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KATA PENGANTAR 
 

 
Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang dengan karuniaNYA sehingga 

kami diberikan kemudahan dalam penyusunan buku Penuntun Praktikum Farmasi Fisika 

II Maksud penyusunan penuntun ini adalah untuk membantu mahasiswa dalam  

melaksanakan praktikum yang menunjang pemahaman terhadap teori mata Farmasi 

Fisika II yang diberikan dalam perkuliahan. 

Buku ini disusun berdasarkan literatur sebagai bahan acuan. Dalam penuntun ini 

hanya diberi beberapa contoh, sehingga mahasiswa masih perlu mencari dan 

mempelajari literatur lain sebagai pendukung. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan 

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

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

buku ini bermanfaat. 

Kendari, September 2019 
 
 
 
 

Tim Penyusun 
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I. TATA TERTIB 
 

 

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, TIDAK BOLEH 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. 

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

alat atau tingkat kerusakan dari alat. 
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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, 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 LAPORAN 
 

 

1. Jurnal dikerjakan dengan tulisan tangan menggunakan bolpoin tinta hitam atau 

biru pada kertas HVS ukuran A4/A4S 70/80 gram (Pengecualian untuk halaman 

sampul bisa diketik) 

2. Halaman Sampul Jurnal 

Halaman Awal 

Jurnal Praktikum Farmasi Fisika II 

Percobaan .. *) 

…………..(Judul Percobaan)…………… 
 
 
 
 
 
 

Hari/Tanggal : 

Nama : 

NIM : 

Kelompok : 

Asisten : 
 
 

Isi 

a. Pendahuluan 

b. Tujuan praktikum 

c. Diagram alir/skema kerja 

3. Laporan individual dikerjakan dengan ketikan komputer, pada kertas HVS ukuran 

A4/A4S 70/80 gram 

4. Halaman sampul laporan 

Halaman Awal (sama seperti format jurnal) 

Isi : 

a. Tujuan praktikum 

b. Landasan teori 

c. Alat dan bahan 
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d. Diagram alir/skema kerja 

e. Hasil pengamatan 

f. Lembar pengamatan (laporan sementara yang telah disetujui oleh asisten) 

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. 
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PERCOBAAN I PENENTUAN TEGANGAN PERMUKAAN 

 

A. LANDASAN TEORI 
 

Tegangan permukaan dihasilkan dari tarik-menarik sesama molekul dalam cairan. Tegangan 

permukaan merupakan gaya per satuan panjang yang harus diberikan sejajar pada 

permukaan untuk mengimbangi tarikan ke dalam pada cairan tersebut karena gaya adhesi 

lebih kecil dari gaya kohesi antara molekul cairan sehingga menimbulkan terjadinya gaya 

kedalam pada permukaan cairan. Tegangan permukaan, mempunyai satuan dyne/cm 

(Sinko, 2012).Tegangan antarmuka adalah gaya per satuan panjang yang terdapat pada 

antarmuka dua fase cair yang tidak bercampur, atau tegangan muka yang diukur pada 

bidang batascairan yang tidak saling bercampur. Ada beberapa macam metode untuk 

pengukuran tegangan muka dan antar muka, yaitu: metode kenaikan kapiler, metode cincin 

Du Nuoy, metode berat tetesan, tekanan gelembung, tetesan sessile dan lempeng 

Wilhelmy (Sinko,2012). Tegangan antar muka adalah gaya per satuan panjang yang terjadi 

pada antar muka antara fase cair yang tidak dapat tercampur. Seperti tegangan muka, 

satuannya adalah dyne/cm. Tegangan antar muka selalu lebih kecil dari tegangan muka, 

sebab gaya adesi antara dua fase cair yang membentuk antar muka lebih besar dari gaya 

adesi antara fase cair dan fase gas yang membentuk antar muka. Dengan demikian, jika dua 

macam zat cair dapat campur sempurna, maka tidak akan ada tegangan antar muka 

diantara mereka (Moechtar, 1990). 

Tegangan muka cairan dapat diukur dengan beberapa cara seperti dengan: 

tensiometer, cara drop weigdat, cara bubble pressure, cara capillary rise. Metode  

Capillary rise berdasarkan kenyataan bahwa kebanyakan cairan dalam pipa kapiler 

mempunyai permukaan lebih tinggi dari pada permukaan diluar pipa, bila cairan 

membasahi bejana, dalam hal ini cairan membentuk permukaan tyang cekung. Bila cairan 

tidak membasahi bejana, cairan membentuk permukaan yang cembung. 

Cekung bila: gaya adesi > kohesi Cembung bila: gaya adesi < kohesi 

Pipa kapiler dengan jari-jari r dimasukkan dalam cairan yang membasahi gelas. 

Dengan membasahi dinding bagian dalam, zat cair ini naik, kenaikan ini disebabkan oleh 

gaya akibat adanya tegangan muka: 

F1= 2πr ɣ cos θ dimana  

F1 = gaya ke atas 

r = jari-jari kapiler  

ɣ = tegangan muka 

 θ = sudut kontak (Sukardjo,1997) 
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B. TUJUAN 

Tujuan dalam percobaan ini adalah untuk mengetahui penentuan tegangan  

permukaan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

C. ALAT DAN BAHAN 
 

1) Alat : 

- Filler 

- Gelas kimia 

- Hot Plate 

- Pipa kapiler 

- Pipet ukur 

- Piknometer 

- Timbangan analitik 

2) Bahan : 

- Akuades 

- Etanol 

- Minyak (zaitun, minyak goreng) 

- Sabun 

- Gula/Garam 

 

D. PROSEDUR KERJA 

 

a) Penentuan Densitas 

- Timbang piknometer 

- Diisi piknometer dengan sampel yang akan ditentukan densitasnya 

- Ditimbang piknometer + isi. 

- Tentukan densitas masing-masing sampel dengan menggunakan persamaan : 
 

ρ =   
  

b) Penentuan Tegangan Permukaan 

- Akuades, minyak, dan etanol dimasukan dalam gelas kimia 

- Dicelupkan pipa kapiler pada permukaan masing-masing sampel 

- Ditunggu hingga kenaikan pada pipa kapiler konstan 

- Diukur kenaikannya dengan mistar 

- Dihitung tegangan permukaannya dengan menggunakan persamaan : 

γ =              
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c) Penambahan Konsentrasi Fluida 

- Larutkan garam/gula/sabun sebanyak 2 gram pada masing-masing 

sampel sebanyak 15 ml. 

- Dicelupkan pipa kapiler pada permukaan masing-masing sampel 

- Ditunggu hingga kenaikan pada pipa kapiler konstan 

- Diukur kenaikannya dengan mistar 

- Dihitung tegangan permukaannya 

d) Pengaruh Suhu Terhadap Tegangan Permukaan 

- Akuades, minyak, dan etanol dimasukan dalam gelas kimia lalu dipanaskan 

di atas hot plate selama 5 menit. 

- Dicelupkan pipa kapiler pada permukaan masing-masing sampel 

- Ditunggu hingga kenaikan pada pipa kapiler konstan 

- Diukur kenaikannya dengan mistar 

- Dihitung tegangan permukaannya 

e) Pengaruh Viskositas Terhadap Tegangan Permukaan 

- Larutkan garam/gula pada masing-masing sampel hingga jenuh 

- Dicelupkan pipa kapiler pada permukaan masing-masing sampel 

- Ditunggu hingga kenaikan pada pipa kapiler konstan 

- Diukur kenaikannya dengan mistar 

- Dihitung tegangan permukaannya 

 

E. LEMBAR KERJA 

a. Penentuan densitas 

 

No Berat piknometer 

kosong 

Berat piknometer + isi Densitas     

1    

2    

Dst.    

b. Penentuan tegangan permukaan 

 

No Jenis zat   r pipa kapiler h (cm) Γ 

1      

2      

Dst.      
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c. Penambahan konsentrasi fluida 

 

No Jenis zat   r pipa kapiler h (cm) Γ 

1      

2      

Dst.      

 

d. Pengaruh suhu terhadap tegangan permukaan 

 

No Jenis zat   r pipa kapiler H Γ 

1      

2      

Dst.      

e. Pengaruh viskositas terhadap tegangan permukaan 

 

No Jenis zat   r pipa kapiler H Γ 

1      

2      

Dst.      

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Sinko, P.J., 2012, Farmasi Fisika dan Ilmu Farmasetika, EGC, Jakarta 

Moechtar. 1990. Farmasi Fisik. Universitas Gadjah Mada Press. 

Yogyakarta Sukardjo. 1997. Kimia Fisika. Rineka Cipta. jakarta 
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PERCOBAAN II 

SILIKA GEL SEBAGAI ADSORBEN 
 
 

 

A. PENDAHULUAN 

 
Silika adalah senyawa hasil polimerisasi asam silikat, yang tersusun dari rantai 

satuan SiO4 tetrahedral dengan formula umum SiO2. Di alam senyawa silika ditemukan 

dalam beberapa bahan alam, seperti pasir, kuarsa, gelas, dan sebagainya. Silika sebagai 

senyawa yang terdapat di alam berstruktur kristalin, sedangkan sebagai senyawa sintetis 

adalah amorph. Secara sintetis senyawa silika dapat dibuat dari larutan silikat atau dari 

pereaksi silan. Silika gel sebagai salah satu senyawa silika sintetis yang berstruktur 

amorph. Silika gel merupakan salah satu bahan kimia berbentuk padatan yang banyak 

dimanfaatkan sebagai adsorben. Hal ini disebabkan oleh mudahnya produksi dan juga 

beberapa kelebihan yang lain, yaitu : sangat inert, hidrofilik, mempunyai kestabilan termal 

dan mekanik yang tinggi serta relatif tidak mengembang dalam pelarut organik jika 

dibandingkan dengan padatan resin polimer organik. Kualiatas yang berkaitan dengan 

pemanfaatannya ditentukan oleh berbagai faktor, yaitu struktur internal, ukuran partikel, 

porositas, luas permukaan, ketahanan dan polaritasnya (Sulastri, 2010). 

Sifat sebagai penjerap yang disebut juga sifat adsorptif adalah karena adanya 

situs aktif pada permukaan. Kegunaan silika gel yang lazim adalah sebagai penjerap uap 

air pada penyimpanan bahan – bahan yang bersifat higroskopis, atau mudah menjerap 

uap air seperti berbagai produk makanan dan juga obat – obatan. Pada silika gel yang 

digunakan sebagai penjerap uap air biasanya ditambahkan senyawa kobalt sebagai 

indikator untuk mengetahui kapasitas uap air yang terjerap. 

Rumus kimia silika gel secara umum adalah SiO2.x H2O. Struktur satuan mineral 

silika pada dasarnya mengandung kation Si4+ yang terkoordinasi secara tetrahedral 

dengan anion O2-. Namun demikian, susunan tetrahedral SiO4 pada silika gel tidak 

beraturan seperti struktur berikut (Oscik, 1982). 
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Struktur Kimia Silika Gel (Oscik, 1982) 
 

Sifat silika gel ditentukan oleh orientasi dari ujung tempat gugus hidroksil 

berkombinasi. Oleh karena ketidak-teraturan susunan permukaan SiO4 tetrahedral, maka 

jumlah distribusinya per unit area bukan menjadi ukuran kemampuan adsorpsi silika gel, 

meskipun gugus silanol dan siloksan terdapat pada permukaan silika gel. Kemampuan 

adsorpsi ternyata tidak sebanding dengan jumlah gugus silanol dan gugus siloksan yang 

ada pada permukaan silika gel, tetapi tergantung pada distribusi gugus OH per unit area 

adsorben (Oscik, 1982). 

B. TUJUAN 

 
Tujuan pada percoban ini adalah untuk mengkaji seberapa besar daya adsorbsi 

menggunakan silika gel. 

C. ALAT DAN BAHAN 

 

1. Alat 

Alat yang digunakan pada percobaan ini adalah : 

- Batang pengaduk 

- Botol semprot 

- Corong 

- Filler 

- Gelas kimia 100 ml 

- Gelas kimia 250 ml 

- Gelas kimia 50 ml 
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- Kuvet 

- Labu takar 100 ml 

- Labu takar 250 ml 

- Labu takar 50 ml 

- Lumpang dan alu 

- Pipet tetes 

- Pipet ukur 25 ml 

- Spektrofotometer / spektronik 20D 

2. Bahan 

Bahan yang digunakan pada percobaan ini adalah : 

- Alkohol 96% 

- Aquades 

- Kertas perkamen 

- Kertas saring 

- Metilen blue 

- Silika gel 

 

D. CARA KERJA 

1. Penentuan panjang gelombang maksimum 

- ditimbang sebanyak 1 g metilen blue 

- Dilarutkan dengan aquades 100 mL 

- Discanning panjang gelombang maksimum pada spektrofotometer Uv- vis pada 

λ 400-500 nm 

2. Pembuatan Kurva Baku Zat Warna 

- Dibuat larutan metilen blue dengan seri konsentrasi 10 ppm, 20 ppm, 30 ppm, 

40 ppm, dan 50 ppm. 

- Diukur serapan masing-masing larutan pada panjang gelombang maksimum 

yang diperoleh 

- Dibuat kurva baku dengan memplotkan konsentrasi vs serapan 

3. Penentuan kemampuan adsorpsi silika gel terhadap zat warna 
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λ max 

 

 

- Ditimbang sebanyak 1; 2; 3; 4; dan 5 g silika gel 

- Dimasukkan masing masing ke dalam 100 mL larutan metilen blue 50 ppm 

pada wadah yang berbeda 

- Diaduk, dan didiamkan selama 10 menit 

- Disaring 

- Ditentukan konsentrasi zat warna yang teradsorpi 

- Ditentukan kapasitas adsorpsi secara freundlich dan Langmuir 

 

E. LEMBAR KERJA 

1. Penentuan Panjang Gelombang Maksimum 

 
 
 

 

2. Pembuatan Kurva Baku Zat Warna 
 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C 

y = ax + b 
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3. Penentuan Kemampuan Adsorpsi Silika Gel Terhadap Zat Warna 
 

No Massa silica gel Konsentrasi sebelum Konsentrasi sesudah 

1    

2    

3    

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Oscik,J (1982), Adsorption, new York. John Wiley & Sons 

Sulastri, S., dan Susila K., 2010, Berbagai macam Senyawa Silika : Sintesis, Karakterisasi 

dan Pemanfaatan, Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan 

MIPA, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta, 15 Mei 2010 

Sinko, P.J., 2012, Farmasi Fisika dan Ilmu Farmasetika, EGC, Jakarta 
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PERCOBAAN III 
 

PENENTUAN PENGARUH ZAT TAMBAHAN TERHADAP VISKOSITAS 

PROPILEN GLIKOL MENGGUNAKAN VISKOMETER OSTWALD 

 

A. LANDASAN TEORI 

Viskositas dari suatu cairan murni adalah indeks hambatan aliran cairan. Setiap 

fluida, gas atau cairan, memiliki suatu sifat yang dikenal sebagai viskositas, yang dapat 

didefinisikan sebagai tahanan yang dilakukan suatu lapisan fluida terhadap suatu 

lapisan lainnya. Salah satu cara untuk menentukan viskositas cairan adalah metode 

kapiler dari Poiseulle, metode Ostwald merupakan suatu variasi dari metode Poiseulle. 

Viskositas (kekentalan) cairan akan menimbulkan gesekan antar- bagian atau 

lapisan cairan yang bergerak satu terhadap yang lain. Hambatan atau gesekan yang 

terjadi ditimbulkan oleh gaya kohesi di dalam zat cair. Viskositas gas ditimbulkan oleh 

peristiwa tumbukan yang terjadi antara molekul-molekul gas. 

Kekentalan disebabkan karena kohesi antara patikel zat cair. Zat cair ideal tidak 

mempunyai kekentalan. Zat cair mempunyai beberapa sifat sebagai berikut: 

a. Apabila ruangan lebih besar dari volume zat cair akan terbentuk permukaan bebas 

horizontal yang berhubungan dengan atmosfer. 

b. Mempunyai rapat masa dan berat jenis. 

c. Dapat dianggap tidak termampatkan. 

d. Mempunyai viskositas (kekentalan). 

e. Mempunyai kohesi, adesi dan tegangan permukaan. 

Faktor- fator yang mempengaruhi viskositas adalah sebagai berikut : 

a. Temperatur 

Viskositas akan turun dengan naiknya suhu, sedangkan viskositas gas naik dengan 

naiknya suhu. Pemanasan zat cair menyebabkan molekul-molekulnya memperoleh 

energi. Molekul-molekul cairan bergerak sehingga gaya interaksi antar molekul 

melemah. Dengan demikian viskositas cairan akan turun dengan kenaikan temperatur. 

b. Kehadiran zat lain 

 
Penambahan gula tebu meningkatkan viskositas air. Adanya bahan tambahan seperti 

bahan suspensi menaikkan viskositas air. Pada minyak ataupun gliserin adanya 



12  

 

penambahan air akan menyebabkan viskositas akan turun karena gliserin maupun 

minyak akan semakin encer, waktu alirnya semakin cepat. 

c. Ukuran dan berat molekul 
 

Viskositas naik dengan naiknya berat molekul. Misalnya laju aliran alkohol cepat, 

larutan minyak laju alirannya lambat dan kekentalannya tinggi seta laju aliran lambat 

sehingga viskositas juga tinggi. 

d. Berat molekul 
 

Viskositas akan naik jika ikatan rangkap semakin banyak. 

 

e. Kekuatan antar molekul 

 
Viskositas air naik denghan adanya ikatan hidrogen, viskositas CPO dengan gugus OH 

pada trigliseridanya naik pada keadaan yang sama 

Karena pada metode ini selalu diperhatikan aliran cairan dari batas atas (m) sampai ke 

batas bawah (n) menggunakan viskometer Ostwald, maka viskositas larutan dapat 

ditentukan denggan menggunakan persamaan : 

η1 

η2 

 
dimana : 

η1 : viskositas sampel 

η2 : viskositas air  (0,0009 atau 0,9 x         N /      S ) ρ1

 : densitas sampel ,  ρ2 : densitas air (1 g/ml) 

T1 : waktu rata-rata sampel, T2 : waktu rata-rata air 

 

 

B. TUJUAN 
 

Tujuan dari percobaan ini adalah sebagai berikut : 

1. Mahasiswa mampu memahami cara penetuan viskositas larutan menggunakan 

viskometer Ostwald 

ρ1 x T1 
ρ2 x T2 
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2. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengaruh kehadiran zat lain terhadap 

viskositas propilen glikol 

C. ALAT DAN BAHAN 

1. Alat 

a. Corong 

b. filler 

c. Gelas kimia 

d. Pipet tetes 

e. Statif dan klem 

f. Stopwatch 

g. Timbangan analitik 

h. Viskometer Ostwald 

2. Bahan 

a. Akuades 

b. Propilen glikol 20 % 

c. Madu 

d. Tisue 

 

D. PROSEDUR KERJA 

1. Penentuan Viskositas 

- Akuades dimasukkan ke dalam viskometer ostwald sebanyak 15 ml 

- Dihisap menggunakan filler sampai kebatas atas (start mark) 

- Dibiarkan mengalir sampai batas bawah (stop mark) 

- Dicatat waktu alir dari batas atas sampai kebatas bawah 

- Dilakukan triplo dan dihitung viskositasnya 

- Diulang prosedur diatas untuk propilen glikol 5;10;15; dan 20 % 



14  

 

E. LEMBAR KERJA 

1. Penentuan viskositas 

 

% propilen 
glikol 

t1 t2 t3 t rata-

rata 

Berat 

piknometer 

berisi 

Berat 
larutan 

densitas 

        

        

        

        

Berat piknometer kosong =……g 
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PERCOBAAN IV SEDIMENTASI PARTIKEL SUSPENSI 

 

A. LANDASAN TEORI 
 

Suspensi dalam farmasi adalah dispersi kasar dengan partikel padat yang tidak 

larut terdispersi dalam medium cair. Diameter partikelnya lebih besar dari 0,1 µm. Aspek 

utama dalam stabilitas fisika suatu suspensi adalah mencagah fasa terdispersi 

mengendap terlalu cepat dan fasa terdispersi mengendap pada dasar wadah membentuk 

“cake” yang keras, dan dapat segera terdispersi kembali menjadi campuran yang 

homogen. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas suatu suspensi: 

a. Ukuran partikel 

b. Jumlah partikel yang bergerak 

c. Tolak-menolak antar partikel karena adanya muatan listrik 

d. Konsentrasi suspensi 

e. Viskositas 

f. Suhu 

Dua parameter sedimentasi adalah volume sedimentasi (F) dan derajat flokulasi 

(β). Volume sedimentasi adalah perbandingan volume akhir sedimentasi (Vu) terhadap 

volume awal suspensi (Vo). 

F = .......................................... (1) 
   

 

Derajat flokulasi adalah suatu parameter yang lebih mendasar, karena 

menghubungkan volume sedimen dalam sistem flokulasi dengan volume sedimen pada 

sistem deflokulasi. 

β =   
                                                

                                                  
 

Secara umum kecepatan sedimentasi dinyatakan dalam Hukum Stokes, dengan 
persamaan: 

 

V = 
   (   –    ) ........ 

(3)
 

      
 

Dengan ketentuan: V = laju sedimentasi (cm/det) 
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d = diameter partikel (cm) 

ρs = masa jenis fasa terdispersi 

ρo = masa jenis medium 

pendispersi g = percepatan 

gravitasi 

ɳo = viskositas medium pendispersi 
 
 

Laju sedimentasi juga dapat ditentukan dengan persamaan: 
 

 
V = laju sedimentasi 

H = selisih batas atas dan 

bawah t = waktu 

V =   
  

……..(4) 

 

B. TUJUAN 

 

1. Memahami dan mengamati faktor-faktor dan parameter-parameter yang 

mempengaruhi stabilitas suatu suspensi. 

2. Memahami pengaruh penambahan suspending agent pada sediaan suspensi. 

3. Memahami perbedaan antara sistem suspensi terflokulasi dan terdeflokulasi. 

 

C. ALAT DAN BAHAN 
 

1. Alat 

a. Gelas ukur 50 ml 

b. Beaker glass 

c. Mortir dan Stamper 

d. Pengaduk gelas 

e. Aluminium foil 

2. Bahan 

a. Parasetamol 

b. Propilenglikol 

c. NaCMC 

d. Aquadest 
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D. PROSEDUR KERJA 
 

1. Pembuatan suspensi 

a. Tabung 1 

• Timbang parasetamol 3 g 

• Parasetamol digerus + akuades sedikit demi sedikit sampai dapat dituang 

• Masukkan ke dalam gelas ukur + akuades hingga 50 ml, kocok sampai homogen 

b. Tabung 2 

• NaCMC 1% dimasukkan dalam lumpang + akuades, digerus hingga terbentuk 

mucilago 

• Timbangan parasetamol 3 g, masukkan ke dalam mucilago NaCMC, aduk hingga 

homogen + akuades sampai bisa dituang 

• Masukkan ke dalam gelas ukur + akuades hingga 50 ml, kocok sampai homogen 

c. Tabung 3 

• NaCMC 2% dimasukkan dalam lumpang + akuades, gerus hingga 

terbentuk mucilago 

• Timbangan parasetamol 3 g, masukkan ke dalam mucilago NaCMC, aduk 

hingga homogen + akuades sampai bisa dituang 

• Masukkan ke dalam gelas ukur + akuades hingga 50 ml, kocok sampai homogen 

d. Tabung 4 

• NaCMC 1% dimasukkan dalam lumpang + akuades, gerus hingga 

terbentuk mucilago 

• Timbangan parasetamol 3 g, dibasahi dengan propilenglikol, masukkan ke 

dalam mucilago NaCMC, aduk hingga homogen + akuades sampai bisa dituang 

• Masukkan ke dalam gelas ukur + akuades hingga 50 ml, kocok sampai homogen 

e. Tabung 5 

• NaCMC 2% dimasukkan dalam lumpang + akuades, gerus hingga 

terbentuk mucilago 

• Timbangan parasetamol 3 g, dibasahi dengan propilenglikol, masukkan ke 

dalam mucilago NaCMC, aduk hingga homogen + akuades sampai bisa dituang 
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• Masukkan ke dalam gelas ukur + akuades hingga 50 ml, kocok sampai homogen 

2. Diamkan masing-masing suspensi dan amati tinggi sedimen tiap 15, 30, 45, 60, 90 

menit 

3. Hitung harga volume sedimentasi dan derajat flokulasi 
 

E. LEMBAR KERJA 
 

a. Hasil pengamatan tinggi sedimen 
 

Waktu 

(t) 

Tinggi Sedimen (cm) 

Tabung I Tabung II Tabung III Tabung IV Tabung V 

15      

30      

45      

60      

90      

 

b. Hasil perhitungan 

1. Perhitungan harga volume sedimentasi (F) 
 

Waktu 

(t) 

Volume Sedimen (F) 

Tabung I Tabung II Tabung III Tabung IV Tabung V 

15      

30      

45      

60      

90      
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2. Perhitungan harga derajat Flokulasi (β) 

 

Waktu 

(t) 

Derajat Flokulasi (F) 

Tabung I Tabung II Tabung III Tabung IV Tabung V 

15      

30      

45      

60      

90      
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mempunyai kelarutan dalam air agar manjur secara terapi sehingga obat masuk ke 

PERCOBAAN V 
 

KELARUTAN (PENGARUH pH, KOSOLVEN, SURFAKTAN & SUHU) 

 

A. LANDASAN TEORI 
 

Obat merupakan salah satu kebutuhan yang digunakan dalam upaya 

menunjang upaya peningkatan dan pemeliharaan kesehatan masyarakat. Banyak 

bentuk sedian farmasi yang beredar di masyarakat diantaranya sediaan padat dan cair, 

terdapat sediaan 

 

 

sistem sirkulasi dan menghasilkan suatu efek terapeutik. Senyawa-senyawa yang tidak 

larut seringkali menunjukkan absorbsi yang tidak sempurna atau tidak menentu (Ansel, 

 

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 (1-3) (Sinko, 2012). 

Surfaktan atau surface active agent merupakan suatu molekul amphipatic atau 

amphiphilic yang mengandung gugus hidrofilik dan lipofilik dalam satu molekul yang 

sama. Secara umum kegunaan surfaktan adalah untuk menurunkan tegangan 

permukaan, tegangan antarmuka, meningkatkan kestabilan partikel yang terdispersi 

dan mengontrol jenis formasi emulsi, yaitu misalnya oil in water (O/W) atau water in oil 

(W/O) (Anonim, 1995). 

B. TUJUAN 

 
Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mempelajari kelarutan suatu obat serta 

memahami dan mengetahui pengaruh pH, kosolven, surfaktan dan suhu terhadap 

kelarutan suatu obat. 

C. ALAT DAN BAHAN 

1. Alat 

- Gelas kimia 

- Spektrofotometer 

 
 

 

- Botol semprot 

- Pipet ukur 

1985). 

yang mengandung bahan aktif yang kelarutannya kecil dalam air. Suatu obat harus 
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- Pipet tetes 

- Filler 

- Batang pengaduk 

- Sendok tandu 

2. Bahan 

- Akuades 

- Alcohol 

- Parasetamol 

- HCL 

- NaOH 

- Surfaktan (Deterjen) 

 

D. PROSEDUR KERJA 

 

a. Pembuatan kurva baku paracetamol 

- Elektromantel 

- Gelas ukur 10 ml 

- Corong 

- Timbangan analitik 

 

 

1. Menimbang 100 mg parasetamol dan dilarutkan dalam 100 ml NaOH, maka 

didapat larutan dengan konsentrasi 1000 ppm 

2. Membuat larutan dengan konsentrasi 100 ppm dengan melarutkan 10 ml larutan 

induk dalam 100 ml NaOH 

3. Membuat larutan dengan konsentrasi 4 ppm dengan melarutkan 0,4 ml (larutan 

dengan konsentrasi 100 ppm) dalam 100 ml NaOH 

4. Membuat larutan dengan konsentrasi 6 ppm dengan melarutkan 0,6 ml (larutan 

dengan konsentrasi 100 ppm) dalam 100 ml NaOH 

5. Membuat larutan dengan konsentrasi 8 ppm dengan melarutkan 0,8 ml (larutan 

dengan konsentrasi 100 ppm) dalam 100 ml NaOH 

6. Membuat larutan dengan konsentrasi 10 ppm dengan melarutkan 1 ml (larutan 

dengan konsentrasi 100 ppm) dalam 100 ml NaOH 

7. Membuat larutan dengan konsentrasi 12 ppm dengan melarutkan 1,2 ml (larutan 

dengan konsentrasi 100 ppm) dalam 100 ml NaOH 

8. Diukur absorbansi masing-masing larutan pada panjang gelombang maksimum 

paracetamol. 

b. Pengaruh pH 

- Dimasukkan akuades masing-masing 40 ml ke dalam gelas kimia 1 dan 2 
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- Ditambahkan 10 ml HCL pada tabung 1 dan 10 ml NaOH pada tabung 2 

- Dimasukkan masing-masing 3 g parasetamol pada gelas kimia 1 dan 2 

- Diaduk hingga larut 

- Diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer 

c. Pengaruh Kosolven 

- Ditimbang parasetamol 6 gr 

- Dimasukkan 50 ml akuades dalam gelas kimia 1 

- Dimasukkan 40 ml akuades dalam gelas kimia 2 

- Dipipet 10 ml alcohol dan dimasukkan ke dalam gelas kimia 2 

- Dimasukkan masing-masing 3 gr parasetamol pada gelas kimia 1 dan 2 

- Diaduk 

- Diukur absorbansi nya menggunakan spektrofotometer 

d. Pengaruh Surfaktan 

- Ditimbang parasetamol 6 gr 

- Dimasukkan 50 ml akuades dalam gelas kimia 1 

- Dimasukkan 40 ml akuades dalam gelas kimia 2 

- Dipipet 10 ml larutan surfaktan(deterjen) dan dimasukkan ke dalam gelas 

kimia 2 

- Dimasukkan masing-masing 3 gr parasetamol pada gelas kimia 1 dan 2 

- Diaduk 

- Diukur absorbansi nya menggunakan spektrofotometer 

e. Pengaruh suhu 

- Ditimbang parasetamol 6 gr 

- Dimasukkan akuades masing-masing 50 ml ke dalam gelas kimia 1 dan 2 

- Dimasukkan masing-masing 3 gr parasetamol pada gelas kimia 1 dan 2 

- Diaduk hingga larut pada gelas kimia 1 

- Dipanaskan dengan eletromantel gelas kimia 2 selama 5 menit sambil diaduk 

- Diangkat gelas kimia dari elektromantel 

- Didinginkan dengan menggunakan air es 

- Diukur absorbansi nya menggunakan spektrofotometer 
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E. LEMBAR KERJA 

a. Pembuatan kurva baku paracetamol 

 

A 
 

y = ax + b 
 
 
 
 
 
 

 

C 
 
 

b. Pengaruh pH 
 

No Perlakuan Absorbansi Konsentrasi 

1    

2    

 

c. Pengaruh kosolven 

 

No Perlakuan Absorbansi Konsentrasi 

1    

2    

 

d. Pengaruh surfaktan 

 

No Perlakuan Absorbansi Konsentrasi 

1    

2    

 

e. Pengaruh suhu 

 

No Perlakuan Absorbansi Konsentrasi 

1    

2    



24  

DAFTAR PUSTAKA 

Sinko, P.J., 2012, Farmasi Fisika dan Ilmu Farmasetika, EGC, Jakarta 

Ansel, H.C., 2005, Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi, UI Press, 

Jakarta 

Anonim, 1995, Farmakope Indonesia, IV, Departemen Kesehatan Republik 

Indonesia, Jakarta. 



25  

PERCOBAAN VI 

PENENTUAN UKURAN PARTIKEL 

 

A. LANDASAN TEORI 
 

Mikromeritik biasanya diartikan sebagai ilmu dan teknologi tentang partikel yang 

kecil. Ukuran partikel dapat dinyatakan dengan berbagai cara. Ukuran diameter rata-

rata, ukuran luas permukaan rata-rata, volume rata-rata dan sebagainya. Pengertian 

ukuran partikel adalah ukuran diameter rata-rata. 

Ilmu dan teknologi partikel kecil diberi nama mikromiretik oleh Dalla Valle. 

Dispersi koloid dicirikan oleh partikel yang terlalu kecil untuk dilihat dengan mikroskop 

biasa, sedang partikel emulsi dan suspensi farmasi serta serbuk halus berada dalam 

jangkauan mikroskop optik. Partikel yang mempunyai ukuran serbuk lebih kasar, 

granul tablet, dan garam granular berada dalam kisaran ayakan (Sinko, 2012). 

Untuk memulai setiap analisis ukuran partikel harus diambil dari umunya jumlah 

bahan besar (ditandai dengan jumlah dasar) suatu contoh yang representatif. 

Karenanya suatu pemisahan bahan awal dihindari oleh karena dari suatu pemisahan, 

contoh yang diambil berupa bahan halus atau bahan kasar. Untuk pembagian contoh 

pada jumlah awal dari 10-1000 g digunakan apa yang disebut Pembagi Contoh piring 

berputar. Pada jumlah dasar yang amat besar harus ditarik beberapa contoh dimana 

tempat pengambilan contoh sebaiknya dipilih menurut program acak (Voigh, 1994). 

Setiap kumpulan partikel biasanya disebut polidispersi. Karenanya perlu untuk 

mengetahui tidak hanya ukuran dari suatu partikel tertentu, tapi juga berapa banyak 

partikel-partikel dengan ukuran yang sama ada dalam sampel. Jadi kita perlu sutau 

perkiraan kisaran ukuran tertentu yang ada dan banyaknya atau berat fraksi dari tiap-

tiap ukuran partikel, dari sini kita bisa menghitung ukuran partikel rata-rata untuk 

sampel tersebut. Salah satu metode yang digunakan dalam penentuan ukuran partikel 

adalah metode ayakan. 

1. Metode Ayakan 

 
Metode ini menggunakan suatu seri ayakan standar yang dikalibrasi oleh The 

National Bureau of Standards.Ayakan umunya digunakan untuk memilih partikel- 

partikel yang lebih kasar, tetapi jika digunakan dengan sangat hati-hati. Ayakan-ayakan 

tersebut bisa digunakan untuk mengayak bahan sampai sehalus 44 mikrometer 

(ayakan 
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nomor 235). Menurut metode U.S.P. untuk menguji kehalusan serbuk suatu massa 

atau sampel tertentu ditaruh diatas suatu ayakan yang cocok dan digoyangkan secara 

mekanis. 

Ayakan dapat dibuat dari kawat dengan ukuran lubang tertentu, dimana lubang 

dinyatakan dalam ukuran inci untuk mendapatkan analisis yang lebih rinci. Pada cara 

ini, ayakan disusun bertingkat dimulai dari ayakan yang paling kasar diletakkan paling 

atas pada mesin penggerak dilanjutkan sampai pada ayakan paling halus yang 

diletakkan paling bawah. Suatu sampel ditimbang dan ditaruh diatas ayakan dan 

digerakkan dengan mesin penggerak. Sisa dari sampel yang tertinggal pada setiap 

ayakan diambil untuk kemudian ditimbang. Sampel yang diukur partikelnya 

menggunakan metode ini contohnya granul-granul tablet (Sinko, 2012). Dalam 

pengukuran diameter partikel sampel dapat digunakan rumus: 

 

 
Dln = 

 n.d 
 

 n 
 
 

Keterangan = dln = diameter panjang rata-rata 

n = % Berat tertahan 

d = diameter lubang ayakan 
 

B. TUJUAN 
 

Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui dan memahami cara penentuan 

ukuran partikel dengan metode ayakan. 

C. ALAT DAN BAHAN 

1. Alat 

• Ayakan dengan nomor mesh yang berbeda 

• Timbangan analitik 

• Sikat tabung 

2. Bahan 

• Talk 

• Pati jagung 
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• Tisu 

 

D. PROSEDUR KERJA 

1. Disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan 

2. Ditimbang pati jagung dan talk masing-masing sebanyak 50 g 

3. Setiap ayakan lebih dahulu dibersihkan dengan sikat tabung kemudian dilap 

dengan tissue untuk memastikan keringnya pengayak maupun tidak terdapatnya 

partikel tertingggal lagi yang dapat menghalangi proses pengayakan. 

4. Ayakan disusun bertingkat dimulai dari ayakan yang paling besar diletakkan paling 

atas dilanjutkan sampai pada ayakan paling kecil yang diletakkan paling bawah 

5. Talk yang telah ditimbang 50 g ditempatkan pada pengayak nomor mesh terbesar, 

kemudian diayak selama 5-10 menit. tetapi jika menggunakan mesin pengayak, 

mesin dijalankan dengan kecepatan 5 rpm (rotasi per minutes) dan diset waktu 

pengayakan selama 10 menit, kemudian dihentikan. 

6. Fraksi serbuk yang tertinggal pada masing-masing pengayak dengan nomor 

mesh berbeda ditimbang menggunakan timbangan analitik. 

7. Dicatat data yang diperoleh dan dihitung nilai % tertahan serta ukuran 

diameter partikel rata-rata talk. 

8. Dilakukan urutan kerja seperti di atas dengan sampel pati jagung sebanyak 50 g. 

E. LEMBAR KERJA 
 

Jenis 

sampe

l 

Nomor OPN Diameter 

rata-rata 

Bobot 

tertinggal 

(a) 

Persen 

tertinggal 

(d) 

a x d 

Talk …………. …………. …………. …………. …………. 

 …………. …………. …………. …………. …………. 

 Ʃ……..     

Pati jagung …………. …………. …………. …………. …………. 

 …………. …………. …………. …………. …………. 

 Ʃ……..     

 
Perhitungan : 

 
 

Dln = 

 n.d 
 

 n 
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Keterangan = dln = diameter panjang rata-rata 

n = % Berat tertahan 

d = diameter lubang ayakan 
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PERCOBAAN VII 

FENOMENA DISTRIBUSI 

 

 

A. DASAR TEORI 
 

Suatu zat dapat larut ke dalam dua macam pelarut yang keduanya tidak saling 

bercampur. Jika kelebihan cairan atau zat padat ditambahkan ke dalam campuran dari 

dua cairan tidak bercampur, zat itu akan mendistribusi diri diantara dua fase sehingga 

masing- masing menjadi jenuh. Jika zat itu ditambahkan kedalam pelarut tidak tercampur 

dalam jumlah yang tidak cukup untuk menjenuhkan larutan, maka zat tersebut akan tetap 

terdistribusikan diantara kedua lapisan dengan konsentrasi tertentu (Martin, 1993). 

Pelarut secara umum dibedakan atas dua pelarut, yaitu pelarut air dan bukan air. 

Salah satu ciri penting dari pelarut tetapan dielektriknya (E), yaitu gaya yang bekerja 

antara dua muatan itu dalam ruang hampa dengan gaya yang bekerja pada muatan itu 

dalam dua pelarut. Tetapan ini menunjukkan sampai sejauh mana tingkat kemampuan 

melarutkan pelarut tersebut. Misalnya air dengan tetapan dielektriknya yang tinggi (E = 

78,5) pada suhu 25oC, merupakan pelaruit yang baik untuk zat-zat yang bersifat polar, 

tetapi juga merupakan pelarut yang kurang baik untuk zat-zat non polar. Sebaliknya, 

pelarut yang mempunyai tetapan dielektrik yang rendah merupakan pelarut yang baik 

untuk zat non polar dan merupakan pelarut yang kurang baik untuk zat berpolar (Rivai, 

1995). 

Pengetahuan tentang koefisien partisi atau koefisien distribusi sangat penting 

diketahui oleh seorang farmasis. Prinsip dari koefisien ini sangat banyak berhubungan 

dengan ilmu farmasetik, termasuk disini adalah pengawetan system minyak-air, kerja obat 

di tempat yang tidak spesifik, absorbsi dan distribusi obat ke seluruh tubuh (Martin, 1993). 

Sebagai molekul terdisosiasi dalam ion-ion salah satu dari fase tersebut. Hukum 

distribusi digunakan hanya untuk yang umum konsentrasinya pada kedua fase, yaitu 

monomer atau molekul sederhana dari zat tersebut.(Martin, 1993) 

Apabila ditinjau dari suatu zat tunggal yang tidak bercampur dalam suatu corong 

pisah maka dalam sistem tersebut akan terjadi swuatu keseimbangan sebagai suatu zat 

terlarut dalam fase bawah dan zat terlarut dalam fase atas. Menurut hukum 

Termodinamika, 
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pada keadaan seimbang dan rasio aktivitas species terlarut dalam kedua fase itu 

merupakan suatu ketetapan atau konstanta. Hal ini disebut sebagai Hukum Distribusi 

Nerst. Nilai K tergantung pada suhu, bukan merupakan fungsi konstanta absolut zat atau 

volume kedua fase itu (Sinko, 2012). 

Kerja pengawetan dari asam lemah dalam system air. Larutan, makanan dan 

kosmetik merupakan sasaran kerusakan oleh enzim mikroorganisme, yang bekerja 

sebagai katalis dalam reaksi penguraian. Enzim-enzim yang dihasilkan oleh ragi, kapang 

dan bakteri harus dimatikan atau dihambat pertumbuhannya untuk mencegah 

pengrusakan. Sterilisasi dan penambahan zat kimia pengawet adalah hal umum 

digunakan dalam bidang farmasi untuk mengawetkan larutan obat dari serangan berbagai 

mikroorganisme. Asam benzoat dalam bentuk garam larut yaitu Natrium benzoat, kadang-

kadang digunakan untuk tujuan ini karena efeknya yang tidak membahayakan untuk 

manusia jika dimakan dalam jumlah kecil (Martin, 1993). 

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi distribusi zat dalam larutan, yaitu 

(Cammarata, 1995): 

1. Temperatur 

Kecepatan berbagai reaksi bertambah kira-kira 2 atau 3 tiap kenaikan suhu 10oC. 

2. Kekuatan Ion 

Semakin kecil konsentrasi suatu larutan maka laju distribusi makin kecil. 

3. Konstanta Dielektrik 

Efek konstanta dielektrik terhadap konstanta laju reaksi ionik diekstrapolarkan sampai 

pengenceran tak terbatas, yang pengaruh kekuatan ionnya 0. Untuk reaktan ion yang 

kekuatannya bermuatan berlawanan maka laju distribusi reaktan tersebut adalah 

positif dan untuk reaktan yang muatannya sama maka laju distribusinya negatif. 

4. Katalisis 

Katalisis dapat menurunkan laju - laju distribusi (Katalis negatif). Katalis dapat juga 

menurunkan energi aktivitas dengan mengubah mekanisme reaksi sehingga 

kecepatan bertambah. 

5. Katalis Asam Basa Spesifik 
Laju distribusi dapat dipercepat dengan penambahan asam atau basa. Jika laju 

peruraian ini terdapat bagian yang mengandung konsentrasi ion hidrogen atau 

hidroksi. 

6. Cahaya Energi 

Cahaya seperti panas dapat memberikan keaktifan yang diperlukan untuk terjadi 
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reaksi. Radisi dengan frekuensi yang sesuai dengan energi yang cukup akan 

diabsorbsi untuk mengaktifkan molekul – molekul 

Mekanisme kerja dari pengawet atau bakteriostatik dari asam benzoat dan asam- 

asam lainnya disebabkan hampir seluruhnya atau oleh asam yang terdisosiasi dan tidak 

dalam bentuk ionik. Para peneliti menemukan bahwa ragi saccaromyces ellipsoideus 

yang tumbuh secara normal pada pH 2,5– 7,0 dengan adanya asam atau garam organik 

kuat, ditahan pertumbuhannya apabila konsentrasi asam sampai 25 mg/100ml. Kerja 

pengawetan dari asam benzoat tidak terdisosiasi jika dibndingkan dengan efektivitas dari 

ion asam benzoat diduga disebabkan oleh mudahnya molekul tidak terionisasi relatif 

menembus membran hidup dan sebaliknya, sulitnya ion melakukan hal itu. Molekul tidak 

terdisosiasi, yang terdiri dari bagian non polar yang besar, larutan dalam membran lipid 

dari mikroorganisme dan menembus membran ini dengan cepat. (3) 

C 

(HA)w=    

Kq + 1 + Ka/(H3O=) 

Dimana : (HA)w = Kadar asam dalam air 

C = Kadar asam total 

K = Koefisien disribusi 

q = Perbandingan volume kedua cairan 

Ka  = Konstanta asam 

 

B. TUJUAN PERCOBAAN 

 
Menentukan koefisien partisi asam borat dan asam benzoat dalam pelarut air serta 

dalam pelarut minyak kelapa yang tidak saling bercampur. 

C. ALAT DAN BAHAN 

1. Alat 

 

1. batang pengaduk 

2. botol semprot 

3. buret 25 ml 

4. corong pisah 

5. erlenmeyer 250 mL 

6. gelas kimia 250 mL dan 500 mL 

 

7. gelas ukur 50 mL 

8. pipet tetes 

9. sendok tanduk 

10. statif dan klem 

11. timbangan analitik 
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2. Bahan 

1. aquadest 

2. asam borat 

3. asam benzoat 

4. aluminium foil 

 

5. indikator fenolftalein 

6. minyak kelapa, 

7. NaOH 1% 

8. kertas perkamen 

 

D. CARA KERJA 

 

1. Ditimbang 100 mg asam borat di atas timbangan analitik/timbangan miligram, lalu 

dimasukkan kedalam erlenmeyer 250 mL 

2. Dilarutkan dengan aquadest secukupnya hingga tidak ada partikel sampel yang 

tertinggal pada dasar (melarut seluruhnya), kemudian dicukupkan volume larutan 

hingga 100 mL dengan aquadest 

3. Diambil 25 mL dari larutan tersebut, dimasukkan dalam corong pisah, dan 

ditambahkan dengan 25 mL minyak kelapa ke dalam corong pisah tersebut. 

4. Dikocok selama beberapa menit campuran di dalam corong pisah tadi, dan didiamkan 

selama 10-15 menit hingga kedua cairan memisah satu sama lain 

5. Dibuka tutup corong pisah, lalu ditampung cairan, yang berada sebelah bawah corong 

pisah, dalam sebuah erlenmeyer 250 mL, cairan lainnya dibuang. 

6. Ditambahkan indikator fenolftalein sebanyak 3 tetes ke dalam erlenmeyer berisi 

cairan/asam borat yang dikeluarkan dari corong pisah. 

7. Dititrasi larutan dengan titran larutan baku NaOH 0,1 N sampai terjadi perubahan 

warna indikator dari bening menjadi merah muda. 
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8. Titrasi dihentikan setelah tercapai titik akhir titrasi, ditandai dengan perubahan warna 

indikator dari bening menjadi merah muda. 

9. Dicatat volume titrasi yang digunakan dan dihitung koefisien partisinya 

10. Diulang prosedur di atas untuk sampel asam benzoat sebanyak 100 mg 
 
 

E. LEMBAR KERJA 
 

No Perlakuan Hasil Pengamatan 

1   

2   
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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 FARMASI FISIKA II 
 
 

Nama : 

NIM : 

Kelompok : 
 
 
 
 
 

 

No Hari/Tanggal Percobaan Nilai Paraf 

Asisten 

Ket. 

Respon Tugas Keaktifan Laporan 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

 

NA = (10%NR+10%NT+30%NK+20%NL+30%NU) 

 

Pas Foto 


