meningkat menjadi 101 kali kelarutan intrinsiknya. 

Kelarutan semu merupakan keadaan di mana suatu zat terlarut seolah-olah telah 

larut seluruhnya dan zat pelarut, namun sebenarnya masih terdapat bagian zat terlarut 

yang tidak larut. Salah satu contoh yang dapat diuji kelarutan semunya yaitu yaitu asam 

benzoat. Asam benzoat merupakan salah satu senyawa organik golongan asam 

aromatik. 

Kelarutan suatu senyawa bergantung pada sifat fisika dan kimia zat terlarut dan 

pelarut, juga bergantung pada faktor temperatur, tekanan, pH larutan dan untuk jumlah 

yang lebih kecil, bergantung pada hal terbaginya zat terlarut. Seperti yang telah 

diuraikan di atas, bahwa kelarutan suatu zat (dalam hal ini obat) dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, di antaranya adalah pH. Banyak obat-obat penting yang termasuk ke 

dalam kelompok asam lemah dan basa lemah. Obat-obat ini bereaksi dengan asam 

lemah dan basa kuat serta dalam jarak pH tertentu berada sebagai ion yang biasanya 

larut dalam air (Martin,dkk, 1990). 

B. Tujuan 

 
Mengetahui pengaruh pH larutan terhadap kelarutan bahan obat yang bersifat asam 

lemah. 

 

C. Alat dan Bahan 

a. Alat 
 

Batang pengaduk, Botol somprot, Corong, Erlenmeyer, Filler, Gelas kimia, Labu 

takar, Oven, Pipet volume, Tabung reaksi, Timbangan analitik. 

b. Bahan. 

Asam benzoate, asam fosfat (H3PO4), kaliumfosfat (KH2PO4), aquades. 
 
 

D. Prosedur kerja 

 
Membuat dapar fosfat dengan pH 5,8; 6,0; 6,2; 6,4; 6,6; 6,8. Masing - masing 

diambil sebanyak 10 mL kemudian dimasukkan ke dalam gelas kimia yang berbeda. 

Asam benzoat ditimbang sebanyak 0,2 gram, dimasukkan kedalam gelas kimia yang 
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berisi larutan dapar. Dilakukan pengadukkan selama 20 menit, kemudian disaring 

menggunakan kertas saring. Residu dikeringkan dalam oven selanjutnya ditimbang 

berta residu. Ditentukan berat asam benzoat yang terlarut. 

 

E. Lembar Kerja 
 

 

No pH larutan dapar fosfat Berat residu 
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PERCOBAAN III 

KOEFISIEN PARTISI 

 

A. Landasan teori 

 

Koefisien partisi lipida-air suatu obat adalah perbandingan kadar obat dalam fase 

lipoid dan fase air setelah dicapai kesetimbangan. Peranan koefisien partisi obat dalam 

bidang farmasi sangat penting. Teori-teori tentang absorbsi, ekstraksi, dan kromatografi 

banyak terkait dengan teori koefisien partisi. 

Kecepatan absorbs obat sangat dipengaruhi oleh koefisien partisinya. Hal ini 

disebabkan oleh komponen dinding usus yang sebagian besar terdiri dari lipida. Dengan 

demikian obat-obat yang mudah larut dalam lipida akan dengan mudah melaluinya. 

Sebaliknya obat-obat yang sukar larut dalam lipida akan sukar diabsorpsi. Obat-obat  

yang larut dalam lipida tersebut dengan sendirinya memiliki koefisien partisi lipida-air 

yang besar, sebaliknya obat-obat yang sukar larut dalam lipida akan memiliki koefisien 

partisi yang sangat kecil. 

Pada umumnya obat-obat bersifat asam lemah atau basa lemah. Jika obat tersebut 

dilarutkan dalam air, sebagian akan terionisasi. Besarnya fraksi obat yang terionkan 

tergantung pH larutannya. Obat-obat yang tidak terionkan (unionized) lebih mudah larut 

dalam lipida, sebaliknya yang dalam bentuk ion kelarutannya kecil atau bahkan praktis 

tidak larut, dengan demikian pengaruh pH terhadap kecepatan absorpsi obat yang 

bersifat asam lemah atau basa lemah sangat besar. 

Untuk menghitung fraksi obat yang tidak terionkan dapat digunakan persamaan 

Henderson-Hasselbach, yaitu : 
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Koefisien partisi atau TPC (True partition coefficient) 

 
Untuk koefisien partisi ini pada percobaannya harus memenuhi persaratan kondisi 

sebagai berikut : 

❖ Antara kedua pelarut benar-benar tidak bercampur satu sama lain. 

❖ Bahan obatnya (solut) tidak mengalami asosiasi atau disosiasi. 

❖ Kadar obatnya relative kecil (<0,01 M). 

❖ Kelarutan solut pada masing-masing pelarut kecil. 

Jika semua persaratan tersebut dipenuhi, maka berlaku persamaan : 

 

Dimana, C1 = kadar obat dalam fase lipoid 

C2 = kadar obat dalam fase air 

b. Koefisien partisi semu atau APC (apparent partition coefficient) 

 
Apabila persaratan TPC tidak dapat terpenuhi, maka hasilnya adalah koefisien partisi 

semu. Dalam biofarmasetika dan pada berbagai tujuan yang lain umumnya memiliki 

kondisi nonideal dan tidak disertai koreksinya, sehingga hasilnya adalah koefisien 

partisi semu. Biasanya sebagai fase lipoid adalah oktanol, kloroform, sikloheksan, 

isopropyl, miristat, dan lain-lain. Fase air yang biasa digunakan adalah larudan 

dapar. Pada keadaan ini berlaku persamaan : 

 

Dimana, 

C2
o = kadar obat dalam fase air mula-mula 

C2’ = kadar obat dalam fase air setelah mencapai 

kesetimbangan a = volume fase air 

b = volume fase lipod 

suhu yang digunakan 30 0C dan 37 0C 

Contoh perhitungan asam salisilat yang dibuat pada pH 3,5 (Ka = 1,06 x 10-3), 

jika kadar total asam dan garamnya 0,01 M. 
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B. Tujuan 

 

Mengetahui pengaruh pH terhadap koefisien partisi obat yang bersifat asam lemah 

dalam campuran pelarut kloroform-air. 

 

 

C. Alat dan Bahan 
 

1. Alat 
 

Gelas kimia, Erlenmeyer, Pipet volume, Filler, Tabung reaksi, Botol semprot, 

Waterbath, Spektrofotometer, Kuvet, Corong pisah 

2. Bahan 

dapar salisilat 0,01 M dengan pH 3, 4, dan 5, kloroform p.a. 
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D. Prosedur kerja 

Percobaan 

koefisien partisi 

❖ Buat larutan dapar salisilat 0,01 M dengan pH 3, 4, dan 5 dari asam salisilat yang 

ditambah natrium salisilat. 

❖ diambil masing-masing 25 mL larutan dapar dan dimasukkan corong pisah. 

❖ Tambahkan 10 ml kloroform p.a pada larutan dapar tersebut lalu digojok selama 15 

menit, kemudian diinkubasikan pada suhu 37 0C. 

❖ Setelah kira-kira dua jam, ditentukan kadar salisilat dalam fasa air dan diulangi tiap 

30 menit. Kesetimbangan dicapai apabila beberapa kali penentun kadar tersebut 

hasilnya sudah konstan (tidak ada penurunan kadar salisilat pada fasa air). 

❖ Fase air dan Fase kloroform masing-masing diambil sebanyak 3 mL ke dalam 

tabung reaksi, tambhakan FeCl3 1% pada masing-masing tabung 

❖ Ukur absorbansinya pada panjang gelombang 525 nm. 

❖ Menentukan kadar salisilat menggunakan kurva baku yang tersedia 

❖ Hitung masing-masing koefisien partisinya pada ketiga macam pH tersebut. 
 
 

Pembuatan Larutan Standar Asam salisilat 

Larutan standar asam salisilat dibuat dengan rentan konsentrasi 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 dan 1 ppm. 

E. Lembar Kerja 

a. Kurva Baku 
 

No Konesentrasi Absorbansi 
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b. Data Percobaan 
 

No Konsentrasi salisilat 

pada 

fase air 

Kadar salisilat pada 

fase 

Kloroform 
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PERCOBAAN IV KINETIKA 

REAKSI KIMIA 

 

A. Landasan Teori 

 

Para pembuat obat harus diketahui waktu paro obat. Waktu paro suatu obat dapat 

memberikan gambaran stabilitas obat, yaitu gambaran kecepatan terurainya obat atau 

kecepatan degradasi kimiawinya. Panas, asam-asam, alkali-alkali, oksigen, cahaya, dan 

factor-faktor lain dapat menyebabkan rusaknya obat. Mekanisme degradasi dapat 

disebabkan oleh pecahnya suatu ikatan, pergantian spesies atau perpindahan atom-

atom dan ion-ion jika dua molekul bertabrakan dalam tabung reaksi. 

Kecepatan dekomposisi obat ditunjukkan oleh kecepatan perubahan konsentrasi 

mula- mula satu atau lebih reaktan dan ini dinyatakan dengan tetapan kecepatan reaksi 

“k”, yang untuk orde ke satu dinyatakan sebagai harga resiprok dari detik, menit, atau 

jam. Dalam suatu reaksi kecepatan terurainya suatu zat padat mengikuti reaksi orde nol, 

orde I ataupun orde II, yang persamaan tetapan kecepatan reaksinya seperti tercantum 

di bawah ini : 

 
 
 

 

 

 
Dimana : 

k = tetapan kecepatan reaksi 

Co = konsentrasi mula-mula zat 

C = konsentrasi pada waktu t 

X = jumlah obat yang terurai pada waktu t 

C = Co – X = konsentrasi mula-mula – jumlah yang terurai pada waktu t 

Waktu paruh obat : 

Untuk orde satu, waktu paro dapat dihitung dengan rumus : 
 

 

Pada tahun 1889 arhenius menemukan persamaan yang menyatakan hubungan 

antara pengaruh temperature terhadap kecepatan reaksi suatu reaksi orde I: 
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Dimana, Ea = energi aktivasi (energi yang dibutuhkan agar suatu molekul dapat bereaksi) 

A = suatu tetapan yang berhubungan dengan frekuenzi tabrakan antara reaktan- 

reakta
n 

 

R = tetapan (2,0 kalori/derajat/molar) 

T =temperature absolut (0C + 273) 

Untuk menentukan kecepatan dekomposisi suatu zat/obat, digunakan metode 

elevated, terurainya zat/obat tersebut dipercepat dengan memanaskannya pada 

temperature yang lebih tinggi. Log k versus 1/T dinyatakan dalam grafik dengan 

menentukan persamaan garis regresi linear akan didapatkan harga k pada temperature 

kamar untuk menentukan waktu kadaluwarsa obat. Metode ini dikenal sebagai studi 

stabilitas dipercepat. 

Waktu kadaluwarsa  biasanya  dihitung  dari  t90%  pada  temperature  kamar  (  ). 

untuk reaksi tingkat I (orde I) : 

 
 
Andaikan tanggal pembuatan 1 Januari 1997 waktu kadaluwarsanya adalah : 

1 januari 1997 +       
      

Percobaan : Hidrolisis larutan asetosal pada suhu tertentu. 
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B. Tujuan 

 
Mempelajari kinetika suatu reaksi kimia, dan menentukan waktu kadaluwarsa obat. 

 

C. Alat dan Bahan 

 
Alat 

 
Tabung reaksi, Gelas kimia, Labu takar, hot plate, UV-Vis, kuvet 

Bahan 

Asetosal, FeCl3, aquades, alkohol, es 

 

D. Prosedur kerja 

 
Timbang 0,2 g asetosal, larutkan dalam 15 ml alkohol, kemudian diencerkan dengan 

aqudest sampai 1 liter. Masukkan masing-masing 10,0 ml larutan di atas ke dalam 5 tabung 

reaksi, panaskan di atas penangas air pada suhu 40 0C. setelah 5 menit pertama, ambil 1 

tabung kemudian dinginkan dalam es, demikian seterusnya hingga menit ke 25. 

Pada tiap-tiap tabung tambahkan 2 Ll larutan feri nitrat 1% dalam asam nitrat, kocok 

hingga homogen. Baca serapan tiap larutan tersebut pada λ 525 nm. Lakukan  juga  

percobaan tersebut dengan menggunakan suhu penangas air 55 0C dan 70 0C. 

❖ Baca serapan pada spektrofotometer. 

❖ Masukkan harga serapan sebagai Y pada persamaan y = ax + b. 

❖ Hitung C0 dan C0-C, dengan mengingat molekul equivalensinya. 

❖ Masukkan hasil perhitungan pada persamaan reaksi orde I atau II tentukan 

peruraian asetosal mengikuti reaksi orde I/II. 

❖ Gambarkan kurva peruraian tersebut dengan slope sesuai hasil perhitungan di 
atas. 

 

E. Lembar Kerja 
 
 

Pemanasan 40 0C/ 55 0C/ 70 
0C 

Sampel Waktu Serapan Asetosal (X) 

1    

2    

3    

4    

5    
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Harga k (40 0C) 

1. ………………….. 

Harga k (55 0C) 

1. ………………….. 

Harga k (70 0C) 

1. ………………….. 

2. ………………….. 2. ………………….. 2. ………………….. 

3. ………………….. 3. ………………….. 3. ………………….. 

4. ………………….. 4. ………………….. 4. ………………….. 

5. ………………….. 5. ………………….. 5. ………………….. 
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PERCOBAAN V 

BUFER DAN KAPASITAS BUFFER 

 

A. Landasan Teori 

 
Buffer dapat didefinisikan sebagai campuran asam/basa lemah dengan garamnya. 

Fungsi buffer adalah mempertahankan pH larutan saat ditambahkan asam/basa dalam 

jumlah relatif sedikit. Mekanisme buffer dapat mempertahankan pH larutan adalah akibat 

pengaruh ion yang sama (common ion effect), dengan gambaran dengan persamaan 

reaksi sebagai berikut : 

H Ac H3O+ + Ac- 

(     )(     ) ( ) 

Na Ac   Na+ + Ac- 

Ac- hasil ionisasi Na-Ac, akan di “tangkap” oleh H3O+ dan membentuk molekul H- Ac, 

sehingga kadar H3O+ berkurang diikuti dengan kenaikan kadar H-Ac. Dengan demikian, 

apabila penurunan H3O+ proporsional dengan kenaikan kadar H-Ac, maka harga 

kesetimbangan Ka dapat dipertahankan untuk relative konstan. 

Perbandingan kadar asam (lemah) dengan garamnya, untuk preparasi larutan buffer 

yang dapat mempertahankan pH tertentu, dapat diperhitungkan dengan persamaan 

buffer yang disusun oleh Henderson-Haseselbalch: 

 

 

                 

fi = fraksi terionkan garam 

fu   = fraksi tak terionkan 

 asam 

persamaan tersebut valid dan reliable untuk preparasi larutan buffer dengan range pH 

= 4-10. Faktor-faktor yang mempengaruhi pH larutan buffer adalah penambahan garam 

netral, pengenceran dengan sejumlah besar solven dan suhu. 

Kapasitas buffer adalah parameter kuantitatif yang menunjukkan kekuatan 

(resistensi) untuk mempertahankan pH, yang diungkapkan seperti persamaan berikut: 

 

∆B = jumlah tertentu penambahan reagensia (g.Eq/L) yang menyebabkan perubahan 

pH. 

∆pH = perubahan pH akibat pertambahan sejumlah ∆B reagensia. 

H2O 
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B. Tujuan 

 

Memperkenalkan cara pembuatan buffer dan penetapan pH larutan, serta penentuan 

kapasitasnya. 

C. Alat dan Bahan 

1. Alat 

Gelas kimia, buret, pH meter 

2. Bahan 

Asam fosfat, Buffer fosfat pH 3 dan pH 8, Buffer asetat pH 5 
 

D. Prosedur kerja 

 

❖ Berdasarkan persamaan (1), tetapkan penyusun larutan buffer fosfat pH = 3 dan pH 

= 8, yaitu sejumlah tertentu larutan asam fosfat dan larutan sodium fosfat. 

❖ Ke dalam sejumlah larutan asam fosfat 0,1 M, masukkan larutan natrium hidroksida 

0,1 M sedikit demi sedikit melalui buret, amati dan catat perubahan pH (yang 

ditunjukkan pH meter yang terpasang) tiap satuan volume. 

❖ Dengan cara yang sama tambahkan larutan sodium hidroksida 0,1 M sedikit demi 

sedikit ke dalam buffer fosfat pH 3 dan pH 8 serta ke dalam buffer asetat pH 5 

❖ Buatlah kurva hubungan antara jumlah larutan sodium hidroksida yang ditambahkan 

dengan pH larutan. 
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E. Lembar Kerja 
 

 
1. Penambahan NaOH 0,1 M terhadap Asam fosfat 

 

 

No Penambahan NaOH Perubahan pH 

   

   

   

   

   

 

2. Penambahan NaOH 0,1 M terhadap Dapar fosfat dengan pH mula-mula 3 
 

No Penambahan NaOH Perubahan pH 

   

   

   

   

   

 
3. Penambahan NaOH 0,1 M terhadap Dapar asetat dengan pH mula-mula 5 

 

No Penambahan NaOH Perubahan pH 
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PERCOBAAN VI 
SIFAT KOLIGATIF LARUTAN 

 

A. Landasan Teori 

 
Sifat- sifat koligatif larutan dipengaruhi oleh konsentrasi zat terlarut yang berinteraksi 

pada tingkat molekul. bila suatu zat terlarut dilarutkan dalam suatu pelarut, sifat larutan itu 

menjadi berbeda dari pelarut murni. sejauh mana sifat suatu larutan itu berubah jika 

dibandingkan dengan pelarut murni dinyatakan dalam hukum koligatif. hukum tersebut 

berbunyi bahwa selisih tekanan uap, titik beku dan titik didih larutan dengan tekanan uap, 

titik beku dan titik didih pelarut murni berbanding langsung dengan konsentrasi molal zat 

terlarut. 

Istilah koligatif diambil dari bahasa latin colligare (mengumpulkan). artinya sifat ini 

ditentukan oleh kumpulan partikel zat terlarut. sifat- sifat fisika larutan yang bergantung pada 

jumlah partikel zat terlarut dan tidak bergantung pada jenis zat terlarut disebut sifat koligatif 

larutan. 

Zat terlarut dalam air ( pelarut murni) akan menyebabkan titik didih larutan lebih 

tinggi dari titik didih air (pelarut). Terjadinya kenaikan titk didih disebabkan larutan 

membutuhkan temperatur tinggi agar tekanan uapnya kembali sama dengan tekanan uap 

pelarut murni. jadi, kenaikan titik didih larutan sebanding dengan jumlah mol zat terlarut. 

Titik didih normal cairan murni atau larutan ialah suhu pada saat tekakanan uap 

mencapai 1 atm. Kerena zat terlarut menurunkan tekanan uap, maka pada suhu larutan 

harus dinaikan agar ia mendidih. Artinya, titik didih larutan lebih tingi dari titik pelarut murni. 

Gejala ini disebut sebagai peningkatan titik didih, merupakan metode alternatif untuk 

menentukan massa molar (Oxtoby,2001). 

Peningkatan titik didih, sama seperti penurunan tekanan uap sebanding dengan 

konsentrasi fraksi molnya. untuk larutan encer, perbandinganya dinyatakan dalam molalitas. 

∆Tb = Kb m 
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Dimana Tb adalah peningkatan titik didih; m adalah molalitas; Kb adalah tetapan 

perbandingan (proporsionalitas), Kb dinamakan tetapan ebuliokopik atau tetapan 

peningkatan titik didih 

Penurunan titik beku berbanding lurus dengan perubahan tekanan uap. Untuk 

konsentrasi zat terlarut yang cukup rendah, penurunan titik beku berkaitan dengan molalitas. 

Pengukurannya dapat digunakan untuk menentukan massa molar zat yang tidak diketahui 

Pada larutan encer, nilai fraksi mol zat terlarut sangat kecil dan jumlah pelarut sangat 

besar. Maka molalitas zat terlarut dapat diabaikan sehingga persamaan penurunan titik beku 

dirumuskan: 

∆Tf = m . K f 
 

Keterangan : ΔTf = penurunan titik beku 

m = molalitas dari zat terlarut 

Kf = konstanta penurunan titik beku yang besarnya tergantung pada jenis 

larutan Titik beku larutan merupakan titik beku pelarut murni dikurangi dengan 

penurunan titik bekunya. Pengukuran penurunan titik beku, seperti halnya peningkatan titik 

didih, dapat digunakan untuk menentukan massa molar zat yang tidak diketahui 

 

 

B. Tujuan 

 
Menentukan perubahan titik didih dan titik beku larutan ideal dan larutan non ideal. 

 
 

 

C. Alat dan Bahan 
 

1. Alat 
 

Waterbath, tabung reaksi, thermometer, neraca analitik, pengaduk, penjepit 

 

2. Bahan 
 

Urea, aquades, es batu, sikloheksana, larutan contoh 
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D. Prosedur Kerja 
 

1. Penentuan titik didih 
 

Menyiapkan gelas kimia 100 mL. Mengisi gelas kimia dengan aquades sebanyak 25 mL. 

Memanaskan gelas kimia hingga aquadesnya mendidih, lalu mencatat suhunya. Mengulangi 

langkah tersebut dengan larutan yang berbeda (larutan urea, larutan gula, serta larutan 

garam dapur NaCl. 

2. Penentuan Titik Beku 

 
Memasukkan butiran kecil es batu ke dalam gelas kimia kurang lebih sampai ¾ nya. 

Menambahkan 8 sendok garam grasak, lalu mengaduknya. Mengisi tabung reaksi dengan 

aquades sampai setengah dari tinggi tabung. Memasukkan tabung ke dalam gelas kimia 

berisi es batu. Didiamkan sampai aquades membeku. Diukur suhunya. Mengulangi langkah- 

langkah tersebut dengan mengganti aquades menggunakan larutan urea, larutan gula serta 

larutan garam daput NaCl. 

 
F. Lembar Kerja 

 

No Jenis Zat waktu Perubahan suhu 
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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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Lampiran 

 
LABORATORIUM FARMASI 

KARTU KONTROL 

PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK II 
 
 

Nama : 

NIM : 

Kelompok : 

No Hari/Tanggal Percobaa
n 

Nilai Paraf 
Asiste
n 

Keterangan 

Respon Tugas Keaktifan Laporan 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

NA = (10%NR + 10%NT + 30%NK + 20%NL + 30%NU) 
KETERANGAN : A = 81 - 

100 
 B = 80 - 61 

 C = 60 - 41 

 D = 40 - 21 

 E = 0 - 20 
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