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KATA PENGANTAR 

 
Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah 

melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayahNya, sehingga modul Penuntun Praktikum Kimia 

Organik II ini dapat terselesaikan. 

 

Penulisan modul panduan praktikum ini dimaksudkan untuk mempermudah dan 

memperlancar proses pembelajaran matakuliah praktikum Kimia Organik II Jurusan 

Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang 

setinggi-tingginya tak lupa disampaikan kepada semua pihak yang telah ikut andil dalam 

menyelesaikan penulisan modul penuntun praktikum ini. 

 

Akhirnya, atas segala kekurangan dari modul panduan praktikum, sangat diharapkan saran 

dan kritik yang bersifat konstruktif dari semua pembaca demi kesempurnaan modul ini. 

Semoga modul ini dapat memberi kontribusi positif serta bermanfaat bagi kita semua. Amin. 

 
 
 

Kendari, September 2019 
 
 
 
 

P e n y u s u n 



 

 

 
PETUNJUK KESELAMATAN DALAM LABORATORIUM 

 
Bekerja di laboratorium melibatkan berbagai macam pelarut, molekul organik, asam-asam, dan 

basa-basa yang dapat berbahaya apabila terjadi kontak langsung. Petunjuk berikut WAJIB 

DIIKUTI TANPA KECUALI! 

 

a) Ketahui letak pintu masuk, pintu keluar, Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), 

perlengkapan darurat, dan pengaman, dan alat pemadam kebakaran. 

b) Selalu gunakan masker, kacamata pengaman (Safety Glasses) dan sarung tangan 

(Hand Skunk) selama bekerja di laboratorium, terutama jika bekerja dengan bahan- bahan 

korosif, eksplosif, dan bahan berbahaya lainnya. 

c) Gunakan jas laboratorium dengan benar (semua kancing baju tertutup) selama bekerja di 

laboratorium. 

d) Gunakan sepatu tertutup selama bekerja di laboratorium. Dilarang menggunakan 

sandal, sepatu terbuka, dan sepatu hak tinggi. Praktikan yang menggunakan atribut 

tersebut akan dikeluarkan dari laboratorium untuk mengganti. 

e) Jangan menggunakan kaos, rok pendek, pakaian dengan lengan pendek, perhiasan dan 

aksesoris (anting, gelang, jam tangan, dll). Praktikan dengan atribut tersebut akan 

dikeluarkan dari laboratorium untuk mengganti. 

f) DILARANG MAKAN DAN MINUM di dalam laboratorium. 

g) DILARANG MEROKOK di dalam laboratorium. 

h) DILARANG MENGGUNAKAN PERANGKAT TELEPON SELULAR selama di laboratorium. 

i) Tidak diizinkan MENDENGARKAN MUSIK dengan headphone/handsfree selama di 

laboratorium. 

j) Jangan meninggalkan reaksi tanpa pengawasan! 

k) Buang limbah percobaan pada tempat yang telah disediakan. Jangan membuang limbah di 

wastafel! 

l) Selalu waspada terhadap resiko bahaya dan keadaan darurat. Apabila tidak yakin dengan 

keselamatan dan keamanan, tanyakan asisten atau pembina. 



 

 

 

PETUNJUK PENYUSUNAN JURNAL DAN LAPORAN 
 
 
Jurnal dan laporan individual 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). 

 

Format dan Penilaian Jurnal dan Laporan 

Jurnal (100 poin) 

Halaman Awal 
 

JURNAL/LAPORAN PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK II 

PERCOBAAN ……*) 

…………………(JUDUL PERCOBAAN) ………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Isi 

a. Pendahuluan 

Hari/Tanggal : 

Nama : 

N I M : 

Kelompok : 

Asisten : 

b. Persamaan reaksi dan perhitungan rendemen teoritis produk 

c. Diagram alir/skema kerja 
 
 
Laporan (100 poin) 

 
Halaman Awal (sama seperti format jurnal) 

 
Isi 

a. Hasil Pengamatan 

b. Lembar Pengamatan (laporan sementara yang telah di-acc asisten disertakan) 

c. Pembahasan yang berisi hasil diskusi dan responsi 

d. Kesimpulan 

e. Daftar Pustaka, yang berisi referensi primer dan sekunder (Referensi primer dalam bentuk 

jurnal/publikasi ilmiah lebih diutamakan!) 

 

 
*) Nomor percobaan 



 

 

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

Komponen kinerja laboratorium meliputi: 

 

a. Persiapan 

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

laboratorium, serta pengamatan kelompok selama praktikum. 

 

b. Keterampilan laboratorium 

Penilaian ini diberikan berdasarkan sikap selama percobaan berlangsung dengan 

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

petunjuk keselamatan, serta kemampuan untuk mengatasi kegagalan dalam percobaan. 

 

c. Hasil 

Pengamatan hasil dapat berupa persentase rendemen produk, kemurnian produk, serta 

identifikasi reaksi-reaksi yang khas. 



 

 

 
 
 

PERCOBAAN 1 

SINTESIS ETIL ASETAT 
 

A. Tujuan Percobaan 

Mengetahui proses esterifikasi alkohol dengan asam asetat, serta mekanisme reaksi dalam 

proses esterifikasi 

 

B. Teori 

Secara umum reaksi kimia dapat diklasifikasikan kedalam reaksi substitusi, adisi, 

eliminasi, dan penataan ulang. Proses esterifikasi merupakan reaksi subtitusi nukleofilik 

bimolekular (SN2) yaitu suatu reaksi yang serentak karena reaksi pemutusan ikatan yang 

lama dan pembentukkan ikatan yang baru terjadi secara bersamaan. Gugus OH dari asam 

karboksilat adalah gugus pergi yang jelek oleh karena itu agar menjadi gugus pergi yang baik 

maka gugus OH diprotonasi dengan asam kuat. 

 

Jika asam karboksilat dan alkohol serta katalis asam ( biasanya HCl/H2SO4) dipanaskan maka 

akan terjadi reaksi kesetimbangan antara ester dan air. 
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Karena reaksi esterifikasi bersifat reversibel, maka untuk memperoleh hasil reaksi yang banyak 

dapat dilakukan dengan menggeser kesetimbangan ke kanan dengan cara menggunakan 

pereaksi berlebih atau memisahkan ester dan / atau air yang terbentuk (dengan penyulingan). 

Namun yang perlu diperhatikan dalam proses esterifikasi bahwa ikatan yang putus adalah 

ikatan C-O dari asam karboksillat, bukan ikatan O-H dari asam atau ikatan C-O dari alkohol. 

 
Etil asetat dapat disintesis dari etanol dengan asam asetat menggunakan katalis asam sulfat. 

Etil asetat berbentuk cair, tidak berwarna , titik didih 77 oC, berbau wangi. 

 

C. Alat dan Bahan 

Alat : Timbangan, botol timbang, gelas ukur, pipet ukur, pipet volume, satu set alat 

refluks, satu set alat destilasi, Erlenmeyer, elektromantel, corong pisah, 

kertas saring, corong. 

 
Bahan : Etanol, asam asetat glasial, asam sulfat pekat, akuades, natrium bikarbonat, 

magnesium sulfat anhidrat. 

R OR' 



 

 

D. Prosedur Percobaan 

 
Masukkan 58 g (73,5 mL) etanol absolut , 22, 5 g (24 mL) asam asetat glasial dan 3 g (2 mL) 

asam sulfat pekat ke dalam labu 500 mL yang telah dilengkapi dengan pendingin refluks, 

kemudian refluks selama 2 jam. Setelah sefluks selesai, lanjutkan dengan destilasi 

fraksinasi. Destilat yang diperoleh didinginkan kemudian dipindahkan ke dalam corong pisah 

dan ditambahkan 70 mL aquades lalu dikocok, diamkan hingga terbentuk 2 lapisan. Lapisan 

bawah dipisahkan dan lapisan atas (ester) ditambah dengan 50 mL aquadest dan 14 mL 

natrium bikarbonat jenuh kemudian dikocok, diamkan hingga terbentuk dua lapisan. 

Lapisan bawah dipisahkan dan lapisan atas dikeringkan dengan magnesium sulfat anhidrous 

selama 5 – 10 menit. Setelah itu zat pengering dipisahkan dengan penyaring menggunakan 

kertas saring. Filtrat (ester) yang diperoleh ditimbang dan persentasi hasil dapat dihitung. 

 

E. Tugas 

1. Hitung etil asetat secara teoritis dari bahan-bahan yang digunakan! 

2. Tuliskan mekanisme reaksi dari esterifikasi alkohol dan asam karboksilat! 

3. Apa perbedaan antara reaksi SN1 dan SN2? 

4. Bagaimana mengetahui bahawa senyawa yang diperoleh dari hasil sintesis sudah 

murni? Jelaskan! 

5. Reaksi apa saja yang bisa dilakukan terhadap ester (minimal 2) 

 

F. Pustaka 

Anwar C., dkk., Pengantar Praktikum Kimia Organik, Proyek Pembinaan Tenaga 

Akademik Dirjen Dikti Depdikbud Jakarta, 1994, hal. 314 

 
Suminar, Kimia Organik: Suatu Kuliah Singkat, Edisi Ke-6, Institut Pertanian Bogor, 

Penerbit Erlangga, 1990, hal. 240-241 



 

 

 

PERCOBAAN 2 

PEMBUATAN ISOBUTIL ALDEHID 
 

A. Tujuan Percobaan 

Mengetahui proses pembuatan aldehid dengan cara oksidasi alkohol primer 

 

B. Teori 

Aldehid senyawa-senyawa sederhana yang mengandung sebuah gugus karbonil - sebuah 

ikatan rangkap C=O. Aldehid mempunyai titik didih yang lebih tinggi dari pada alkana yang 

sederajat, tetapi lebih rendah dari pada alkohol yang sesuai, hal ini karena aldehid tidak 

memiliki ikatan hidrogen. Aldehid pada suhu kamar berupa gas (seperti metanal) dan pada 

rantai karbon yang lebih panjang berwujud cair dan padat. Selain itu, aldehid sangat 

mudah larut dalam air (seperti metanal atau formaldehid, asetaldehid atau etanal) karena 

senyawa dengan dengan gugus fungsi aldehid bersifat polar terutama yang memiliki jumlah 

atom C sedikit. Dalam bidang farmasi dan kimia, aldehid sederhana dalam bentuk 

formaldehid atau formalin (formaldehid dalam air dengan kadar 37%) banyak bermanfaat 

untuk mengawetkan spesimen biologi dalam laboratorium karena dapat membunuh 

mikroba. 

 

Oksidasi alkohol akan menghasilkan aldehid jika digunakan alkohol yang berlebihan dan aldehid 

bisa dipisahkan melalui destilasi sesaat setelah terbentuk. Alkohol yang berlebih berarti 

bahwa tidak ada agen pengoksidasi yang cukup untuk melakukan tahap oksidasi kedua. 

Pemisahan aldehid sesegera mungkin setelah terbentuk berarti bahwa tidak tinggal 

menunggu untuk dioksidasi kembali menjadi asam karboksilat. 

 

Butil aldehid dapat dibuat dari butil alkohol melalui reaksi oksidasi menggunakan kalium 

dikromat, dengan tahapan oksidasi setengah reaksi. Butil aldehid berfungsi sebagai 

bahan baku untuk membuat obat-obatan, agrokimia, antioksidan, karet akselerator, 

pembantu tekstil, parfum dan rasa. Butil aldehide juga digunakan sebagai perantara dalam 

plastisizer manufaktur, alkohol, pelarut dan polimer. 

 

C. Alat dan Bahan 

Alat : Gelas kimia, termometer, gelas ukur 100 mL, penangas air, labu leher tiga/labu 

alas bulat, corong pisah, batang pengaduk, Erlenmeyer, satu set alat destilasi. 

Bahan : Isobutil alkohol, kristal kalium bikromat, asam sulfat pekat, akuades, es batu. 

 

D. Prosedur 

Masukan 26 mL isobutil alkohol daiam sebuah labu leher tiga yang berukuran 500 mL. 

Siapkan campuran dalam gelas kimia 85 mL akuades , 12 mL asam sulfat pekat, 16 gam 

K2Cr2O7 (harus berurutan untuk menghindari ledakan!) kemudian didinginkan. Setelah dingin, 

campurkan larutan tersebut kedalam labu leher tiga. Siapkan peralatan destilasi, kemudian 

lakukan proses destilasi pada suhu 75 - 80°C. Destilat yang keluar ditampung dalam 

erlenmeyer yang didinginkan dengan es. Hitung rendemen hasil percobaan! 

 



 

 

E. Tugas 

1. Tuliskan mekanisme reaksi dari percobaan ini! 

2. Berikan reaksi yang lain untuk proses pembuatan aldehid! 

3. Tuliskan sifat-sifat aldehid! 

4. Selain kalium bikromat, pengoksidator apa lagi yang dapat digunakan! 

 

F. Pustaka 

Koesno R., dkk, Mekanisme Reaksi Kimia Organik, Jurusan Kimia IKIP Surabaya, 

Surabaya, 1984, hal. 43-45. 

 
Matsjeh S. dan Anwar C., Petunjuk Praktikum Kimia Organik Dasar, FMIPA UGM 

Yogyakarta, 1996. 



 

 

 
 

PERCOBAAN 3 

SINTESIS ASETALINIDA 
 

A. Tujuan Percobaan 

1. Mempelajari jalur sintesis amida dan pemurnian senyawa organik padat 

2. Identifikasi senyawa organik menggunakan uji titik leleh. 

 

B. Teori 

Adisi nukleofil nitrogen pada atom karbon karbonil yang menghasilkan amida karboksilat 

merupakan tahap awal pembentukan senyawa sintetik penting secara biologis maupun 

kimia. Amida dapat ditemui sebagai Penicillin V (gabungan ß-laktam dan amida), polipeptida 

(amino-α yang terikat oleh ikatan amida), dan imida. Asetanilida merupakan senyawa yang 

efektif sebagai analgesik dan antipiretik dalam bidang kesehatan walaupun perannya telah 

tergantikan oleh asetaminofen dan fenacetin dalam beberapa kurun tahun terakhir. 

Sintesis asetanilida memberikan gambaran pembentukan amida sekunder yang 

melibatkan serangan amina primer pada gugus asetil asetat anhidrat. Amonia atau amina 

sekunder juga dapat bereaksi dengan reaktan ini menghasilkan amida primer dan tersier. 

Pembentukan garam asam dimanfaatkan sebagai media pemurnian, demikian pula 

dengan penambahan karbon aktif. 
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Anilin Asetat anhidrida Asetanilida Asam asetat 
 
 

 

C. Alat dan Bahan 

Alat : Satu set alat refluks, gelas ukur, gelas kimia, pipet ukur 25 mL, corong pisah, 

corong, Erlenmeyer, kaca arloji, tabung reaksi, Melting Point Apparatus. 

(alat ukur titik leleh), kertas saring. 

 
Bahan : Anilin, asam asetat anhidrida, asam asetat glasial, akuades. 

 

D. Prosedur Kerja 

Siapkan peralatan refluks! Masukkan 4 mL anilin kedalam labu alas bulat, tambahkan 10 mL 

asam asetat, goyangkan labu untuk melarutkan sampai homogen. Tambahkan 5 mL asetat 

anhidrat ke dalam labu, goyangkan kembali labu. Tambahkan 2-3 batu didih ke dalam labu 

dan refluks campuran selama 15-30 menit. Dinginkan labu dan tambahkan dengan hati-hati 5 

mL aquades dingin dari ujung atas kondensor pendingin (untuk menghindari hal-hal yang 

menyebabkan letupan!), kemudian didihkan kembali larutan selama 5 menit. Dinginkan 

kembali dan tuangkan secara perlahan dengan pengadukan campuran reaksi ke dalam gelas 

piala yang t elah berisi 30 mL campuran aquades dan es batu. Biarkan campuran selama 15 

menit dengan sesekali pengadukan. Saring endapan yang diperoleh (dengan corong 

Büchner apabila memungkinkan), cuci dengan aquades dingin, keringkan. Rekristalisasi 

produk yang diperoleh menggunakan 15 mL aquades. Ambil 0,5 gram endapan dan masukkan 

kedalam erlenmeyer. Tambahkan 10 mL aquades ke dalam erlenmeyer, aduk. Panaskan 

suspensi hingga mendidih. Apabila telah mendidih, aduk larutan dan tambahkan 1-2 mL 

aquades kembali hingga semua endapan larut. Apabila suspensi terlihat tidak berwarna, 

angkat erlenmeyer dan dinginkan pada suhu ruangan yang dilanjutkan dengan pendinginan 

pada wadah berisi es. Saring kristal yang diperoleh, keringkan, timbang, dan lakukan uji titik 

leleh. Hitung rendemen hasil sintesis! 

 

E. Tugas 

1. Apa yang Anda ketahui tentang reaksi adisi nukleofilik? Jelaskan perbedaan adisi 

nukleofilik dan substitusi nukleofilik?! 

2. Gambarkan mekanisme reaksi lengkap sintesis asetalinida! 

3. Bagaimana mekanisme kerja asetnilida sehingga mampu memberikan efek 

farmakologis berupa analgetik dan antipiretik? 

4. Apa fungsi penambahan asam asetat? 

 

F. Pustaka 

Siegrfried, E., Obat Sintetik, UGM Press, 1992. 

 
Wilcox, C.F. dan Wilcox, M.F., Experimental Organic Chemistry. A Small Scale Approach. 

Prentice-Hall, Engelwood Cliffs, New Jersey, 1998, p. 401 dan 477 



 

 

 

PERCOBAAN 4 

KONDENSASI SENYAWA KARBONIL : PEMBUATAN DIBENZALASETON 

 

A. Tujuan Percobaan 

1. Menjelaskan reaksi kondensasi aldol dari senyawa karbonil 

2. Melakukan teknik kristalisasi sebagai cara pemurnian senyawa organik 
 

B. Teori 

Reaksi yang melibatkan antara suatu senyawa karbonil dengan senyawa lain yang 

mengandung gugus metilen yang hidrogennya reaktif banyak di jumpai. Reaksi jenis ini 

seringkali merupakan pilihan dalam menciptakan ikatan karbon baru. Dalam sintesis kimia 

organik, pembentukan ikatan karbon-karbon baru artinya adalah perpanjangan atau 

pembentukan kerangka molekul baru sesuai dengan target sintesis. 

 
Dalam kondensasi aldol, kondensasi dilanjutkan dengan dehidrasi sehingga dihasilkan adalah 

suatu ikatan baru karbon – karbon ikatan karbon dua. Dibenzalaseton dapat dibuat melalui 

kondensasi aseton dengan benzaladehid dalam suasana basa. Reaksi merupakan contoh 

kondensasi aldol yang diikuti dehidrasi. Dehidrasi hasil reaksi aldol sangat sulit dihindari 

sebagai hasilnya merupakan iktan rangkap yang kemudian berkonyugasi dengan cincin 

aromatik. Reaksi lain yang mungkin terjadi, meskipun kemungkinannya kecil,adalah 

reaksi Cannizzaro. 

 
Dengan menggunakan konsep yang sama kita juga dapat merancang suatu sintesis dengan 

menggunakan reaksi kondensasi aldol dengan reagen yang berbeda, seperti vanillin 

dengan penta-3- on, atau anisaldehid dengan sikloheksanon. 
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C. Alat dan Bahan 

Alat : Erlenmeyer 50 mL, corong buchner, kertas saring 

Bahan : Benzaldehide, Aseton, Etanol, NaOH, aquades 

 

D. Prosedur Kerja 

Campurkan 1 mL benzaldehid, 0,37 mL aseton dan 1 mL etanol. Lalu tambahkan 

setengah dari campuran ini pada larutan dari 1gr NaOH dalam 10 mL air dan 8 mL etanol 

dalam labu Erlenmeyer 50 mL. Aduk campuran selama 16 menit dan tambahkan sedikit demi 

sedikit campuran yang tersisa. Tambahkan etanol jika masih ada senyawa karbonil yang 

belum melarut. Aduk campuran reaksi hingga di peroleh padatan yang mengendap. 

Kemudian padatan yang terbentuk disaring dengan corong buchner dan cuci dengan air untuk 

menghilangkan basa yang mungkin tersisa. Rekristalisasi senyawa dibenzalaseton dilakukan 

dengan etanol. 

 

E. Tugas 

1. Apa yang terjadi jika dibenzalaseton dinitrasi dengan HNO3 pekat dalam suasana asam 

kuat? 

2. Susun rancangan reaksi yang memiliki konsep sama dengan pembuatan 

dibenzalaseton! Jelaskan reagen-reagen dan kondisi reaksi yang paling sesuai agar reaksi 

Anda tersebut kemungkinan besar akan belangsung di laboratorium! 

 

F. Pustaka 

Hull, L.A.,“The Dibenzalacetone Reaction Revisited”, J. Chem. Ed., 78 (2), 2001, p.226 

 
Pasto, D.J., Johnson, C.R., Miller, M.J., “Experimental Organic Chemistry, Prentice Hall”, 

Engelwood Cliffs, New Jersey, 1992, p.509 

 
Wilcox, C.F. and Wilcox, M.F., ”Experimental Organic Chemistry. A Small Scale 

Approach”, Prentice-Hall. Englewood Cliffs, New Jersey, 1998,p. 397. 



 

 

PERCOBAAN 5 

SINTESIS KLOROFORM 
 

A. Tujuan Percobaan 

Mengetahui proses pembuatan kloroform dari senyawa golongan keton 

 

B. Teori 

Senyawa kloroform adalah senyawa haloalkana yang mengikat tiga atom halogen klor (Cl) 

pada rantai karbonnya. Senyawa kloroform dapat dibuat dengan bahan dasar berupa 

senyawa organik yang memiliki gugus metil (-CH3) yang terikat pada atom karbon karbonil 

atau atom karbon hidroksil yang direaksikan dengan pereaksi halogen (Cl2). Struktur senyawa 

haloalkana yang terbentuk dari proses halogenasi terdiri dari ikatan sigma karbon-halogen 

yang terbentuk oleh saling tumpang tindihnya suatu orbital atom halogen dan suatu 

orbital hibrida atom karbon. Sebuah halogen membentuk satu ikatan kovalen, sehingga 

tidak terdapat sudut ikatan di sekitar atom ini. Akan tetapi, karbon menggunakan orbital 

hibrida yang sama tipenya untuk mengikat halogen, hidrogen, maupun atom karbon lain. 

 

Sintesis kloroform dapat melalui tiga tingkatan reaksi, yaitu oksidasi oleh halogen, 

klorinasi dari hasil oksidasi, seta hidrolisis dalam kondisi basa. Prinsip kerja dan sintesis 

kloroform adalah halogenasi yaitu reaksi subsitusi yang terjadi pada suatu senyawa 

organik yang memiliki halogen α. Halogenasi terjadi karena pengaruh tarikan awan 

elektron oleh unsur golongan halogen. Dalam pembuatannya, klorida dalam kaporit 

(CaOCl2) pada keadaan basa mengakibatkan oksidasi dan klorinasi membentuk 

trikloroasetaldehida, klorida terurai menjadi asam formiat (dalam bentuk garam 

kalsiumnya) dan kloroform. Halogenasi sering berjalan secara eksplosif dan hampir tanpa  

kecuali menghasilkan campuran produk, karena alasan inilah halogenasi kadang saja 

digunakan dalam laboratorium. 

 

Dalam pembuatan atau sintesis kloroform perlu diperhatikan beberapa hal yaitu dengan 

adanya oksigen dari udara dan sinar matahari maka kloroform dapat teroksidasi dengan 

lambat menjadi fosgen (gas yang sangat beracun). Untuk mencegah terjadinya fosgen ini 

maka kloroform disimpan dalam botol coklat yang terisi penuh dan mengandung 0,5-1 % 

etanol untuk mengikat fosgen. 



 

 

 

C. Alat dan Bahan 

Alat : Labu leher tiga 500 mL, gelas kimia, termometer, gelas ukur, corong pisah, 

penangas air, peralatan destilasi lengkap, lumpang porselen, Erlenmeyer. 

Bahan : Kaporit, aseton, CaCl2 atau MgSO4, larutan KOH dalam alkohol, NaOH 2%, 

AgNO3 dalam alkohol, akuades. 

 

D. Prosedur 

1. 100 gam kaporit digerus sambil ditambahkan akuades sedikit demi sedikit sebanyak 250 

mL. 

2. Suspensi disaring, dapatkan filtratnya. 

3. Suspensi kaporit ini dimasukkan kedalam labu leher tiga. 

4. Siapkan corong pisah yang telah dimasukan 16 mL aseton yang diencerkan dengan air 

dengan volume yang sama. 

5. Siapkan peralatan destilasi, dan lakukan pemanasan dan proses destilasi pada suhu 90°C. 

6. Aseton dalam corong pisah diteteskan sebanyak 25 tetes (akan terbentuk buih, jaga agar 

tidak ikut bersama destilat), sambil dikocok. Jika pembuihan terjadi dengan cepat, 

matikan pemanas dan dinginkan labu! 

7. Tampung destilat dalam sebuah erlenmeyer yang sebelumnya telah diisi 5 mL air, 

destilat akan terlihat keruh. 

8. Teteskan aseton sampai senyawa habis. 

9. Kemudian corong diisi 2,5 - 5 mL air, untuk mencegah larutan yang sisa aseton dalam 

corong pisah. 

10. Hitung rendemen hasil percobaan! 
 

E. Tugas 

1. Tuliskan mekanisme reaksi percobaan ini ? 

2. Mengapa aseton harus diencerkan dan penambahannya harus perlahan-lahan? 

3. Apa kegunaan kloroform dalam bidang farmasi? 

 

F. Pustaka 

Fessenden, Kimia Organik, Edisi Ketiga, Penerbit Erlangga, 1995. 

Siegfried, Obat Sintesis. Universitas Gajah Mada Press, 1992. 

Suminar, Kimia Organik: Suatu Kuliah Singkat, Edisi Ke-6, Institut Pertanian Bogor, 

Penerbit Erlangga, 1990, hal. 240-241 



 

 

 
 

PERCOBAAN 6 

SINTESIS METIL SALISILAT 
 

A. Tujuan Percobaan 

Mengetahuai dan memahami pembuatan metil salisilat dari reaksi antara asam salisilat dan 

metanol absolut dengan metode refluks. 

 

B. Teori 

Metil salisilat (wintergreen oil) adalah suatu ester organik yang secara alami diproduksi oleh 

banyak spesies tanaman . Beberapa tanaman yang memproduksinya disebut 

Wintergreens. Metil salisilat mempunyai sifat tidak berwarna, kekuningan atau kemerahan, 

berbentuk cair dengan bau dan rasa Wintergreen. Nama kimia untuk metil salisilat adalah 2-

(methoxycarbonyl)fenol, 2-hidroksibenzoat, asam metil ester, dengan berat molekul 

152,15 g/mol dengan komposisi C = 63,15%, H = 5,30%,O = 31,55%. Metil salisilat 

merupakan salah satu turunan ester yang digunakan dalam pengobatan, yang lain 

adalah etil salisilat, aspirin dan fenil ester. 

 
Metil salisilat sering digunakan sebagai bahan dalam industri farmasi maupun kimia 

sebagai pelarut untuk derivat selulosa, penyedap rasa pada makanan, minuman, 

permen, pasta gigi, antiseptik,dan kosmetik serta parfum. Metil salisilat telah digunakan 

untuk pengobatan sakit syaraf, sakit pinggang dan rematik, juga sering digunakan 

sebagai obat gosok dan balsem. 

 
Mekanisme reaksi pembuatan metil salisilat mengikuti pola esterifikasi Fischer, yaitu: 

1. Transfer proton dari katalis asam ke atom oksigen karbonil, sehingga meningkatkan 

elektrofilisitas dari atom karbon karbonil. 

2. Protonasi terhadap salah satu gugus karbonil, yang diikuti oleh pelepasan 

molekul air menghasilkan ester. 

3. Terjadi pelepasan proton dari gugus hidroksil milik alkohol,menghasilkan kompleks 

teraktivasi. 

 

C. Alat dan Bahan 

Alat : Timbangan, botol timbang, gelas ukur, pipet ukur, pipet volume, satu set alat 

refluks, satu set alat destilasi, Erlenmeyer, elektromantel, corong pisah, 

kertas saring, corong. 

Bahan : Metanol p.a, asam salisilat, asam sulfat pekat, akuades, natrium 

bikarbonat, magnesium sulfat anhidrat. 

D. Prosedur Kerja 

1. Masukkan 7 g asam salisilat dan 18 g metanol kedalam labu didih. 

2. Tambahkan dengan hati-hati sambil diaduk 2 mL asam sulfat pekat dan batu didih. 

3. Reflux pada penangas air selama ± 1,5 jam. 

4. Destilasi kelebihan metanol pada penangas air dan biarkan dingin 



 

 

5. Tuangkan residu kedalam kira-kira 250 mL air didalam corong pisah. Kocok 

campuran dan kemudian biarkan sampai terbentuk 2 lapisan. 

6. Ambil lapisan esternya pada bagian atas dan cuci dengan 25 mL air dan larutan 

natrium karbonat pekat. 

7. Keringkan dengan magnesium sulfat anhidrat (bisa diganti dengan Na2SO4 anhidrat) 

8. Pisahkan lapisan metil salisilatnya. Hitung rendemen hasil percobaan! 

 

E. Tugas 

1. Gambarkan mekanisme reaksi esterifikasi dalam pembuatan metil salisilat! Tipe 

mekanisme reaksi apakah yang terjadi? 

2. Apa fungsi natrium bikarbonat? Dapatkah digantikan dengan natrium karbonat? 

3. Ester dapat mengalami hidrolisis kembali ke produk asal. Bagaimana mengatasi hal 

tersebut? 

 

F. Pustaka 

Pasto, D.J., Johnson, C.R., Miller, M.J., Experimental Organic Chemistry, Prentice Hall, 

Engelwood Cliffs, New Jersey, 1992, p. 501 

 
Siegrfried, E., Obat Sintetik, UGM Press, 1992. 

 
Wilcox, C.F. dan Wilcox, M.F., Experimental Organic Chemistry. A Small Scale Approach. 

Prentice-Hall, Engelwood Cliffs, New Jersey, 1998, p. 401 dan 477 



 

 

O H O OH O OH 

CH2OH 

O Glu 

CH2OH 

OH 

C C C 

OH OH O OCH3 

Salicin Salycil alcohol 

O 

Salycilaldehyde Salycilic acid Acetylsalysilic acid, Aspirin 

 

PERCOBAAN 7 

ESTERIFIKASI FENOL : SINTESIS ASPIRIN 

 

A. Tujuan Percobaan 

1. Melakukan sintesis aspirin dari asam salisilat. 

2. Menentukan persentase rendemen hasil sintesis. 

 

B. Teori 

Pada awal tahun 1800, seorang Egyptologist berkebangsaan Jerman bernama Georg Ebers 

membeli papirus dari seorang pedagang jalanan Mesir. Papirus Ebers, demikian kemudian 

dikenal, berisi koleksi resep-resep obat sebanyak 877 resep Mesir sejak 2500 SM. Di antara 

resep tersebut terdapat sebuah rekomendasi campuran daun pohon myrtle, yang 

berdaun hijau dan berbunga putih, untuk penyakit rematik dan sakit punggung. 

Hippocrates dari Kos (sekitar 400 SM), yang sering dianggap sebagai Bapak Pengobatan 

modern, merekomendasikan ekstrak dari kulit pohon willow untuk pengobatan demam 

dan sakit penat. Sifat antipyretic (pereda demam) dan analgesic (penghilang rasa sakit) yang 

ditemukan dalam tanaman ini berasal dari senyawa salicin (dinamakan sesuai dengan nama 

Latin untuk pohon willow yaitu Salix), yang diisolasi oleh Johann Buchner pada tahun 1828 

di University of Munich. Salicin merupakan kelompok senyawa yang dikenal sebagai 

glikosida. Glikosida adalah senyawa yang memiliki bagian gula (glikosa) yang terikat pada 

bagian non-glikosa (aglikon). Aglikon dalam salisin adalah salicil alkohol, yang merupakan 

bentuk tereduksi sempurna dari asam salisilat. Pada tahun1838, Raffaele Piria, yang 

bekerja di Sorbonne, Paris, memisahkan salicin menjadi glukosa dan salisilaldehid melalui 

proses oksidasi dan hidrolisis. Kemudian beliau mengubah salisilaldehid, secara oksidasi, 

menjadi suatu asam berwujud kristal jarum tak berwarna, yang dinamakan asam salisilat. 

Asam salisilat memiliki sifat antipiretik dan analgesik, namun senyawa ini terlalu keras 

terhadap bibir, kerongkongan dan perut. 

 
Pada tanggal 10 Agustus 1897, Felix Hoffmann, seorang kimiawan dari pabrik kimia Bayer, 

membuat sampel asam asetilsalisilat murni untuk pertama kalinya, yang oleh Bayer diberi 

nama dagang Aspirin. Senyawa ini pun memiliki sifat-sifat analgesik dan antipiretik. 

Walaupun aspirin lebih ringan terhadap perut daripada asam salisilat, namun dapat 

menyebabkan perih pada lambung dan mual. Semenjak itu, aspirin telah digunakan untuk 

membantu pencegahan penyakit karena kemampuan aspirin dalam menghambat produksi 

prostaglandin yang terlibat dalam pembentukan zat beku darah dan penimbul rasa sakit. 

 

 
 

C. Alat dan Bahan 

Alat : Penangas air, Erlenmeyer, Tabung reaksi, pipet tetes, pipet ukur, gelas kimia, 

gelas ukur, labu semprot, batang pengaduk, kertas saring, corong Büchner 

Bahan : Asam posfat 85%, asam salisilat, aspirin komersial, akuades, etanol, FeCl3 10%. 



 

 

 

D. Cara Kerja 

1. Sintesis Aspirin 

a. Panaskan air dalam wadah penangas air. 

b. Timbang sekitar 1,4 g asam salisilat dalam labu erlenmeyer 125 mL. Tambahkan 4 mL 

asam asetat anhidrida sedemikian rupa sehingga dapat membilas serbuk asam 

salisilat yang menempel di dinding wadah. 

c. Tambahkan dengan hati-hati 5 tetes larutan H3PO4 85%. Aduk larutan dengan 

batang pengaduk kaca. 

d. Panaskan labu erlenmeyer berisi campuran reaksi tersebut dalam penangas air yang 

airnya telah dipanaskan selama 5 menit. 

e. Setelah 5 menit, angkat labu erlenmeyer dari penangas air dan segera 

tambahkan 2 mL akuades. 

f. Setelah 2 atau 3 menit, tambahkan lagi 20 mL akuades dan biarkan labu berisi 

campuran reaksi mencapai suhu kamar dan mulai mengalami kristalisasi. 

Pastikan bahwa kristal telah terbentuk sebelum melanjutkan ke tahap 

berikutnya. 

g. Dinginkan labu beserta isinya dalam wadah penangas berisi es sehingga proses 

pembentukan kristal sempurna. 

h. Kumpulkan kristal yang diperoleh menggunakan corong Büchner yang telah dilapisi 

kertas saring, cuci kristal dengan sedikit air dingin. 

i. Lakukan rekristalisasi untuk mendapatkan kristal yang lebih murni, dengan cara 

melarutkan Kristal yang sudah terbentuk dalam 5 mL etanol, kemudian 

tambahkan 20 mL air hangat. Panaskan larutan sampai semua kristal tepat larut dan 

biarkan larutan dingin sampai kembali terbentuk kristal. Saring kembali Kristal 

dengan corong Büchner. 

j. Timbang kristal yang terbentuk sesudah dikeringkan di udara. Kemudian hitung 

rendemen hasil kristal asam asetilsalisilat (aspirin) yang diperoleh, dengan cara 

membandingkan berat hasil percobaan terhadap berat hasil teoritis 

(berdasarkan perhitungan stoikiometrik) 
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2. Uji Reaksi Pengkompleksan dengan Besi(III)klorida 

a. Siapkan 3 buah tabung reaksi, masukkan hasil sintesis yang Anda lakukan ke dalam 

2 tabung, serta aspirin komersial dalam tabung lainnya. 

b. Tambahkan 20 tetes akuades ke dalam tiap tabung dan goyangkan untuk 

melarutkan sampel dalam tabung ke dalam tiap tabung. Amati perubahan warna 

larutan dan 

c. Tambahkan 10 tetes larutan 10% FeCl dan catat hasilnya! Warna ungu 

menunjukkan adanya asam salisilat dalam sampel! 

 

E. Tugas 

1. Metode apa saja yang dapat digunakan untuk menguji kemurnian aspirin hasil 

sintesis? 

2. Jelaskan efek farmakologi asam salisilat dan aspirin! Di antara kedua senyawa 

tersebut, manakah yang memiliki aktivitas paling baik? 

3. Hitunglah hasil teoritis asam asetilsalisilat (dalam gram) berdasarkan persamaan reaksi 

di atas (berat jenis anhidrida asetat = 1,080 g/mL)! 

 

F. Pustaka 

Pasto, D.J., Johnson, C.R., Miller, M.J., “Experimental Organic Chemistry, Prentice Hall”, 

Engelwood Cliffs, New Jersey, 1992, p.509 



 

 

 
 

PERCOBAAN 8 

PEMBUATAN FENOL DARI ANILIN 
 

A. Tujuan Percobaan 

Menjelaskan reaksi subtitusi nukleofilik pada senyawa aromatik melalui mekanisme reaksi 

diazotasi. 

 

B. Teori 

Penggantian SN2 pada suatu karbon tak jenuh sukar berlangsung, bila reaksi SN1 tidak 

berjalan secara langsung karena ketidakstabilan dari ion karbonium yang dihasilkan, yaitu 

suatu kation fenil. Sekalipun substitusi nukleofilik pada senyawa aromatic tidak begitu saja 

terjadi, tetapi kita dapat melihat hanya sedikit kasus pada kondisi tertentu. 

 
Bila anilin direaksikan dengan asam nitrit, maka akan diubah menjadi kation 

benzendiazonium. Ini dapat diuraikan dengan pemanasan dalam air, fenol akan 

terbentuk melalui reaksi substitusi nukleofilik. Hal ini dapat diterangkan melalui 

mekanisme SN1 yang dapat membentuk zat antara kation fenil yang tidak stabil. 
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C. Alat dan Bahan 

Alat : Labu alas bulat 500 mL, penangas air, termometer, gelas ukur, satu set alat 

refluks, satu set alat destilasi, Erlenmeyer. 

Bahan : Anilin (p.a), akuades, H2SO4 (p.a), NaNO2, larutan KI, es batu, dietil eter, 

larutan FeCl3. 

 

D. Prosedur Kerja 

Sebanyak 24,5 g (13.5 mL) asam sulfat pekat dimasukkan ke dalam labu alas bulat 500 mL, 

yang sebelumnya telah diisi air sebanyak 100 mL. sambil diaduk. Ke dalam campuran 

yang masih panas tambahkan 11,5 g (12,0 ml) anilin dan dipanaskan hingga bercampur 

sempurna. Encerkan dengan 100 ml air dan dinginkan hingga temperature 



 

 

 

dibawah 5oC. selama pendinginan campuran dikocok terus. Bila terjadi Kristal aniline sulfat, 

dikocok/diaduk sehingga Kristal larut. Tambahkan 9 g NaNo2 dalam aquadest 17,5 ml (yang 

sebelumnya telah didinginkan) bertetes-tetes sambil diaduk. Suhu campuran tidak boleh 

lebih dari 8 oC. setelah selesai penambahan, sempurnanya reaksi ditest dengan kertas KI 

atau larutan gambir 0,5%. Setelah diazotasi sempurna, campuran didiamkan selama 15-

20 menit. Selanjutnya campuran direfluks selama 1 jam sehingga N lepas semua. Suhu 

refluks dijaga tidak lebih dari 50 oC. lalu didestilasi. Destilat yang kekeruhan ditampung, 

destilasi dihentikan bila destilat yang keluar sudah bening. Destilat dikumpulkan dan diuji 

dengan larutan FeCl3, dengan tes positif jika terbentuk warna violet. Pemurnian dilakukan 

dengan cara ekstraksi Pelarut yang digunakan ialah dietil eter. Secara teoritis, fenol hasil 

sintesis diperoleh sebanyak 7 gram. 

 

E. Tugas 

1. Tuliskan mekanisme reaksi lengkap (substitusi nukleofilik pada aromatik) 

pembentukan fenol dari anilin! 

2. Jelaskan prinsip dari reaksi substitusi nukleofilik pada aromatik! 

3. Tuliskan perbedaan reaksi substitusi elektrofilik dan substitusi nukleofilik pada 

aromatik, berikan contoh ! 

4. Mengapa dalam reaksi ini terjadi proses diazotasi? Jelaskan! 

 

F. Pustaka 

Koesno R., dkk, Mekanisme Reaksi Kimia Organik, Jurusan Kimia IKIP Surabaya, 

Surabaya, 1984, hal. 43-45. 

 
Matsjeh S. dan Anwar C., Petunjuk Praktikum Kimia Organik Dasar, FMIPA UGM 

Yogyakarta, 1996. 



 

 

 

PERCOBAAN 9 

PEMBUATAN AMIL ASETAT 
 

A. Tujuan Percobaan 

Mengetahui proses pembuatan alkil asetat dari reaksi antara alkohol primer dengan asam 

karboksilat. 

 

B. Teori 

 
Amil asetat merupakan salah satu ester yang memiliki rumus struktur CH3COOC5H11. 

Pembuatan amil asetat biasanya melalui proses esterifikasi dengan reaksi : 

 
CH3COOH + C5H11OH → CH3COOC4H9 + H2O 

Asam asetat amil alkohol amil asetat air 
 
 

Dari reaksi diatas kerugian yang ditimbulkan adalah terbentuknya hasil samping berupa air 

(H2O), sedangkan kelebihannya adalah pada suhu dan tekanan yang relatif rendah reaksi 

dapat berjalan dengan baik dan bahan baku tidak beracun. Menurut kelebihan dan 

kekurangan yang dimiliki oleh masing-masing reaksi amil asetatmaka dipilih pembuatan 

amil asetatdari asam organik (asam asetat) dan alkohol (amil alkohol)dengan 

pertimbangan bahan baku tidak beracun. Reaksi esterifikasi berlangsung secara 

reversible pada suhu 80oC - 83,4oC dan tekanan 1 atm dengan mengikuti orde 1 terhadap 

asam asetat, sehingga untuk memperoleh amil asetat sebesar mungkin maka kecepatan 

reaksi ke arah kanan harus lebih besar daripada kecepatan reaksi ke arah kiri. Reaksi 

esterifikasi amil asetat terjadi dengan melepaskan panas (eksotermal). 

 
Beberapa manfaat amil asetat antara lain : 

1. Sebagai solvent atau pelarut dalam industry pembuatan selulosa nitrat, etil selulosa, 

dan polivinil asetat. 

2. Digunakan untuk ekstraksi dan pemurnian pada pembuatan penisilin atau antibiotik. 

3. Bahan pembantu pemberi rasa atau essence. 

4. Sebagai campuran obat-obatan dalam industri farmasi. 



 

 

 

C. Alat dan Bahan 

Alat : Gelas kimia, termometer, gelas ukur, penangas air, labu leher tiga/labu alas bulat 500 

mL, corong pisah, batang pengaduk, Erlenmeyer, satu set alat destilasi, es 

batu. 

Bahan : Amil alkohol, asam asetat glasial , asam sulfat pekat, larutan natrium 

bikarbonat (NaHCO3) jenuh, magnesium sulfat, akuades. 

 

D. Prosedur 

1. Masukan 20 mL amil alkohol ke dalam sebuah labu leher dua yang berukuran 500 mL, 

kemudian tambahkan sediltit demi sedikit asam sulfat pekat sebanyak 14 mL. 

2. Tambahkan pula asam asetat glasial sebanyak 60 mL. 

3. Lakukan proses destilasi pada suhu 120o-160oC selama 3 jam. 

4. Tampung destilat dalam erlenmeyer, dan masukan dalam corong pisah. 

5. Tambahkan 60 mL akuades kedalam corong pisah dan kocok. Setelah itu didiamkan 

beberapa menit sampai terbentuk dua lapisan. 

6. Lapisan di bagian bawah dikeluarkan dan ditampung, lapisan bagian atas 

merupakan senyawa ester biarkan dalam corong. 

7. Pada lapisan ester tambahkan 50 mL air dan 14 mL natrium bikarbonat kemudian kocok. 

Setelah itu didiamkan beberapa menit, terdapat dua lapisan larutan. 

8. Pisahkan lapisan bagian bawah dan ditampung, pada lapisan ester ditambahkan 4 g 

magnesium sulfat, kemudian kocok. 

9. Saring larutan, dapatkan cairan tak berwana yang berbau sedap (aroma pisang). 

10. Timbang destilat dan tentukan rendemennya! 

 

E. Tugas 

1. Tuliskan mekanisme reaksi dari percobaan ini! 

2. Tergolong reaksi apakah percohaan ini? 

3. Apakah fungsi dari asam sulfat? Apakah asam sulfat dapat diganti dengan zat lain? 

 

F. Pustaka 

Fessenden & Fessenden, Kimia Organik Jilid 2, 1995, Erlangga, Jakarta. 

 
Koesno R., dkk, Mekanisme Reaksi Kimia Organik, Jurusan Kimia IKIP Surabaya, 

Surabaya, 1984, hal. 43-45. 

 
Matsjeh S. dan Anwar C., Petunjuk Praktikum Kimia Organik Dasar, FMIPA UGM 

Yogyakarta, 1996. 



 

 

 

PERCOBAAN 10 

PEMBUATAN ASAM OKSALAT DARI GULA PASIR 

 

A. Tujuan Percobaan 

1. Mengetahui proses pembuatan asam oksalat dari bahan baku gula pasir 

2. Menentukan titik leleh dan rendemen asam oksalat tersebut 

 

B. Teori 

Asam oksalat, atau ethanedioic acid merupakan salah satu anggota dari asam karboksilat yang 

mempunyai rumus molekul C2H2O4. Secara komersial asam oksalat dikenal dalam bentuk 

padatan dihidrat yang mempunyai rumus molekul C2H2O4.2H2O. Kegunaan asam oksalat antara 

lain sebagai bahan pencampur zat warna dalam industri tekstil dan cat, menetralkan 

kelebihan alkali pada pencucian dan sebagai salah satu material dalam proses  bleaching. 

Asam oksalat pada industri logam dipakai sebagai bahan pelapis yang melindungi logam dari 

kerak, sedangkan dalam pabrik polimer dipakai sebagai inisiator reaksi. 

 
Asam oksalat pertama kali disintesisi oleh Carl W. Scheele pada tahun 1776 dengan cara 

mengoksidasi gula dengan asam nitrat. Pada tahun 1784 dibuktikan asam oksalat terdapat 

pada tanaman Sorrel. Tahun 1829 Gay-Lussac menemukan bahwa asam oksalat dapat 

diproduksi dengan cara meleburkan serbuk gergaji dengan larutan alkali. Sifat-sifat fisika dan 

kimia asam oksalat antara tidak berbau, higroskopis, berwarna putih sampai tidak 

berwarna, mempunyai berat molekul 90 g/mol, titik lebur 101,5oC, berat jenis 1,653 gr/cm3, 

serta ∆Hf (18oC) : -1422 kj/mol. 

 

C. Alat dan Bahan 

Alat : Gelas kimia, Erlenmeyer, batang pengaduk, corong, penangas air, cawan 

penguap, kertas saring, Melting Point Apparatus. 

Bahan : Gula pasir, HNO3 pekat, akuades. 

 

D. Prosedur 

Masukkan 2 g gula pasir kedalam Erlenmeyer dan ditambahkan 10 mL HNO3 pekat. 

Kemudian panaskan diatas penangas air secara perlahan-lahan sampai mendidih. Bila sudah 

timbul uap coklat NO2, labu diangkat kemudian dipindahkan untuk melanjutkan reaksi tanpa 

pemanasan, lalu dibiarkan selama 15 menit. Setelah itu, hasil reaksi 



 

 

dituangkan ke dalam gelas piala yang berukuran 100 ml. Erlenmeyer dicuci kembali 

dengan 2 mL akuades dingin dan hasil cucian dimasukan kedalam gelas kimia, dengan 

penambahan 2 mL HNO3 pekat. Gelas kimia berisi campuran diuapkan diatas penangas air 

sampai volume cairan sekitar 2 mL. Ditambahkan 4 ml aquades ke dalam larutan diatas, 

kemudian diuapkan lagi sampai volume tinggal 2 ml. Selanjutnya larutan didinginkan di 

dalam wadah berisi es sambil diaduk. Kristal asam oksalat yang terbentuk 

direkristalisasi dengan melarutkan asam oksalat dalam air panas lalu didinginkan. 

Terakhir, disaring kemudian dikeringkan dan diperiksa titik lelehnya, dimana titik leleh 

asam oksalat murni 101oC. 

 

E. Tugas 

1. Tuliskan mekanisme reaksi dari percobaan ini! 

2. Apa fungsi penambahan asam nitrat pekat? 

3. Dalam standarisasi larutan untuk analisis, mengapa asam oksalat digunakan sebagai larutan 

baku primer? 

 

F. Pustaka 

Fessenden & Fessenden, Kimia Organik Jilid 2, 1995, Erlangga, Jakarta. 

 
Matsjeh S. dan Anwar C., Petunjuk Praktikum Kimia Organik Dasar, FMIPA UGM 

Yogyakarta, 1996. 
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