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TATA TERTIB PRAKTIKUM 

1. Praktikan (mahasiswa peserta praktikum) wajib hadir 5 menit sebelum acara 

praktikum berlangsung. Keterlambatan lebih dari dari 5 menit tidak diperkenankan 

mengikuti pretest. Praktikan tidak diperkenankan mengikuti praktikum apabila 

keterlambatan lebih dari 15 menit. 

2. Praktikan diharuskan memakai jas praktikum berwarna putih yang bersih (sebelum 

memasuki laboratorium),nametag (berisi nama panggilan dan tiga digit terakhir dari 

NIM),alat pelindung berupa sarung tangan (handscoon) dan masker (pada saat 

pengambilan dan penimbangan media, inokulasi mikroba, isolasi mikroba dan 

perlakuan yang berhubungan dengan mikroba. Pemakaian jas praktikum dan masker 

juga diwajibkan saat melakukan pengamatan hasil di luar jam praktikum). 

3. Setiap praktikan harus mempelajari dan memahami teori dan prosedur kerja sebelum 

praktek berlangsung. Sebelum praktikum dimulai, praktikan wajib mengumpulkan 

laporan sementara yang merupakan prasyarat mengikuti acara praktikum pada hari 

itu. Praktikan yang tidak mengumpulkan laporan sementara, tidak diperbolehkan 

mengikuti praktikum pada hari itu. 

4. Praktikan bekerja secara berkelompok sesuai pengelompokan yang telah ditentukan 

dan diharapkan proaktif untuk belajar. 

5. Setiap kelompok praktikum dibagi menjadi 6 kelompok kecil berdasarkan urutan 

presensi. Tiap-tiap kelompok kecil bekerja bersama-sama dalam satu meja untuk tiap 

acara praktikum digunakan harus dikembalikan dalam kondisi bersih dan utuh. Semua 

praktikan bertanggung jawab terhadap kebersihan dan keamanan ruang praktikum, 

serta alat-alat yang digunakan. 

7. Praktikan yang memecahkan, merusakkan dan atau menghilangkan alat diharuskan 

melapor ke dosen/asisten jaga dan mengganti alat tersebut secepatnya. Praktikan 

yang merusakkan, memecahkan atau menghilangkan alat diwajibkan menuliskan 

pada blangko yang telah disediakan di lab di bawah pengawasan dosen/assisten 

koordinator. 

8. Praktikan diharuskan menjaga kemurnian bahan-bahan yang dipakai dan menjauhkan 

segala macam kontaminan yang dapat mengganggu kevalidan hasil praktikum. 

9. Tidak ada inhal. Bagi praktikan yang berhalangan hadir karena alasan sakit atau 

tugas prodi/fakultas/universitas diberi kesempatan untuk mengikuti praktikum 

golongan lainnya (dengan catatan praktikum golongan lain belum berlangsung). 

Praktikan terlebih dulu meminta ijin kepada koordinator praktikum dengan membawa 

surat keterangan sakit atau surat tugas dari prodi/fakultas/universitas kemudian 

koordinator praktikum memberikan surat ijin mengikuti praktikum golongan lain. 



 

10. Setelah selesai pelaksanaan dan pengamatan praktikum, praktikan wajib membuat 

Data sementara dalam laporan sementara yang akan dikoreksi oleh asisten 

pendamping kelompok yang bersangkutan. Data sementara yang sudah disetujui 

asisten bisa langsung dibawa pulang untuk dibuat Laporan Resmi mata acara 

praktikum pada hari itu.  

11. Pengamatan praktikum yang dilakukan di luar jam praktikum harus didampingi oleh 

assisten pendamping kelompok yang bersangkutan. Praktikan bisa membuat 

kesepakatan dengan assisten pendamping sesuai kebutuhan dan waktu yang 

diperlukan. 

12. Untuk mengikuti praktikum minggu berikutnya  diharuskan sudah menyerahkan 

Laporan Resmi dari acara praktikum  minggu sebelumnya. Bila pada saat itu tidak 

menyerahkan laporan, nilai laporan sama dengan NOL. 

13. Bila praktikan berhalangan dan tidak dapat mengikuti acara praktikum yang 

menyebabkan nilai-nilainya kosong, maka nilai akhir adalah seluruh nilai yang ada 

dan kemudian dikonversi berdasar standar nilai yang telah ditetapkan 



 

SOP PRAKTIKUM MIKROBIOLOGI 
 
 

Setiap praktikan akan selalu berhubungan dengan mikroba patogen selama menjalankan 

Praktikum Mikrobiologi. Untuk mencegah hal- hal yang tidak diinginkan, setiap praktikan 

diharuskan mentaati peraturan yang telah ditetapkan dan menjalankan petunjuk yang 

diberikan assisten/dosen jaga. 

 
1. Tas dan benda-benda lain yang tidak diperlukan diletakkan pada tempat yang 

disediakan. Jangan sekali-kali meletakkannya  di atas meja laboratorium! 

2. Sekalah baik-baik meja laboratorium dengan  desinfektan sebelum dan sesudah 

kegiatan laboratorium. 

3. Cucilah tangan anda baik-baik dengan air dan sabun  sebelum dan sesudah kegiatan 

laboratorium. Lakukan hal yang sama bila anda meninggalkan laboratorium untuk ke 

toilet atau bila  anda ke luar dari ruangan laboratorium. 

4. Jangan merokok, makan atau minum di ruang laboratorium. 

5. Jauhkan tangan anda dari mulut, hidung, mata  dan  telinga selama anda bekerja di 

laboratorium. 

6. Perlakukan semua bahan yang anda tangani sebagai bahan yang berbahaya atau 

mampu menimbulkan penyakit. Kebanyakan bahan yang disediakan laboratorium 

tidak berbahaya, tetapi beberapa di antaranya berbahaya. 

7. Anda tidak diperkenankan membawa keluar bahan yang bersifat berbahaya apa pun 

dari ruangan /ruangan laboratorium. 

8. Usahakan supaya bahan yang anda gunakan tidak tercecer dan tidak tercampur 

dengan bahan lain. 

9. Bila bahan yang sedang anda pindahkan tercecer ke lantai  atau  di meja praktikum, 

tuangkan aquadest di atasnya, seka dengan kertas tissue/kapas dan buang di tempat 

yang disediakan untuk bahan-bahan bukan kaca yang terkontaminasi. 

10. Bila anda memecahkan tabung berisi bahan yang bersifat asan/basa, tuangkan 

aquadest ke atasnya, sapukan dan buang di tempat yang disediakan untuk pecahan 

kaca. 

11.  Bila anda terkena bahan berbahaya atau terluka, hubungi assisten/dosen jaga. 

12. Buanglah sampah-sampah yang tidak terkontaminasi di tempat yang disediakan. 

13. Kurangi bercakap-cakap selama praktikum, agar  tidak  merugikan pekerjaan sendiri 

atau rekan lain. 

14. Setiap pengerjaan praktikum dan pengamatan harus dicatat dengan cermat. 

15. Setiap praktikan diwajibkan membersihkan peralatan dan mengembalikan ke tempat 



 

semula setelah digunakan, selain itu praktikan diharuskan untuk membersihkan meja 

kerja, memeriksa nyala api dan listrik dipadamkan, menutup kran air dan gas, 

mencuci tangan dengan desinfektan/lysol, kemudian melapor ke assisten/dosen jaga. 

16. Cucilah jas laboratorium anda sehingga selalu bersih pada waktu anda datang 

kembali ke laboratorium pada waktu berikutnya. Gunakanlah sarung tangan dan 

masker yang selalu baru di setiap praktikum Kimia Analisis I. 

PANDUAN PENYUSUNAN LAPORAN PRAKTIKUM 
 

 
1. Masing-masing praktikan diwajibkan membuat dan membawa laporan 

sementara praktikum yang mencakup : acara praktikum, tujuan, dan 

skema kerja. Laporan sementara ini menjadi syarat praktikan mengikuti 

praktikum pada hari itu. Data dan hasil pengamatan praktikum juga 

ditulis dan/atau digambar dalam laporan sementara yang telah disetujui 

oleh asisten pedamping praktikum. 

2. Laporan sementara ditulis tangan. 

3. Setelah pengamatan hasil, laporan sementara digunakan sebagai acuan 

pembuatan laporan resmi. Laporan resmi diketik pada kertas A4 

dengan batas tepi 2 cm (atas, bawah, kanan, dan kiri), yang mencakup: 

a. Halaman judul, yang berisi acara praktikum dan identitas praktikan 

(nama dan NIM). 

b. Halaman isi yang berisi acara dan topik, tujuan praktikum, tinjauan 

pustaka, alat dan bahan, skema kerja, hasil pengamatan (berupa 

data yang telah diolah dan foto), pembahasan, kesimpulan, daftar 

pustaka, jawaban pertanyaan, dan lampiran (fotocopy pustaka yang 

digunakan). 

4. Laporan resmi diketik dan dibuat secara berkelompok (kelompok kecil). 

5. Copy paste laporan tidak diperbolehkan. Praktikan dikatakan copy paste 

apabila terdapat 2 buah kalimat berurutan yang sama persis. Praktikan 

yang melakukan copy paste akan 

dipanggil oleh tim asisten dan kemungkinan terburuk nilai laporan 

bersangkutan sama dengan NOL. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONTOH FORMAT LAPORAN PRAKTIKUM : 
 
 

ACARA…(diisi acara praktikum yang dilaksanakan sesuai panduan) 

…….(topik acara praktikum yang dilaksanakan sesuai panduan) 
 

 
A. TUJUAN : (diisi tujuan mata acara praktikum) 

B. TINJAUAN PUSTAKA (Bobot Nilai : 1) : (diisi teori-teori dari pustaka 

yang mendasari materi mata acara praktikum tersebut. Pustaka yang 

diacu minimal dari 5 sumber, berbahasa asing (buku atau jurnal penelitian 

terkait praktikum), tahun sumber pustaka di atas tahun 2005) 

Cara mengacu pustaka dalam uraian: 

1. Apabila ada bagian karya tulis yang diacu dalam uraian (misalnya tinjauan 

pustaka atau pembahasan) maka nama akhir dari pengarang atau 

penyunting dan tahun publikasi harus dicantumkan. 

Contoh: 

a) Menurut Wijayanti (2013) daya antibakteri minyak serai… 

b) Prasetyo dan Adelina (2013) menyatakan bahwa… 

c) … sebagai nilai KHM dan KBM terhadap S. aureus (Putra dan Lestari, 

2012) 

2. Apabila jumlah pengarang kurang dari 6, dicantumkan seluruhnya nama akhir 

pengarang ketika referensi tersebut dirujuk pertama kali dalam uraian. Selanjutnya, 

cantumkan nama akhir pengarang pertama diikuti dengan dkk. disertai tahun 

publikasi. 

Contoh: 

a) Pertama kali: Utarini, Kumara, Prihaswan, Prabandari, dan Anwar (2000)… 

b) Selanjutnya: Utarini dkk. (2000) 

3. Untuk referensi yang ditulis oleh 6 pengarang atau lebih, cantumkan nama akhir 

pengarang pertama diikuti dengan dkk. 

4. Kutipan kedua dilakukan apabila penulis mengalami kesulitan dalam memperoleh 

artikel asli daari bahasan yang  diacu. Kutipan kedua sebaiknya dibatasi untuk 

menghindari pengulangan kesalahan penulisan nama penulis, tahun publikasi 

ataupun materi tulisan. 

Contoh: 

Menurut Prasetyo (cit. Wijayanti, 2000)… 

(artinya artikel asli ditulis oleh Prasetyo, kemudian dikutip oleh Wijayanti pada tahun 

2000) 

 
 



 

 
C. SKEMA KERJA (Bobot nilai : 0,5): 

(diisi alat & bahan dan skema kerja, skema kerja bukan cara kerja, ditulis (pasif) 

secara sistematis langkah-langkah penelitian dengan jelas dan lengkap) 

Contoh : 

pembuatan larutan NaOH 1% 

ditimbang padatan NaOH 1 gram 
 
 

dimasukkan kedalam beker glas 50 mL dan timbahkan aquadest sedikit 

demisedikit 

 
digojok hingga NaOH larut seluruhnya 

 

 
Dimasukkan kedalam labu takar 100 mL, kemudian 

ditambahkan aquades hingga tanda tera 
 

 
stok larutan NaOH 1% 

 

 
E. HASIL PENGAMATAN (Bobot nilai : 1) : (tulis hasil pengamatan, bila 

perlu disertai gambar, kurva, tabel dsb beserta keterangannya) 

(Setelah pengamatan harus disahkan assisten pendamping 

kelompok) 

F. PEMBAHASAN (Bobot nilai : 1,5) : (pembahasan disesuaikan dengan 

data hasil pengamatan) 

G. KESIMPULAN (Bobot nilai : 0,5) 

H. DAFTAR PUSTAKA (Bobot nilai : 0,5): (tulis pustaka yang dijadikan 

acuan). 

Contoh penulisan pustaka : 

Daftar Pustaka hanya memuat pustaka yang diacu dan disusun menurut sistem Harvard. 

Tata cara penulisan daftar pustaka diatur sebagai berikut: 

1) Buku 

Nama belakang penulis, singkatan Nama Depan., tahun terbit, Judul Buku, jilid, edisi, 

Nama Penerbit, Kota, nomor halaman yang diacu (kecuali seluruh buku). 

Contoh: 

a) Buku yang dikarang oleh satu orang 

Block, J.H., 2004, Wilson and Gisvold’s Textbook of Organic Medicinal and 



 

Pharmaceutical Chemistry, 11th ed., Lippincott Williams and Wilkins, Baltimore, 

pp. 282, 289. 

b) Buku yang dikarang oleh sampai 2 sampai 6 orang. 

Williams, D.A. and Lemke, T.L., 2002, Foye’s Principals of Medicinal 

Chemistry, 5th ed., LIppincot Williams and Wilkins, Philadelphia, pp. 

869-870, 875-879. 

c) Bagian dari buku yang disunting oleh satu orang 

Colburn, W.A., 1981, Radioimmunoassay and Related Immunoassay 

Techniques, In Munson, J.W., (Ed.), Pharmaceutical Analysis, Part A, 

Marcell Dekker Inc., New York, pp. 381-399. 

d) Buku yang disunting oleh lebih dari satu orang 

Das, K.G., dan Morgan, J.J., (Eds.), 1981, Pesticide Analysis, Marcell 

Dekker Inc., New York, PP. 425-456. 

e) Prosiding/Risalah pertama ilmiah 

Widayati, A., dan Suhadi, R., 2004, Studi Kasus Penggunaan Antibiotika di 

Ruian ICU Rumah Sakit X Yogyakarta Periode Januari-Juni 2004, 

Risalah Temu Ilmiah Bidang Farmasi Klinis, Fakultas Farmasi UGM, 

Yogyakarta. 

2) Artikel (Jurnal, Majalah dan lain-lain) 

Nama belakang penulis, Singkatan Nama Depan., tahun terbit, Judul Makalah, 

Nama Majalah Dengan Singkatan Resminya, Jilid atau volume (nomor 

penerbitan), nomor halaman yang diacu. 

Contoh: 

a) Artikel disusun oleh satu 

Barnes, J., 2002, Herbal Therapeutic; Insomnia, The Pharmaceutical 

Journal, 269, 219-221. 

b) Artikel disusun oleh 2-6 penulis 

Tahir, I., Mudasir, Yulistia, I., and Mustofa, 2005, Quantitative Structure-

Activity Relationship Analysis (QSAR) of Vincadifformine Analogues 

as The Antiplasmodial COmpounds of The Chloroquinosensible 

Strain,Indo. J.Chem., 5 (3), 255-260. 

c) Artikel disusun oleh lebih dari 6 penulis 

Bila mana penulis lebih dari 6 orang, tulis nama 6 orang pertama diikuti dkk 

atau et al. 

Qioa, Q., Nakagami, T., Tuomilehto, J., Borch-Johnsen K., Balkau B., Iwamoto, Y., et 

al., 2000, The Decoda Study on Behalf of the International Diabetes 

Epidemiology Group, Comparison of the fasting and the 2-h Glucose Criteria 



 

Different Asian Cohorts, Diabetelogia, 43, 1470-1475. 

3) Dokumen Lembaga Resmi Contoh: 

United States Pharmacopeial Convention, 2005, The United States Pharmacopia, 28 th 

edition, United States Pharmaopeial Convention Inc., Rockville, pp. 2748-2751. 

Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan RI, 1995, Farmakope Indonesia, 

Jilid IV, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jilid IV, Departemen 

Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta. 

4) Terjemahan 

Penulisan mengikuti cara penulisan daftar pustaka butir buku, 

menggunakan tahun penerbitan Contoh: 

Munson, J.W., 1991, Pharmaceutical Analysis Modern Method, 

diterjemahkan oleh Harjana, Parwa B., Hal. 15, 33-34, Universitas 

Airlangga Press, Surabaya. 

5) Skripsi, Tesis, dan Disertasi 

Yuliana, 2005, Hubungan Kuantitatif Struktur dan Aktivitas Antimugen 

Senyawa Turunan Benzalaseton Menggunakan Pendekatan Principal 

Component Analysis, Tesis, 44, Universitas Gadjah Mada. 

Mustofa, 2001, Activities Antiplasmodiale et Cytotoxicite d’une Serie de 

Molecules Obtenues bar hemissynthese a partir de la 

Vincadifformine, Dissertation, 103-107. 

6) Karangan dalam surat kabar Contoh: 

Lee G., 1996, Hospitalization tied do zone pollution, The Washington Post, 

Jun 21; Set A:3 (col. 5) 

7) Laporan Penelitian 

Harnita, A.N.I., 2005, Analisis Tiamin, Riboflavin dan Piridoksin dalam Beral 

Bumipol 50 dari hasil Pertanian Organik dengan Metode High 

Perfomance  Liquid Chromatography, Laporan Penilitian, Fakultas 

Farmasi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. 

8) Artikel elektronik (internet) 

Dewi, R.M., 2002, Center for Research and Development of Disease Control,

 NIHRD, www.digilib.litbang.depkes.go.id , diakses tanggal 25 april 2013. 

9) Artikel CD-ROM 

CDI, Clinical Dermatology Illustrated [monograph on CD-ROM], reeves JRT, 

Mailbach H, CMEA Multimedia Group, 2nd ed., Version 2.0. San 

Diego : CMEA; 1995. 

 
 

http://www.digilib.litbang.depkes.go.id/


 

 
 

Secara umum penulisan nama pengarang atau penyunting diatur sebagai 

berikut 

1. Nama dengan garis penghubung 

Nama Penulis yang dalam sumber aslinya ditulis dengan garis penghubung 

Siantar dua suku kata dianggap sebagai sebagai satu suku kata. 

Contoh: Sulastin-Sutrisno ditulis: Sulastin-Sutrisno 

2. Nama yang diikuti dengan singkatan 

Nama yang diikuti dengan singkatan dianggap bahwa singkatan itu menjadi 

satu suku kata yang ada di depannya. 

Contoh: William D. Ross Jr. ditulis: Ross Jr., W.D. 

3. Derajat Kesarjanaan 

Derajat kesarjanaan tidak boleh dicantumkan. 

I. JAWABAN PERTANYAAN (Bobot nilai : 1): (contoh pertanyaan untuk 

evaluasi dan pemahaman ada di panduan  praktikum, assisten bisa 

menambahkan bilamana perlu) 

J. LAMPIRAN (berisi fotocopy data sementara) 
 
 

Catatan : 

1. Laporan sementara harus mendapatkan pengesahan dari 

dosen/assisten pendamping. 

2. Laporan resmi : point A-I (sebagai syarat mengikuti praktikum 

minggu berikutnya). 

 
EVALUASI PRAKTIKUM 

 
 

a. Lima komponen yan dinilai : 

1). Rata2 Kerja & Diskusi unit I-VI : 5 2). Rata2 

Pretest/Postest unit I-VI : 3 3). Rata2 Laporan unit I-

VI 6 

4). Responsi Teori 10 

5). Responsi Praktek 6 



 

 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat Rahmat dan Hidayangan har-

Nya, sehingga penyusunan penuntun praktikum “ KIMIA ANALISIS II” ini 

dapat terlaksana sesuai dengan harapan Tim Penganpuh Praktikum Kimia 

Analisis II. 

Kami dari Tim Penyusun menyadari, bahwa dalam penulisan Penuntun 

Praktikum Kimia Analisi II ini masih banyak terdapat kekurangan dan 

kekeliruan, olehnya itu kritik dan saran yang bersifat untuk menyepurnakan 

penuntun ini sangat kami butuhkan. 

Akhirnya, akhir kata kami mengucapakan banyak terimakasih kepada 

seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Penuntun Praktikum 

Kimia Analisis II ini. 

Kendari, 2019 
 
 

Tim Penyusun 



 

 

BAGIAN I. ANALISIS KUALITATIF BAB I. PETUNJUK UMUM 



 

 

 

1. Praktikan harus sudah hadir 15 menit sebelum praktikum dimulai. 

Keterlambatan hadir lebih dari waktu yang ditentukan tidak diperkenankan 

mengikuti praktikum. 

2. Selama praktikum, praktikan hrus mengenakan jas praktikum. Dilarang 

mengenakan kaos oblong (tanpa krah) dan memakai sendal. Praktikan harus 

membawa lap tangan, lap mej (serbet) untuk menjaga kebersihan. 

3. Harus menaati peraturan-peraturan yang berlaku, disiplin dan jujur 

melaksanakan praktikum. 

4. Setiap kali praktikum, praktikan wajib mengisi dan menandatangani daftar 

hadir. Jika berhalangan hadir, praktikan harus dapat memberikan keterangan 

tertulis disertai dengan alasan-alasan yang sah. 

5. Praktikan yang 3 kali berturut-turut tidak hadir tanpa keterangan yang sah, 

tidak diperbolehkan lagi melanjutkan/menyelesaikan praktikumnya. 

 

B. Peralatan 

 

1. Jika akan dimulai praktikum, siapkanlah alat-alat yang akan dipakai diatas 

meja. Alat-alat yang tidak digunakan sebaiknya disimpan didalam lemari 

supaya tidak mengganggu selama bekerja. Jika diperlukan, praktikan dapat 

meminjam alat tambahan kepada laboran jaga. Peminjaman dilakukan 

dengan menuliskan nama alat yang diperlukan pada waktu peminjaman alat. 

2. Periksalah alat yang dipinjam dengan seksama pada waktu menerima alat. 
 

Alat yang tidak cocok atau cacat segera dikembalikan. 

 

3. Setelah selesai praktikum alat-alat yang dipinjam harus segera dikembalikan 

kepada laboran jaga dalam keadaan utuh dan bersih. 

4. Kerusakan alat selama peminjaman menjadi tanggung jawab peminjam. 
 
 
 
 
 

C. Zat dan Pereaksi 

 

1. Zat yang akan dianalisis supaya ditempatkan dalam wadah tertutup supaya 



 

 

tidak terkontaminasi dengan kotoran-kotoran yang akan mempersulit 

analisis. 

2. Gunakanlah pereaksi secukupnya. Perikasalah pereaksi yang akan 

digunakan apakah jernih atau keruh. Jika keruh mintalah ganti kepada 

laboran jaga. 

3. Jangan mengembalikan pereaksi yang berlebih ke dalam botolnya untuk 

menghindari kontaminasi dan kesalahan pengambilan. 

4. Zat padat harus diambil dengan sendok atau spatel yang bersih dan kering. 
 

5. Botol-botol pereaksi yang digunakan untuk bersama tidak boleh dbawa ke 

tempat sendiri. Ambilah secukupnya dengan tabung reaksi. 

6. Tiap mahasiswa maksimum hanya boleh menurunkan 3 botol pereaksi di 

meja kerja. Jika akan mengambil botol yang keempat, satu botol harus 

dikembalikan ke rak/tempat yang sesuai urutannya. 

 

D. Bahan-bahan Berbahaya 

 

1. Hindarkan dari api bahan-bahan yang mudah terbakar seperti eter, methanol, 

dan lain-lain. 

2. Hati-hati dalam menggunakan bahan-bahan yang bisa menimbulkan luka 

bakar seperti asam-asam kuat (HCl, H2SO4, HNO3), basa-basa kuat (KOH, 

NaOH, NH4OH), serta oksidator-oksidator kuat (O2, Air Brom, Senyawa Klor). 

3. Percobaan dengan penguapan menggunakan asam-asam kuat dan 

menghasilkan gas-gas beracun harus dilakukan di lemari asam. 

E. Teknik Percobaan Berbahaya 

 

1. Jagalah agar pipet yang digunakan untuk mengambil larutan pereaksi tetap 

bersih dengan cara mencuci pipet tersebut setelah digunakan  untuk 

mengambil suatu pereaksi. 

2. Cara mengendapkan: Gunakan pereaksi secukupnya sampai tidak terbentuk 
 



 

 

endapan lagi. Cara mengetahui apakah pereaksi tidak berlebihan dilakukan 

dengan menguji cairan yang bening diatas endapan, ditambah 1 tetes pereaksi. 

Jika tidak memberikan endapan lagi menunjukkan pereaksi sudah berlebih. 

3. Cara menyaring: Pada waktu menyaring, jagalah supaya saringan tidak sampai 
 

penuh, cairan hanya boleh sampai 1 cm dibawah pinggir kertas saring. Tepi 

atas kertas saring 1 cm bawah tepi atas corong. 

4. Cara mencuci endapan pada kertas saring: Arahkan aliran air dari botol 
 

pencuci. Pertama-tama disekitar pinggir atas kertas saring menyusul gerakan 

spiral menuju dan setiap pencucian, kertas saring terisi antara separuh 

sampai sepertiganya. 

5. Cara melarutkan endapan: 
 

a. Buat lubang kecil pada bagian bawah kertas saring dengan batang 

pengaduk dan endapan disemprot dengan pelarut, ditampung dengan 

gelas piala kecil atau tabung reaksi. 

b. Ambil kertas saring dari corong, buka diatas kaca arloji, endapan diambil 

dan dilarutkan dalam gelas piala. 

6. Pembakar bunsen atau lampu spiritus yang tidak digunakan supaya 

dipadamkan. Nyalakan bila memang akan digunakan. 

7. Pengenceran asam kuat atau basa kuat yang mempunyai bobot jenis lebih 

besar dari air, lakukan dengan cara menuangkan larutan asam atau basa 

tersebut ke dalam air, buka sebaliknya (hati-hati dengan asam sulfat pekat). 

8. Jika melakukan pemanasan dengan tabung reaksi, maka mulut tabung jangan 

diarahkan ke muka sendiri atau orang lain, akan tetapi arahkan ke tempat 

kosong, dengan sambil digoyang-goyangkan (tabung reaksi dijepit dengan 

penjepit. 



 

 

BAB II 

REAKSI-REAKSI KHUSUS SENYAWA 

YANG MENGANDUNG C,H,O,N 

Tujuan  :  mengetahui beberapa sediaan obat yang beredar dipasaran yang 

memiliki komponen senyawa C,H,O, dan N 

 

A. Turunan Salisilat 

 

1. Natrium Salisilat 
 

a. Dalam tabung reaksi/drupple plat, 1 mg zat ditambahkan 2 tetes FeCl3 

akan memberikan warna yang tetap walaupun ditambah alcohol 

b. Dalam tabung reaksi, 1 mg zat ditambah 2 ml methanol, ditambah 2-3 

tetes H2SO4 pekat, panaskan perlahan-lahan hingga terjadi bau metal 

salisilat (gandapura). Bau akan lebih jelas apabila diencerkan dengan air. 

c. Satu mg zat ditambah HCl pekat, setelah timbul endapan lihat kristalnya 

(putih jarum). 

d. Pada obyek gelas, sisa pemijaran berwarna putih ditambah pereaksi Zn- 

uranil asetat, amati Kristal-kristal diamond yang terjadi (tes Na). 

e. Pada obyek gelas sisa pemijaran ditambah bismuth subnitrat dan H2SO4 

pekat, amati Kristal di bawah mikroskop. 

2. Salisilamida 
 

a. Dalam tabung reaksi, 1 mg zat dilarutkan dalam aquades, ditambahkan 1 

tetes larutan FeCl3 akan timbul warna ungu stabil ditambah alcohol 

b. Satu mg zat dalam tabung reaksi ditambah NaOH LP, dipanaskan, maka 

uap yang keluar akan membirukan lakmus merah karena kelyar NH3. 

c. Kerjakan mikrosublimasi,akan terjadi Kristal yang spesifik. 
 

d. Pada objek gelas, 1 mg zat dengan asam pikrat LP, timbul Kristal yang 

spesifik. 

 



 

 

B. Turunan Anilin 

 

1. Paracetamol 
 

a. 10 mg zat dilarutkan dalam 10 ml air dan ditambah 1 tetes larutan FeCl3, 

akan berwarna biru – violet 

b. 10 mg zat ditambah 1 ml NaOH 3 N dipanaskan, setelah ditambah 1 ml 

larutan asam sulfanilat danbeberapa tetes larutan natrium nitrin, akan 

terjadi warna merah. 

c. Didihkan ± 100 mg paracetamol dalam 1 ml HCl pekat selama 3 menit, 

tambah 10 ml air, didinginkan, tambahkan 1 tetes kalium bikromat, akan 

timbul warna violet yang tidak berubah menjadi merah ( coba kerjakan 

pada fenasetin) 

d. Di atas lempeng penetes/drupple plat tambahkan paracetamol dengan 

HNO3 encer, amati warna yang terjadi, hati-hati. 



 

 

BAB III 

REAKSI-REAKSI KHUSUS SENYAWA YANG MENGANDUNG UNSUR C,H,O,N 

YANG LAIN 

 

Tujuan: mahasiswa dapat membedakan komponen senyawa yang terdapat dalam 

sediaan obat dari reaksi warna yang terjadi 

 

1. Vitamin C (Asam Askorbat) 

 

a. Pada 2 nl larutan 2% b/v, tambahkan 2 ml air, 10 mg natrium bikarbonat, 20 

mg ferosulfat, kocok, biarkan beberapa saat, terjadi warna ungu yang bila 

ditambah asam sulfat encer akan hilang. 

b. Segera mereduksi pereaksi-pereaksi fehling, perak nitrat, KMnO4. 
 

c. Dapat memberikan Kristal azazon dengan fenilhidrazin 
 

d. Segera mereduksi pereaksi barfoed pada keadaan dingin. 

 

e. Segera mereduksi pereaksi Luff pada keadaan dingin. 
 

f. Pada druppel plat, vitamin C ditetesi alcohol, kemudian ditambahkan pereaksi 

pari, dibasakan dengan ammonia, berwarna ungu. 

A. Antihistamin 

1. CTM (Klorfeniramin Maleat) 

a. Kupril positif (zat + larutan NaOH + larutan CuSO4). (bandingkan dengan 

larutan pereaksi). 

b. Dengan pereaksi Marquis (Formalin + H2SO4 pekat) memberikan warna 

kuning. 

c. Uji ion sitrat dengan pereaksi Deniges. 
 

2. Definhidramin-HCl 

a. Dalam tabung reaksi, 10 mg zat + 3 tetes HNO3 + 3 tetes asam sulfat pekat + 

3 ml air + kloroform, terjadi warna merah. 

b. Dalam tabung reaksi, sedikit zat + asam sulfat pekat, merah-coklat yang tidak 

berubah bila diencerkan dengan air. 

c. Dengan pereaksi Meyer menjadi ungu muda. 

d. Dalam tabung reaksi, sedikit zat + 1 ml HCl pekat, panaskan, 

dinginkan,terjadi Kristal. 



 

 

e. Dalam tabung reaksi, larutan 2 mg zat dalam 2 ml asam sulfat pekat, terjadi 

warna kuning. 

B. Atibiotik 

1. Streptomisin 

Dalam tabung reaksi, sedikit zat dilarutkan dalam NaOH, panaskan beberapa 

menit, kemudian diasamkan dengan HCl, tambah beberapa tetes FeCl3, 

menjadi ungu. 

2. Tetrasiklin 

a. Dalam tabung reaksi, 5 mg zat + asam sulat pekat, terjadi warna merah- 

ungu yang bila diencerkan menjadi kuning tua. 

b. Dengan pereaksi marquis (formalin + H2SO4) menjadi merah anggur 

3. Penisilin 
 

a. Dengan larutan iodium terbentuk endapan coklat 

b. Dengan pereaksi mayer terbentuk endapan putih 

c. 10 mg zat ditambah 1 ml NaOH encer, biarkan selama 1 menit, bagi 

menjadi tiga bagian. 

• Tambah encer, kocok, ambil lapisan eter, masukkan tabung lain, 

uapkan hingga kering. Tambahkan asam asetat glasial dan 1 ml 

kalium bikromat. Terbentuk endapan kuning keemasan 

• Tambah hidroksilamin-HCl dan 2 tetes larutan FeCl3 warna ungu 

• Tambahkan HCl encer, tambahkan iodium maka warna coklat hilang. 

4. Kloramfenikol 

a. Larutkan 100 mg zat dalam etanol, tambahkan 3 ml larutan CaCl2 dan 

serbuk seng, panaskan diatas penangas air selama 10 menit. Filtrat 

dituang pada tabung lain, tambahkan beberapa tetes larutan FeCl3, jika 

perlu tambah HCl encer, terjadi warna merah ungu. 

b. Dalam tabung reaksi, sedikit zat + HCl pekat + serbuk seng, panaskan, 

diinginkan, tambahkan 2 tetes DAB-HCl maka akan timbul warna orange 

c. Lakukan reaksi kristal dengan aseton-air pada gelas objek. 

5. Ampisilin Na 

 

a. Dalam tabung reaksi, larutkan 5 mg ampisillin Na dalam 1 ml air, 

tambahkan  0,1  g  hidroksilamin-HCl  dan  1  ml  NaOH  10%,  diamkan 

selama 5 menit, kemudian tambahkan 1,3 ml HCl, encer dan 10 tetes 

FeCl3, terjadi warna merah-violet hingga coklat-violet. 



 

 

b. Dalam tabung reaksi, 10 mg ampisillin Na dilarutkan dalam 1 ml air, 

tambahkan 2 ml campuran (2 ml pereaksi kalium tembaga tartarat dan 6 

ml air), akan terjadi warna violet yang beberapa detik kemudian berubah 

menjai biru. Pereaksi tembagaa tartarat adalah campuran : CuSO4 Kna 

tartarat : NaOH : ag (1 : 5 : 1,5 : 30). 

c. Dalam tabung reaksi, 5 mg ampisillin Na dilarutkan dalam 1 ml air, 

tambahkan 1-2 tetes larutan FeCl3, terjadi warna kekuningan. 

d. Larutankan 10 mg paraformaldehid dalam 1 ml asam sulfat pekat. Dalam 

tabung reaksi, ditambahkan 1 mg ampisillin Na ke dalamnya maka terjadi 

larutan yang tak berwarna. Kemudian hangatkan di atas penangas air 

selama 2 menit, dinginkan, terjadi warna kuning. 



 

 

p 

BAGIAN II ANALISIS KUANTITATIF BAB 

IV ASIDI-ALKALIMETRI 

 

1. Penetapan Kadar Asam Borat 

A. Tujuan 

Mahasiswa mampu mentetapkan kadar asam lemah dengan 

menambah pereaksi tertentu untuk menaikkan keasamannya, sehingga 

dapat dititrasi dengan baku alkali. 

B. Alat dan Bahan 

Buret 50 ml Pipet tetes 

Gelas ukur 100 ml Natrium hidroksida 0,1 N 

Gelas piala Gliserol netral 

Erlenmeyer Indikator fenolflatein 

 

C. Prosedur 

 
Lebih kurang 200 mg sampel yang ditimbang secara seksama, 

larutkan dalam 30 ml air, tambahkan 50 ml gliserol netral. Titrasi dengan 

larutan baku NaOH 0,1 N menggunakan indikator fenalflatein hingga warna 

berubah menjadi merah jambu. Tiap 1 ml larutan NaOH 0,1 N setara dengan 

6,183 mg H3BO3. 

Reaksi yang terjadi : 

 
 

NaOH + H3BO3 NaH2BO3 + H2O 
 

Perhitungan : 

 
 

Kadar Asam borat = 
VNaOH X N NaOH X BE x 100% 

Mg sampel   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

2. Penetapan kadar Asam Salisilat 

A. Tujuan 

Mahasiswa mampu menetapkan kadar senyawa asam yang tidak larut 

dalam air 

B. Alat dan Bahan 

Buret 25 ml Pipet tetes 
Gelas ukur 50 ml Natrium hidroksida 0,1 N 
Gelas piala Etanol netral 
Erlenmeyer Indikator merah fenol 

 

C. Prosedur 

 

Lebih kurang 250 mg sampel yang ditimbang secara seksama 

dilarutkan dalam 15 ml etanol netral. Tambahkan 20 ml air bebas CO2. Titrasi 

dengan larutan baku NaOH 0,1 N menggunakan indikator merh fenol hingga 

warna larutan berubah dari kuning menjadi merah. Tiap 1 ml larutan NaOH 

0,1 N setara dengan 13,812 mg C7H6O3. 

Reaksi yang terjadi : 
 
 
 

 
 
 



 

 

BAB V 

PENETAPAN KADAR VITAMIN C 



 

 

 
Mahasiswa mampu mentapkan kadar Vitamin C (asam askorbat) secara 

iodimetri. 

A. Alat dan Bahan 

 

Buret 50 ml Air bebas CO2 

Gelas piala Larutan iodium 0,1 N 

Labu takar 1000 m Natrium tiosulfat 

Pipet tetes Larutan kanji 0,5 % 

Pipet volume 25 ml Asam sulfat encer 

Gelas ukur 50 ml 

Erlenmeyer 250 ml 

 

B. Prosedur 

 

Lebih kurang 400 mg Vitamin C yang ditimbang seksama, larutkan dalam 

campuran yang terdiri dari 100 ml air bebas CO2 dan 25 ml H2SO4 encer. Totrasi 

segera dengan iodium 0,1 N menggunakan indikator kanji hingga menghasilkan 

warna biru mantap selama 1 menit. Tiap 1 ml iodium 0,1 N setara dengan 8, 806 

mg C8H8O6. Reaksi yang terjadi : 

 

 

 
 

 

Perhitungan :  

Kadra vitamin C = VI2 x NI2 x BE 
Mg sampel 

x 100 % 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

BAB VI 

PENETAPAN KADAR METAMPIRON 

 

Mampu menetapkan kadar metampiron (antalgin) secara iodimetri. 
 

A. Alat dan Bahan 

 
Buret 50 ml Asam klorida encer 

Erlemeyer 250 ml Larutan iodium 0,1 N 

Gelas ukur 50 ml Air bebas CO2 

Gelas piala Larutan Kanji 0,5 % 

Pipet tetes 

B. Prosedur 
 

Masukkan lebih kurang 400 mg sampel yang ditimbang seksama ke dalam 

erlenmeyer. Larutkan dengan 50 ml air dan 5 ml asam klorida encer. Titrasi 

dengan iodium 0,1 N menggunakan indikator larutan kanji hingga terbentuk biru 

yang manatp selama 1 menit. Tiap i ml iodium 0,1 N setara dengan 16,67 mg 

metampiron. Rekasi yang terjadi : 

 
 
 

 
 
 

Perhitungan : 
 

Kadar metampiron  = VI2 x NI2 x BE x 100 % 
Mg sampel 

 
 
 



 

 

BAB VII BROMATOMETRI 

 

Kalium bromat merupakan zat pengoksida (oksidator) yang kuat dengan 

nilai potensial standarnya sebesar 1,44 V. Dalam suasana asam, kalium bromat 

dengan adanya bromida akan mengoksida bromida menjadi brom. 

KbrO3  + 5 KBr + 6HCl  3 Br2 + 6KCl + 3 H2O 

 

Aplikasi bromatometri dalam anilisis kuantitatif untuk : 

 

1. Senyawa-senyawa yang bersifat reduktor seperti vitamin C dan Arsen (III). 

 

2. Senyawa-Senyawa yang mampu bereaksi secara bersubtitusi dengan 

brom seperti fenol asam salisilat, anilin dan sulfonamida. 

3. Senyawa-senyawa yang mampu bereaksi secara adisi dengan brom 

seperti kalsium siklobarbital dan etena. 

Titrasi secara bromatometri dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu titrasi secara 

langsung dan titrasi tidak langsung. 

a. Titrasi langsung 

 

Sejumlah reduktor seperti Vitamin C dan arsen (III) dapat dititrasi secara 

langsung dengan larutan baku kalium bromat yang mengandung bromida dalam 

suasana asam. Pada titik akhir Titrasi akan muncul brom bebas yang langsung 

bisa dipakai sebagai indikator telah tercapainya titik akhir akan muncul brom 

bebas yakni dengan timbulnya warna kuning dalam larutan. Akan tetapi, akan 

lebih baik jika digunakan indikator-indikator seperti metil jingga, metil merah, dan 

fuchsin. 



 

 

 

 

Indikator-indikator ini merupaka indikator irreversibel dan mempunyai warna yang 

biasa muncul dalam suasana asam. Sebagai contoh indikator metil merah dalam 

suasana asam akan berwarna merah sehingga sebelum dilakukan titrasi secara 

langsung dengan baku KBrO3-KBr warna larutan adalah merah dan pada titik akhir 

secara indikator metil merah akan dirusak dengan adanya kelebihan brom 

sehingga warna merah hilang. Dengan semua indikator yang irreversibel ini, 

sedikit perusakan indikator serin g terjadi terlalu dini maka sedikit indikator 

tambahan biasanya diperlukan sebelum titik akhir titrasi. 

b. Titrasi tidak langsung 

Beberapa senyawa tidak dapat ditirasi secara langsung dengan baku kalium 

bromat karena senyawa-senyawa tersebut kurang reaktif terhadap brom sehingga 

reaksinya lambat. Akan merupakan tetapi senyawa tersebut dapat ditetapkan 

secara dapat ditetapkan secara kuantitatif dengan brom berlebihan yang di 

peroleh dari larutan kalium bromat-bromida dalam larutan asam. Kelebihan Br2 di 

tambah dengan kalium iodida untuk menghasilkan iodium yang selanjutnya di 

titrasi dengan larutan baku natrium tiosulfat. Karena brom mudah menguap maka 

pada penetapan ini di gunakan kabu iodium (Iodine flask) atau erlenmeyer 

bertutup. 

B. Larutan Baku 

 

1. Larutan Baku Kalium Bromat 0,1 N 

 

A) Tujuan 

 

Mahasiswa mampu membuat dan menghitung larutan-larutan senyawa baku 

primer. 

B) Alat dan Bahan 

Labu takar 1000 ml 

Kalium bromat p.a 

C) Pembuatan 

 

Timbang  2,784  g  kalium  bromat  secara seksama, kemudian di larutkan 

dengan air hingga volumenya 1000,00 ml. 

          
         



 

 

 

Kalium bromat merupakan senyawa baku primer sehingga tidak perlu di 

bakukan bahkan kalium bromat di gunakan untuk membakukan baku sekunder 

seperti larutan natrium tiosulfat. 

 

2. Larutan Baku Natrium Tiosulfat 

 

A) Tujuan 

 

Mahasiswa mampu membuat dan membakukan larutan senyawa natrium 

tiosulfat 0,1 N. 



 

 

 

 

B) Alat dan Bahan 

 

Buret 50 ml Kalium bromat 0,1 N 

 

Labu takar 1000 ml Kalium iodide 

 

Pipet  volume 25 ml Natrium tiosulfat 0,1 N 
 

Gelas piala Asam klorida P 
 

Erlemneyer 250 ml Larutan kanji 0,5 % 

Pipet tetes 

C) Pembuatan 

 

Timbang seksama 24,819 g natrium tiosulfat pentahidrat (Na2S2O3 . 5H2O) 

dalam air yang telah di didihkan secukupnya, aduk hingga larut. Pindahkan larutan 

ke dalam labu takar 1000 ml, tambahkan air hingga tanda batas. Jika larutan ini 

akan di gunakan beberapa hari, tambahkan 0,1 N Na2S2O3 atau tambahkan 3 

tetes kloroform tiap liter. 

D) Pembakuan 

 

Pindahkan 25 ml kalium bromat 0,1 N ke dalam labu tersumbat kaca, 

encerkan dengan 50 ml air. Tambahkan 2 g kalium iodida dan 5 ml asam klorida 

pekat, tutup. Biarkan selama 5 menit. Titrasi dengan baku natrium tiosulfat sampai 

warna kuning pucat, tambah 3 ml indikator amilum dann titrasi di lanjutkan sampai 

warna biru tepat hilang. Reaksi yang terjadi : 

KbrO3  +  5KBr + 6HCl 3Br2 + 6KCl + 3H2O 

Br2 + KI  I2 + 2KI 

I2 + 2Na2S2O3 2NaI + Na2S2O6 



 

 

C. Penggunaan 

1. Penetapan Kadar Asam Salisilat 
 

A) Tujuan 

 
Mahasiswa mampu menetapkan kadar senyawa obat yang dapat beraksi 

dengan adanya brom berlebihan (titrasi tidak langsung). 

B) Alat dan Bahan 
 

Buret 50 ml Kalium bromat 0,1 N 

Gelas ukur 10 ml Kalium bromide 

Labu takar 500 ml Natrium tiosulfat 0,1 N 

Pipet volume 25 ml Kalium iodida 

Gelas piala Asam klorida 

Pipet tetes 

C) Prosedur 

 
Sejumlah sampel yang setara dengan 30 mg sampai 40 mg asam salisilat di 

masukkan dalam labu yodium. Tambahkan 30 ml larutan baku KbrO3 . KBr secara 

tepat dan 5 ml HCl pekat dan dengan segera labu di tutup dan di diamkan selama 

15 menit. Tambahkan 5 ml larutan KI 30 % dan kocok baik-baik supaya kelebihan 

brom bereaksi dengan KI menghasilkan iodium yang setara dengan brom sisa. 

Tambahkan 5 ml kloroform. Iodium yang terbentuk di titrasi dengan larutan baku 

natriumm tiosulfat dengan menggunakan 3 ml larutan kanji sebagai indikator. 

Lakukan titrasi blanko. Tiap 1 ml larutan natrium tioasulfat 0,1 N setara dengan 

2,302 mg asam salisilat. Reaksi yang terjadi : 

KbrO3  +  5 KBr + 6HCl 3Br2 + 6KCl + 3H2O 
 



 

 

Sisa Br2 + KI I2 + 2KI 
 

I2 + 2Na2S2O3 2NaI + Na2S4O6 
 

Perhitungan : 

 
 
 
 



 

 

BAB VIII ANALISIS GRAVIMETRI 



 

 

 

Analisis gravimetri adalah salah satu cara analisis kuantitatif dengan 

penimbangan berat zat setelah diperlakukan sedemikian rupa sehingga zat 

tersebut diketahui rumus molekul dengan pasti dan berada dalam keadaan 

stabil. Komponen yang akan ditentukan diubah menjadi suatu endapan yang 

stabil dan selanjutnya dapat diubah menjadi bentuk senyawa yang mudah 

untuk ditimbang. Penentuan suatu zat dengan cara gravimetri umumnya 

dilakukan dengan reaksi kimia, dimana senyawa yang dihasilkan mempunyai 

kelarutan yang kecil dalam pelarut yang digunakan. Senyawa ioni dipisahkan 

dari larutannya dengan cara penyaringan kemudian dikeringkan dan 

dipijarkan. Selama pemijaran, bentuk asli dapat diubah menjadi bentuk lain 

tetapi komposisinya diketahui, kemudian ditentukan kadarnya. Sebagai 

contoh, ion kalsium diendapkan sebagai kalsium oksalat, tetapi setelah 

dipijarkan dapat ditimbang sebagai CaC2O4 atau sebagai CaCO3 atau sebagai 

CaO, tergantung pada kondisi pemijarannya. 

Agar analisis tersebut dapat berlangsung dengan baik, harus dipenuhi 

beberapa persyaratan antara lain: 

a. Proses pemisahan harus sempurna dan sisa analit (zat yang akan 

ditentukan) yang tertinggal dalam larutan harus cukup sedikit untuk dapat 

diabaikan, dengan kata lain harus kuantitatif. 

b. Endapan yang terbentuk harus dapat dipisahkan dengan mudah dari 

larutannya. 

c. Zat yang ditmbang harus mempunyai susunan stoikiometri tertentu dan harus 

bersifat murni atau dapat dimurnikan lebih lanjut. 

Suatu analisis berat endapan yang diperoleh dihitung jumlah atau banyaknya 

analit yang diinginkan, sehingga untuk menghitung ini diperlukan faktor kimia 

atau faktor gravimetri yaitu jumlah gram analit persatu gram endapan atau 

dapat juga dikatakan sebagai angka banding banyaknya analit setara dengan 



 

 

banyaknya endapam yang diperoleh. Misalnya pada endapan BaSO4. 

Persentase analit dalam contoh dapat dihitung: 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penentuan Air Kristal BaCl2.XH2O 
 

B. Tujuan 

 
Untuk menentukan jumlah mol air kristal yang terikat dalam suatu 



 

 

senyawa. 

C. Teori 

 
Suatu pemanasan dan pemijaran hingga 800-900oC maka molekul air 

yang terikat akan dilepaskan menurut persamaan reaksi: 

 
800-900oC 

 
BaCl2.XH2O     BaCl2 + XH2O 

 

Jika BaCl2.XH2O sebelum dipanaskan ditimbang dengan berat tertentu, maka 

setelah dipijarkan beratnya akan berkurang. Kehilangan sejumlah berat H2O. 

D. Alat dan Bahan 
 

1. Alat 

 

a. Oven Pemijar 

b. Cawan Porselin 

c. Gegep 

d. Eksikator 

e. Neraca analitik 
 

2. Bahan 

 
BaCl2.XH2O 

 

E. Prosedur 

 

1. Panaskan cawan porselin selama beberapa menit, dinginkan dalam 

eksikator, kemudian timbang. 

2. Timbang zat yang akan ditentukan air kristalnya kira-kira 1-1,5 g ke dalam 

cawan porselin yang telah diketahui beratnya. 

3. Cawan porselin yang berisi zat tersebut dipanaskan dan 

dipijarkan, dinginkan dalam eksikator kemudian ditimbang. 

4. Perlakuan ini diulang beberapa kali hingga diperoleh bobot tetap 

(konstan). 

 

 

F. Perhitungan 

 
Berat cawan kosong = a gram 

 
Berat cawan + sampel = b gram 

 



 

 

Berat cawan + sampel setelah pemijaran = (b-a) 

gram BM BaCl2 = 208 

 

mol BaCl2.XH2O = (b – a) gram 

BM BaCl2.n XH2O 
 

(b –a) gram = (c-a) gram 

BM BaCl2.n XH2O  BM BaCl2 

(b – a) gram = (c – a) gram 

208 + 18x  208 



 

 

BAB IX 

TITRASI KOMPLEKSOMETRI 

 

A. Tujuan 

Tujuan dari percobaan ini adalah untuk menentukan kadar kalsium secara 

kompleksometri. 

B. Landasan Teori 

Reaksi-reaksi kesetimbangan pembentukan kompleks banyak digunakan 

dalam titrimetri. Cara titrimetri ini didasarkan pada kemampuan ion-ion logam untuk 

membentuk senyawa kompleks yang mantap dan dapat larut dalam air. Karena itu 

cara ini sering disebut titrasi kompleksometri. Atas dasar ini, sejumlah cara titrasi 

untuk menentukan kadar ion-ion logam dalam cuplikan telah dikembangkan oleh para 

ahli. Dewasa ini, perekasi yang paling sering digunakan dalam titrasi kompleksometri 

adalah ligan bergigi banyak yaitu asam etilendiamina tetra-asetat (EDTA). 

EDTA dapat membentuk senyawa kompleks yang mantap dengan sejumlah 

besar ion logam sehingga EDTA merupakan ligan yang tidak selektif. Ternyata bila 

beberapa ion logam ada dalam suatu larutan, maka titrasi dengan EDTA akan 

menujukkan jumlah semua ion logam yang ada dalam larutan tersebut. Oleh karena 

itu, masalah yang penting dalam kompleksometri adalah bagaimana menentukan 

campuran ion-ion logam secara selektif dengan EDTA. Salah satu cara meningkatkan 

selektifitas titrasi EDTA adalah dengan memanfaatkan perbedaan tetapan 

kemantapan kompleks logam EDTA. 

Pada penetapan ion-ion logam secara titrasi kompleksometri umumnya 

digunakan komplekson III (EDTA) sebagai zat pembentuk ketal, dimana EDTA 

bereaksi dengan ion logam yang polyvalent seperti Al3+, Bi2+, Ca2+, Cu2+ membentuk 

kompleks ketal yang stabil dan larut dalam air. 

 

 

Titrasi kompleksometri meliputi reaksi pembentukan ion-ion kompleks ataupun 

pembentukan molekul netral yang terdisosiasi dalam larutan. Persyaratan mendasar 

terbentuknya kompleks demikian adalah tingkat kelarutan tinggi. Contoh dari 



 

 

kompleks adalah kompleks logam dengan EDTA. Demikian juga titrasi dengan 

merkuro nitrat dan perak sianida juga dikenal sebagai titrasi kompleksometri. 

Efek agen pengompleks lain dalam titrasi EDTA sangat berpengaruh 

mengingat kecenderungan suatu ion untuk mengendap sebagai hidroksida atau 

oksida pada pH yang diperlukan untuk titrasi. Oleh karena itu, pemakaian sering 

masking agent sering digunakan untuk menjaga ion tetap dalam larutan. Misalnya 

Zn2+ yang dititrasi pada pH=10 dengan konsentrasi ion ammonium yang tinggi. 

Amoniak tidak hanya membufferkan pada pH yang diperlukan tetapi juga 

menghindarkan terjadinya hidrolisis. Berarti kesempurnaan reaksi dan titik akhir tidak 

hanya bergantung pada pH tetapi juga pada besarnya konsentrasi amoniak. 

Sebagian besar titrasi kompleksometri menggunakan indicator yang bertindak 

sebagai pengompleks dan tentu saja kompleks logamnya mempunyai warna yang 

berbeda dengan pengompleksnya sendiri. Indicator demikian disebut indicator 

metalokromat. Indikator jenis ini contohnya adalah Eriocrome Black T. 

Perubahan warna dari indicator logam yang terikat dengan logam dan warna 

indicator bebas. Indicator logam membentuk suatu kompleks dengan logam yang 

mempunyai warna yang berbeda dengan warna indicator itu sendiri, bila stabilitas 

kompleks indicator lebih kecil daripada kompleks logam-kompleksonat (logam 

EDTA). 

C. Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini adalah sebagai berikut : 

1. Alat 

- Buret 50 ml 

- Gelas ukur 50 ml 

- Labu ukur 50 ml 

- Gelas piala 250 ml 

- Erlenmeyer 250 ml 

- Pipet volume 25 ml 

- Statif dan Klem 

- Botol semprot 

2. Bahan 

- Komplekson III 0,05 M (garam dinatrium dari EDTA) 

- Eriochrom Black T 

- Sampel air 

- Larutan dapar ammonia (pH=10) 



 

 

- Aquades 

D. Prosedur Kerja 

 

1. Siapkan Alat dan Bahan 

2. 25 ml sampel air, dimasukkan kedalam Erlenmeyer 150 ml 

3. Tambahkan 25 ml aquades 

4. Tambahkan 5 ml larutan dapar ammonia pH 10 

5. Tambahkan sedikit indicator Eriochrom Black T 

6. Titrasi dengan larutan EDTA 0,05 M sampai larutan berawarna ungu 

7. Hitung kesadahan totalnya. 



 

 

BAB X 

PENENTUAN KADAR BESI SECARA SPEKTROFOTOMETRI 

 

A. Tujuan 

Menentukan kadar besi pada sampel air secara spektrofotometri 

B. Teori 

Dalam larutan Besi (II) dapat bereaksi dengan o-fenantrolin dan 

membentuk senyawa yang berwarna jingga, warna ini cukup stabil dalam kondisi 

ph 2,9. Dalam besi (III) haruslahbesi ini direduksi dengan hidroksi ammonium 

klorida atau dengan hidrokinon. 

Sinar yang melewati suatu larutan akan terserap oleh senyawa-senyawa 

dalam larutan tersebu. Intensitas sinar yang diserap tergantung pada jenis 

senyawa yang ada , konsentrasi dan tebal atau panjang larutan tersebut. Makin 

tinggi konsentrasi suatu senyawa dalam larutan, makin banyak sinar yang diserap 

. hubungan antara konsentrasi, panjang larutan dan jumlah sinar yang diserap 

dierikan dalam hokum lambert-bear sebagai berikut : 

Log Io + abc 

I 

 

Ketetangan: 

A = absorbansi 

I0 = Intensitas sinar mula-mula 

I = intensitas sinar setelah melewati larutan 

a = absorrtivitas 

b = tebal larutan (tebal kuvet)  

c = konsentrasi 

C. Alat dan Bahan 

 

a. Spektrofotometer UV-VIS 
 

b. Labu takar 100 ml 6 buah 
 

c. Pipet ukur 10 ml 
 

d. Gelas piala 250 ml 
 

e. o-fenantrolin 0,025% 

 

f. Hidroksilamin klorida10% 50 ml 
 

g. Larutan baku fe (ii) 50 mg/l = 50 ppm 10 ml 



 

 

D. Prosedur kerja 

1. Persiapkan Deretan Larutan Standar 

a. Ukur 0,2 ml larutan Fe (II) baku kedalam labu takar 100 ml 

b. Tambahan 1 tetes Na asetat 0,2 M, 5 ml hidroksilamin klorida 10% dan 5 ml 

o-fenantrolin 0,25 % 

c. Encerkan hingga 100 ml , kocok, dan biarkan beberapa menit 

d. Cara sama diatas, dibuat larutan Fe (II)-fenantrolin dengan 0,4 ml, 0,6 ml, 

0,8 ml,dan 1 ml larutan baku Fe (II) 

e. Buat larutan blanko dengan cara yang sama datas , tetapi tidak 

mengandung larutan bau Fe (II) 

f. Dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis untuk menentukan panjang 

gelombang maksimum antara 480-520 nm 

g. Buat kurva kalibrasi hubungan antara harga absorbansi terhadap konsentrasi. 

 

2. Pengerjaan Cuplikan 

 

a. Ambil 100 ml sampel air dengan gelas ukur dan tuangkan kedalam gelas 

piala 250 ml 

b. Masukkan 4 tetes larutan HCL 1 M dan uapkan sampai tinggal ± 25 ml 

c. Setelah dingin, dipindahkan ke dalam labu takar 100 ml 

d. Tambahkan berturut- turut 30 tetes larutan Na asetat 02, M , 5 ml 

hidroksilamin klorida 10% dan 5 ,l o-fenantrolin 0,25% . encerkan sampai 

100 ml. 

e. Kocok dengan baik sampai homogeny dan biarkan selama 1 jam, kemudian 

ukur nilai absorbansinya pada panjang gelombang maksimum. 

 
 
 



 

 

BAB XI ARGENTOMETRI 



 

 

 

1. Untuk mengetahui cara analisis kimia dengan metode argentometri. 

2. Untuk mengetahui konsentrasi suatu spesies kimia dalam sampel 

dengan metode argentometri. 

B. Dasar Teori 

 
Argentometri adalah suatu proses titrasi yang menggunakan garam argentum 

nitrat (AgNO3) sebagai larutan standard. Dalam titrasi argentometri, larutan AgNO3 

digunakan untuk menetapkan garam-garam halogen dan sianida karena kedua jenis 

garam ini dengan ion Ag+ dari garam standard AgNO3 dapat membentuk suatu 

endapan atau suatu senyawa kompleks sesuai dengan persamaan reaksi berikut ini: 

NaX + Ag+ -> AgX + Na+ 

KCN + Ag+ -> AgCN + K+ 

KCN + AgCN -> K(Ag(CN)2) 

 

Argentometri termasuk salah satu cara analisis kuantitatif dengan sistem 

pengendapan. Cara nalisis ini biasanya dipergunakan untuk menentukan ion-ion 

halogen, ion perak, ion tiosianat serta ion-ion lainnya yang dapat diendapkan oleh 

larutan standardnya. Titrasi argentometri terbagi menjadi beberapa metode 

penentapan disesuaikan dengan indikator yang diperlukan dalm penetapan kadar 

yaitu: 

1. Metode Mohr 
 

Atau nama lainnya metode dengan oembentukan endapan berwarna. Dalam 

cara ini, kedalam larutan yang akan dititrasi ditambahkan sedikit larutan kalium 

kromat (K2CrO4) sebagai indikator. Pada akhir titrasi, ion kromat akan bereaksi 

dengan kelebihan ion perak membentuk endapan berwarna merah dari perak kromat, 

dengan reaksi: 

CrO4
2- + 2 Ag+ -> Ag2CrO4 

Contoh hasil titrasi menggunakan metode Mohr. 

 

Konsentrasi ion klorida dalam suatu larutan dapat ditentukan dengan cara titrasi 

dengan larutan standard perak nitrat. Endapan putih perak klorida akan terbentuk 

selama proses titrasi berlangsung dan digunakan indikator larutan kalium kromat 

encer. Setelah semua ion klorida mengendap maka kelebihan ion Ag+ pada saat titik 

akhir titrasi dicapai akan bereaksi dengan indikator membentuk endapan coklat 

kemerahan Ag2CrO4 (lihat gambar). Prosedur ini disebut sebagai titrasi argentometri 



 

 

dengan metode Mohr. 

Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut: 

Ag+
(aq) + Cl-(aq)      -> AgCl(s) (endapan putih) Ag+

(aq) 

+ CrO4
2-     -> Ag2CrO5(s) (coklat kemerahan) 

2. Metode Volhard 

 
Atau nama lainnya metode dengan cara pembentukan ion kompleks berwarna. 

Dalam cara ini, larutan standard perak nitrat ditambah secara berlebih ke dalam 

larutan analit, kemudian kelebihan ion perak dititrasi dengan larutan standard 

ammonium atau kalium tiosianat dengan menambahkan ion feri (Fe3+) sebagai 

indicator. Pada akhir titrasi, ion feri akan bereaksi dengan kelebihan ion tiosianat 

membentuk ion kompleks {Fe(SCN)6}3- yang berwarna coklat. 

X + Ag+ - > AgX + Ag+ sisa Ag+ 

sisa + SCN -> AgSCN 

Fe3+ 6 SCN -> {Fe(SCN)6}3- 

 

3. Metode Fajans 

 

Atau nama lainnya metode dengan menggunakan indicator adsorpsi (metode 

Fajans). Titik akhir titrasi dalam titrasi dengan cara ini ditandai dengan berubahnya 

warna endapan AgX sebagai akibat dari adanya adsorpsi endapan AgX terhadap 

pereaksi pewarna yang ditambahkan. Indicator yang sering digunakan adalah 

fluorescein dan eosin. 

Indicator adsorbs merupakan pewarna, seperti diklorofluorescein yang berada 

dalam keadaan bermuatan negative dalam larutan titrasi akan teradsorbsi sebagai 

counter ion pada permukaan endapan yang bermuatan positif. Dengan 

terserapnya ini maka warna indicator akan berubah dimana warna 

diklorofluorescein menjadi berwarna merah muda. 

C. Alat dan Bahan 

a. Alat 

1. Buret 50 ml 

2. Corong gelas 

3. Erlenmeyer 

4. Labu ukur 100 ml 

 

5. Label 

6. Lap halus dan lap kasar 



 

 

7. Pipet tetes 

8. Pipet volume 5 ml, 10 ml, dan 25 ml 

9. Sendok tanduk 

10. Statif 

11. Timbangan analitik 

 

b. Bahan yang digunakan: 

1. Aquadest (H2O) 

2. Argenti nitrat (AgNO3) 

3. Kalium kromat (K2CrO4) 

4. Kalium klorida (KCl) 

D. Cara Kerja 
 

1. Pembuatan larutan baku AgNO3 

 

1. Disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan 

2. Ditimbang secara seksama AgNO3 

3. Masukkan dalam labu ukur 100 ml 

4. Masukkan akuadest 30 ml kocok hingga larut 

5. Masukkan volumenya dengan aquades sampai tanda 

2. Pembakuan AgNO3 

1. Isi buret dengan AgNO3 

2. Timbangan dengan seksama NaCl 100 mg dan masukan ke dalam labu 

ukur 100 ml 

3. Cukupkan volumenya sampai tanda dengan aquadest, kemudian 

kocok hingga larut 

4. Dipipet 25 ml larutan ini, di pindahkan ke dalam Erlenmeyer 

5. Tambahkan dengan indicator kalium kromat ± 3 tetes, lalu dikocok hingga 

larut 

6. Dititrasi dengan indicator argenti nitrat 0,1 N hingga membentuk endapan 

merah bata 

7. Dilakukan sebanyak 3 kali 
 

 
3. Penetapan Kadar AgNO3 

 

1. Disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan 



 

 

2. Timbang secara seksama KCL sebanyak 0,18 gram 

3. Masukkan ke dalam Erlenmeyer dan tambahkan aquadest sebanyak 25ml 

4. Tambahkan indicator K2CO3 sebanyak 2-3 tetes 

5. Titrasi dengan larutan AgNO 

6. Catat volume titrasi dan hitung % kadarnya 


