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KATA  PENGANTAR 

 

Panduan Praktikum Kimia Analisis adalah petunjuk tata laksana praktikum yang harus 

dilaksanakan oleh mahasiswa STFI semester 2. Diktat ini tidak bukan merupakan 

referensi yang dapat dijadikan salah satu daftar pustaka untuk sebuah makalah ataupun 

laporan, dengan demikian praktikan diharapkan tetap untuk mempelajari buku-buku 

Kimia Analisis lain guna menambah pengetahuan dan memperkuat pemahaman atas 

modul-modul yang dikerjakan. 

Praktikum Kimia Analisis yang dilaksanakan dibagi pada dua golongan utama yaitu 

analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif meliputi analisis kation dan 

anion, sementara analisis kuantitatif untuk metoda titrasi dan metoda instrumentasi. 

Praktikum kimia analisis semester 2 menitikberatkan pada analisis untuk senyawa 

anorganik.    

Panduan praktikum kimia analisis ini merupakan pengembangan dari diktat praktikum 

sebelumnya, terdapat beberapa perubahan isi terutama prosedur yang lebih disesuaikan 

dengan kondisi laboratorium. Walau begitu masih banyak kekurangannya dan tentu saja 

masih perlu banyak penyempurnaan lebih lanjut. Untuk itu kami mengharapkan adanya 

kritik dan saran yang bersifat membangun, sebagai bahan perbaikan dimasa mendatang. 

Mudah-mudahan penuntun praktikum Kimia Analisis ini dapat bermanfaat bagi siapa 

saja yang memerlukannya. 

Sebagai penutup, penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

ikut membantu dalam mewujudkan diktat penuntun praktikum ini. 

 

Bandung, 15 Maret 2012 

 

 

 

Tim penyusun : 

Syarif Hamdani,  Siti Uswatun Hasanah, Windari Safitri, Romauli Situmorang 
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TATA TERTIB LABORATORIUM  KIMIA ANALITIK 

SEKOLAH TINGGI FARMASI INDONESIA 

 

TEMPAT DAN WAKTU PRAKTIKUM 

1. Praktikum Kimia Analisis dilaksanakan di laboratorium Kimia, Sekolah  Tinggi 
Farmasi Indonesia. 

2. Waktu praktikum dilaksanakan sesuai dengan jadwal praktikum yang telah 
ditentukan. 

3. Praktikan harus berada di tempat praktikum selambat-lambatnya 5 menit sebelum 
praktikum dimulai. 

4. Praktikan yang datang terlambat lebih dari 15 menit dari waktu yang telah         
ditentukan, tidak diperkenankan melakukan percobaan.  

5. Praktikan hanya boleh melakukan percobaan jika telah melakukan pembicaraan atau 
responsi. 

6. Sebelum pembicaraan dimulai praktikan harus menyiapkan jurnal praktikum 

 

ALAT-ALAT DAN PEREAKSI 

1. Sebelum dan sesudah praktikum, semua praktikan harus mengecek dan             
mengembalikan alat-alat inventarisnya. 

2. Alat-alat yang hilang atau pecah harus diganti dengan alat-alat yang sama atau 
diganti dengan uang yang besarnya ditentukan oleh laboratorium. 

3. Botol-botol pereaksi harus ditempatkan pada tempat yang telah ditentukan dan 
pengambilan pereaksi harus dilakukan dengan pipet yang khusus untuk tiap pereaksi. 

4. Botol-botol pereaksi yang kosong harus cepat diberitahukan kepada asisten atau 
laboran untuk diisi kembali. 

 

KEBERSIHAN LABORATORIUM 

1. Semua praktikan diwajibakan memakai jas laboratorium untuk menjaga kerusakan 
akibat zat-zat kimia. 

2. Tidak diperkenankan membuang sampah atau kertas saring pada bak pencuci, 
buanglah sampah tersebut pada tempat yang telah disediakan. 

3. Jika ada zat-zat kimia yang tumpah, harus cepat dibersihkan dengan air, karena zat-
zat tersebut dapat merusak meja praktikum jika tidak segera dibersihkan. Jika terjadi 
kecelakaan cepat diberitahukan kepada asisten yang bertugas. 

4. Selama praktikum, semua praktikan tidak diperbolehkan merokok dalam ruangan 
laboratorium dan tidak diperkenankan memakai sandal. 

5. Berbicaralah seperlunya selama praktikum dan tidak diperkenankan mengganggu 
ketenangan pekerjaan orang lain. 
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JURNAL, LAPORAN DAN PENILAIAN PRAKTIKUM 

1. Jurnal dibuat pada buku tulis biasa bersampul plastik 
2. Jurnal diisi dengan format : judul percobaan, Tujuan, Prinsip, Prosedur yang dibuat 

dalam bentuk diagram alir, Pengamatan dan Perhitungan. 
3. Laporan dibuat pada kertas A4 ditulis tangan. 
4. Laporan dibuat sesuai dengan format dan harus berisi: Tujuan Percobaan, Prinsip 

Percobaan, Teori, Hasil Pengamatan, Kesimpulan dan Daftar Pustaka yang 
digunakan. 

5. Laporan lengkap harus diserahkan kepada asisten yang bertugas sekurang-kurangnya 
satu minggu setelah percobaan dilakukan, dan harus meminta paraf dari asisten yang 
menerima laporan tersebut. Jika dalam dua minggu belum memberikan laporan 
percobaan, maka praktikan yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti 
praktikum selanjutnya sampai laporan diserahkan. 

6. Penilaian praktikum ditentukan oleh hasil-hasil berikut: 

a. Quiz/pembicaraan  15% 

b. Kondite kerja   20% 

c. Laporan praktikum   25% 

d. Ujian Akhir Semester  40% 

7. Praktikan yang mendapat nilai D diperkenankan untuk mengikuti ujian lagi bersama 
rombongan baru, tanpa harus mengikuti kembali praktikum. 

 

LAIN-LAIN 

1. Praktikan wajib mengikuti semua kegiatan praktikum.  
2. Praktikan yang tidak masuk karena sakit atau ada musibah/halangan harus memberi 

surat keterangan dari orang tua/wali atau surat keterangan dokter. 
3. Modul yang belum dikerjakan, diselesaikan pada waktu yang ditentukan atau 

mengikuti kelompok lain dengan persetujuan koordinator laboratorium. 
4. Setiap praktikum yang telah 2x berturut-turut tidak masuk praktikum, kegiatannya 

dihentikan dan harus mengulang lagi bersama-sama rombongan baru. 
5. Hal-hal lain yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian. 
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PERINGATAN KESELAMATAN DI LABORATORIUM 

 

1. Sebagian besar zat di labolatorium kimia analitik mudah terbakar dan beracun. Ikuti 
petunjuk berikut untuk menjaga keselamatan : 
a Perlakukan semua zat sebagai racun. Jika zat kimia mengenai kulit, cuci segera 

dengan air yang banyak. Gunakan sabun dan air menghilangkan zat padat berbau 
atau cairan kental. Jangan pernah mencicipi zat kimia kecuali ada  petunjuk 
khusus. Jika harus membaui zat kimia lakukan dengan mengibas gas dan 
menempatkan wadahnya 15 sampai 25 cm dari hidung dan hisap sesedikit 
mungkin. Jika ada zat yang tertumpah, segera bersihkan, hal ini termasuk untuk 
tumpahan terhadap permukaan meja, lantai, alat pemanas, timbangan, dll. 

b Zat yang bertitik didih rendah yang mudah terbakar harus didestilasi atau 
dievaporasi dengan menggunakan heating mantle atau dalam penangas oil, 
jangan dipanaskan. Jangan  dipanaskan dengan pembakar bunsen. Senyawa  
seperti : metanol, etanol, benzen, petroleum eter, aseton, dll. 

c  Pelarut yang mudah terbakar disimpan dalam botol bermulut kecil dan disimpan 
agak jauh dengan tempat anda bekerja 

d Jangan mengembalikan zat yang sudah dikeluarkan ke dalam botol asalnya. 
Hitung dengan seksama keperluan anda terhadap suatu zat dan ambil sesuai  
dengan keperluan. Bawa tempat zat yang akan ditimbang ke dekat neraca, dan 
tutup kembali segera setelah penimbangan. 

e Gunakan zat sesuai dengan keperluan praktikum, hal ini untuk mengurangi 
limbah dan mencegah kecelakaan 

f Ketika melarutkan asam kuat dengan air, selalu tambahkan asam ke dalam air 
sambil terus diaduk.  

g.   Jangan membuang pelarut organik ke dalam tempat sampah, karena dapat 
menyebabkan kebakaran.                                   

2. Jangan membuang campuran air-pelarut tak larut air (eter, petroleum eter, benzen, 
dll) dan campuran yang mengandung senyawa yang tak larut air ke dalam  
bak cuci. Gunakan kaleng atau tempat khusus untuk menampung limbah ini. Jika 
masuk ke dalam bak cuci maka harus diguyur dengan air yang banyak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modul Praktikum Kimia Analisis 2012 

 

Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia 

Jl. Soekarno Hatta no. 354 Bandung Page 7 

 

PRAKTIKUM I 

PENDAHULUAN 

 

Kation adalah ion yang bermuatan positif, sedangkan anion adalah ion 

yang bermuatan negatif. Ion satu dengan lainnya dapat dibedakan karena tiap ion 

mempunyai reaksi kimia spesifik. Kation dan anion merupakan penyusun suatu 

senyawa, sehingga untuk menentukan jenis zat atau senyawa tunggal secara 

sederhana dapat dilakukan dengan menganalisis jenis kation dan anion yang 

dikandungnya. 

 Reagensia golongan yang dipakai untuk klasifikasi kation yang paling 

umum adalah asam klorida, hidrogen sulfida, ammonium sulfida, dan ammonium 

karbonat. Klasifikasi ini didasarkan atas apakah suatu kation bereaksi dengan 

reagensia-reagensia ini dengan membentuk endapan atau tidak. Jadi boleh 

dikatakan, bahwa klasifikasi kation yang paling umum didasarkan atas perbedaan 

kelarutan dari klorida, sulfida, dan karbonat dari kation tersebut. 

 Kelima golongan kation dan ciri khas golongan-golongan ini adalah 

sebagai berikut: 

Golongan I : kation golongan ini membentuk endapan dengan asam klorida encer. 

Golongan II : kation golongan ini tidak bereaksi dengan asam klorida, tetapi 

membentuk endapan dengan hydrogen sulfida dalam suasana asam mineral encer.  

Golongan III : kation golongan ini tak bereaksi dengan asamm klorida encer, 

ataupun dengan hydrogen sulfida dalam suasana asam mineral encer. Namun, 

kation ini membentuk endapan dengan ammonium sulfida dalam suasana netral 

atau amoniak. 

Golongan IV : kation golongan ini tak bereaksi dengan reagensia golongan I, II, 

III. Kation-kation ini membentuk endapan dengan amonium karbonat dengan 

adanya amonium klorida, dalam suasana netral atau sedikit asam. 

Golongan V : kation-kation yang umum, yang tidak bereaksi dengan reagensia-

reagensia golongan sebelumnya, merupakan golongan kation yang terakhir. 

 Pemisahan anion-anion yang memungkinkan adalah menggolongkannya 

dalam golongan-golongan utama¸ berdasarkan pada kelarutan garam peraknya, 

garam kalsium atau bariumnya dan garam zinknya. 
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Uji pendahuluan yang dilakukan terhadap sampel yang dianalisis dapat 

memberikan petunjuk yang sangat penting dan akan memudahkan analisis lebih 

lanjut. Untuk beberapa ion tertentu uji pendahuluan sudah memberikan kepastian. 

Beberapa uji pendahuluan yang akan kita kerjakan dalam praktikum kali ini 

adalah: 

1. Uji pendahuluan secara organoleptis 

2. Uji pendahuluan untuk kation  

3. Uji pendahuluan untuk anion  

 

1. Uji pendahuluan secara organoleptis 

Bentuk : Perhatikan bentuk dari sampel apakah berupa padatan atau 

                    larutan. Bila sampel berupa padatan atau kristal perhatikan  

                    bentuknya secara mikroskopis. 

Warna : perhatikan warna padatan atau larutan 

  Padatan:  

Merah : Pb3O4, HgO, HgI2, HgS, Sb2S3, CrO3,   

                                      K3(Fe(CN)6) 

  Merah jingga  : K2Cr2O7 

Merah keunguan : CdS, As2S3, PbI2, K4(Fe(CN)6), K2CrO4,  

                                      FeCl3, Fe(NO3)3 

Hijau : Cr2O3, Hg2I2, Cr(OH)3, garam-garam fero     

                                      (Fe2+), garam-garam nikel (Ni2+), CuCO3,    

                                      CrCl3.6H2O, CuCl2.6H2O 

Biru : Garam-garam kobalt (CO2+) anhidrat, 

                                      garam-garam tembaga (Cu2+) terhidrat. 

Coklat : PbO2, CdO, Fe3O4, Fe2O3, Fe(OH)3 

Hitam : PbS, CuS, CuO, HgS, FeS, MnO2, CoS,  

                                      NiS dan C (karbon) 

 

Larutan: 

Merah muda : CO2+, Mn2+ 

Merah jingga : Cr2O7
2- 
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Kuning : CrO4
2-, Fe(CN)6

3-, Fe3+ 

Hijau : Ni2+, Fe2+, Cr3+ 

Biru : Cu2+ (dari garam-garam terhidrat) 

Ungu : MnO4
- 

Sifat : Perhatikan apakah sampel itu bersifat higroskopis atau tidak. 

  Zat-zat yang bersifat higroskopis antara lain CaCl2, MgCl2,  

                  NaOH. Periksa reaksinya terhadap lakmus merah atau lakmus  

                  biru, apakah bersifat netral atau basa. 

Bau : cium baunya (hati-hati bau menusuk). Zat-zat yang berbau khas,  

                    misalnya H2S, CH3COOH, NH4OH, dan Cl2. 

Rasa : sebaiknya cara ini tidak dilakukan karena pada umumnya zat-zat  

                    kimia berbahaya.  

 

2. Uji pendahuluan untuk kation 

A. Uji nyala 

Uji nyala adalah pemeriksaan sampel dengan membakarnya pada nyala 

oksidasi atau reduksi pembakar Bunsen. Tiap-tiap uap senyawa logam 

akan memberikan warna nyala yang khas (lihat tabel 1.1) 

 

Tabel 1.1 Warna Nyala Beberapa Unsur Logam 

 Unsur Warna nyala tanpa kaca 

kobalt 

Warna nyala dengan kaca 

kobalt 

Natrium Kuning Tidak berwarna 

Kalium Ungu Merah padam 

Kalsium Merah bata Hijau muda 

Stronsium Merah padam Ungu 

Barium Hijau kekuningan Hijau kebiruan 

Litium Merah karmin Tidak berwarna 

Tembaga Hijau kebiruan Tidak berwarna 

As, Sb, Bi, Pb Biru keabuan Tidak berwarna 
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Langkah kerja: 

a) Letakkan 3-4 mg zat di atas kaca arloji, basahi dengan sedikit HCl 

pekat. 

b) Kawat platina atau Ni-Cr yang melingkari batang gelas dibersihkan 

dengan menclupkan ke dalam larutan HCl pekat, lalu bakar pada nyala  

      oksidasi. Lakukan beberapa kali sampai nyala api tidak berwarna. 

c) Kawat yang telah bersih diclupkan ke dalam sampel, lalu bakar pada 

nyala api tak bercahaya. 

d) Amati warna yang muncul. 

Perhatian: 

Warna nyala natrium menutupi nyala logam-logam lain, sehingga bila 

dalam sampel terdapat natrium maka warna nyala logam lainnya dapat 

diamati dengan memandang nyala melalui lapisan kaca kobalt yang akan 

menyerap warna natrium dan warna-warna lainnya. 

 

B. Identifikasi kation secara langsung 

A. Kation golongan I (Ag+, Hg+, Pb+, Hg2
+) 

 Larutan uji  Larutan pereaksi 

1 AgNO3 + HCl + NH4OH 

AgNO3 + K2CrO4 

2 Pb(CH3COO)2 + HCl + NH4OH 

Pb(CH3COO)2 + K2CrO4 

3 Hg2Cl2 + KI 

Hg2Cl2 + NH4OH (21%) 

Hg2Cl2 + NaOH (1N) 

4 HgCl2 + KI 

HgCl2 + NH4OH (21%) 

HgCl2 + NaOH (1N) 
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B. Kation golongan II (Ba2+, Cu2+, Fe2+, Fe3+) 

 Larutan uji  Larutan pereaksi 

1 Bi(NO3)2 + KI + KI berlebih 

 Bi(NO3)2 + NaOH 

2 CuSO4 + KI 

 CuSO4 + NaOH 

3 FeSO4 + NaOH 

 FeSO4 + NH4OH (21%)  

 FeSO4 + K4Fe(CN)6 

4 FeCl3 + NaOH 

 FeCl3 + NH4OH (21%) 

 FeCl3 + NH4SCN 

 

 

 

C. Kation golongan III (Al3+, Zn2+, Ba2+, Mg2+, NH4
+, Ca2+) 

 Larutan uji  Larutan pereaksi 

1 Al2(SO4)3 + NH4OH 

 Al2(SO4)3 + Na2HPO4 

2 ZnSO4 + NH4OH 

 ZnSO4 + Na2HPO4 

3 BaCl2 + H2SO4 

 BaCl2 + (NH4)2C2O4 

 BaCl2 + K2CrO4 

4 CaCl2 + H2SO4 

 CaCl2 + (NH4)2C2O4 

 CaCl2 + K2CrO4 

5 MgSO4 + NaOH 

6 NH4Cl + NaOH 
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3. Uji pendahuluan untuk anion 

A. Pengujian anion dengan H2SO4 encer  

zat Warna gas Bau gas Gas yang 

terjadi  

Reaksi untuk gas yang 

terjadi  

CO3
2-, HCO3 Tidak 

berwarna 

- CO2 Mengeruhkan air barit 

(Ba(OH)2) 

SO3
2- Tidak 

berwarna 

Menusuk SO2 Menghijaukan kertas 

saring yang dibasahi 

K2Cr2O7+ asam 

S2O3
2- Tidak 

berwarna 

Menusuk SO2 + S Menghijaukan kertas 

saring yang dibasahi 

K2Cr2O7+ asam. Ada 

endapan S 

S2- Tidak 

berwarna 

Telur 

busuk 

H2S Menghitamkan kertas Pb 

asetat. Terjadi endapan S. 

CH3COOH Tidak 

berwarna 

Cuka CH3COOH - 

H2O2, CO2, 

Na2O2  

Tidak 

berwarna 

- O2 Menyalakan bara api 

NO2 Coklat 

kemerah 

merahan 

Menusuk NO2 Dengan kertas KI atau 

kanji membentuk warna 

hitam kebiru-biruan 

NaOCl 

CaOCl2 

(kaporit) 

 Hijau 

Kekuning-

kuningan 

Menusuk Cl2 Kertas lakmus biru 

berubah menjadi merah 

kemudian luntur. Dengan 

kertas KI/kanji 

membentuk warna biru 

SO2 dari 

tiosianat 

Tidak 

berwarna 

Menusuk 

 

SO2 Didihkan, membentuk 

larutan berwarna kuning 

(menghilangkan warna 

fuksin) 
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B. Identifikasi anion secara langsung 

1. Anion golongan I (Cl-, Br-, SO4
2-, SO3

2-) 

 Larutan uji  Larutan pereaksi 

1 NaCl + AgNO3 

 NaCl + H2SO4 

2 KBr + AgNO3 + HNO3 

3 Na2SO4 + BaCl2 + HCl 

 Na2SO4 + AgNO3 

 Na2SO4 + Pb(CH3COO)2 

4 Na2SO3 + HCl 

 Na2SO3 + BaCl2 

 

 

 

2. Anion golongan II (S2O3
2-, S2-, PO4

3-, CrO4
2-, CrO7

2-) 

 Larutan uji  Larutan pereaksi 

1 Na2S2O3 + BaCl2 

 Na2S2O3 + HCl 

 Na2S2O3 + AgNO3 

 Na2S2O3 + FeCl3 

2 Na2S + HCl 

 Na2S + AgNO3 

3 H3PO4 + AgNO3 

 H3PO4 + BaCl2 

4 K2CrO4 + H2SO4 

 K2CrO4 + AgNO3 

5 K2Cr2O7 + H2SO4 

 K2Cr2O7 + AgNO3 
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3. Anion golongan III (CH3COO-, NO2
-, CO3

2-, NO3
-) 

 Larutan uji  Larutan pereaksi 

1 CH3COONa + H2SO4, panaskan 

 CH3COONa + AgNO3 

 CH3COONa + FeCl3 

2 NaNO2 + HCl 

 NaNO2 + AgNO3 

 NaNO2 + FeSO4 + H2SO4 

 NaNO2 + KMnO4 + H2SO4 

3 Na2CO3 + HCl 

 Na2CO3 + BaCl2 

4 NaNO3 + HCl 

 NaNO3 + FeSO4 + H2SO4 (p) 

 NaNO3 + H2SO4 
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PRAKTIKUM II 

IDENTIFIKASI KATION  

Tujuan 

Mahasiswa dapat mengidentifikasi dengan tepat kation yang terdapat dalam 

larutan sampel 

 

Petunjuk  

Setelah melalui praktikum pendahuluan tentang kation dan anion, dan 

mempelajari reaksi-reaksi kimia yang dapat terjadi pada setiap kation dan anion. 

Pada praktikum modul ini, mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi anion 

dan kation dalam sampel.  

 Pada praktikum ini mahasiswa akan diberikan sampel dan kemudian 

melakukan analisis untuk mengetahui komponen kation apa saja yang terkandung 

dalam sampel tersebut, dalam sampel, kemungkinan akan terdapat dua atau lebih 

kation. Mahasiswa dapat mengidentifikasi sampel dengan mereaksikan sampel 

dengan larutan pereaksi seperti pada praktikum pendahuluan atau dengan uji 

nyala. Hasil reaksi dapat berupa terbentuknya endapan (putih atau berwarna), gas 

(berbau/tidak), atau warna nyala. Mahasiswa harus dapat membedakan antara 

kation satu dengan yang lain dan dapat menunjukan reaksi yang spesifik untuk 

setiap kation yang terdapat dalam sampel.  

 

Alat dan bahan 

Alat: 

1. Kawat platina 

2. Tabung reaksi 

3. Bunsen 

4. Pipet tetes 

 

Bahan: 

1. Larutan sampel 

2. Larutan pereaksi kation  
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FORMAT LAPORAN JURNAL 

I.  TUJUAN 

II.  PRINSIP 

III.  PROSEDUR 

IV.  DATA PENGAMATAN 

No Lar pereaksi Hasil reaksi Prediksi sampel Preaksi spesifik kesimpulan 
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PRAKTIKUM III 

IDENTIFIKASI ANION 

Tujuan 

Mahasiswa dapat mengidentifikasi dengan tepat anion yang terdapat dalam 

larutan sampel 

 

Petunjuk 

Setelah melalui praktikum pendahuluan tentang kation dan anion, dan 

mempelajari reaksi-reaksi kimia yang dapat terjadi pada setiap kation dan anion. 

Pada praktikum modul ini, mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi anion 

dan kation dalam sampel.  

 Pada praktikum ini mahasiswa akan diberikan sampel dan kemudian 

melakukan analisis untuk mengetahui komponen anion apa saja yang terkandung 

dalam sampel tersebut, dalam sampel, kemungkinan akan terdapat dua atau lebih 

anion. Mahasiswa dapat mengidentifikasi sampel dengan mereaksikan sampel 

dengan larutan pereaksi seperti pada praktikum pendahuluan atau mereaksikannya 

dengan H2SO4 encer. Hasil reaksi dapat berupa terbentuknya endapan (putih atau 

berwarna), gas (berbau/tidak), atau warna gas. Mahasiswa harus dapat 

membedakan antara anion satu dengan yang lain dan dapat menunjukan reaksi 

yang spesifik untuk setiap anion yang terdapat dalam sampel.  

 

Alat dan bahan 

Alat: 

1. Kawat platina 

2. Tabung reaksi 

3. Bunsen 

4. Pipet tetes 

 

Bahan: 

1. Larutan sampel 

2. Larutan pereaksi kation 
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FORMAT LAPORAN JURNAL 

I.  TUJUAN 

II.  PRINSIP 

III.  PROSEDUR 

IV.  DATA PENGAMATAN 

No Lar pereaksi Hasil reaksi Prediksi sampel Preaksi spesifik kesimpulan 
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PRAKTIKUM IV 

TITRASI ASAM BASA 

Tujuan  

Menentukan kadar suatu senyawa asam atau basa yang terdapat dalam suatu 

sampel 

Teori  

 Titrasi asam basa bertujuan menetapkan kadar suatu sampel asam dengan 

mentitrasinya dengan larutan baku basa (alkalimetri) atau sampel basa dengan 

larutan baku asam (asidimetri). 

  Asidimetri dan alkalimetri termasuk reaksi netralisasi yakni reaksi antara 

ion hidrogen yang berasal dari asam dengan ion hidroksida yang berasal dari basa 

untuk menghasilkan air yang bersifat netral. Netralisasi dapat juga dikatakan 

sebagai reaksi antara pemberi proton (asam) dengan penerima proton (basa). 

  Beberapa senyawa yang ditetapkan kadarnya secara asidi-alkalimetri 

dalam Farmakope Indonesia Edisi IV adalah : amfetamin sulfat dan sediaan 

tabletnya, ammonia, asam asetat glacial, asam asetil salisilat, asam benzoate, asam 

fosfat, asam klorida, asam nitrat, asam retinoat, asam salisilat, asam sitrat, asam 

sorbet, asam sulfat, asam tartrat, asam undesilenat, benzyl benzoate, busulfan dan 

sediaan tabletnya, butyl paraben, efedrin dan sediaan tabletnya, etanzinamida, etil 

paraben, etisteron, eukuinin, furosemida, glibenklamid, kalamin, ketoprofen, 

kloralhidrat, klonidin hidroklorida, levamisol HCl, linestrenol, magnesium 

hidroksida, magnesium oksida, meprobamat, metenamin, metil paraben, metil 

salisilat, naproksen, natrium bikarbonat serta sediaan tablet dan injeksinya, 

natrium hidroksida, natrium tetraborat, neotigmin metilsulfat, propil paraben, 

propin tiourasil, sakarin natrium, dan zink oksida. 

Larutan – larutan 

1. Larutan baku primer : H2CO4.2H2O 0,1 N 

2. Larutan baku sekunder : NaOH 0,1 N 

3. Larutan baku sampel  : asam klorida; asam salisilat 
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Langkah Kerja 

a. Pembuatan Larutan 

1. Pembuatan larutan baku primer H2C2O4.5H2O 0,1 N  

 Timbang dengan teliti H2C2O4.5H2O yang dibutuhkan, kemudian 

masukkan ke dalam labu ukur 100 mL, larutkan dengan aquades sampai 

tepat tanda batas, tutup labu ukur dan kocok sampai homogen. 

2. Pembuatan larutan baku sekunder NaOH 0,1 N 

 Larutkan kurang lebih 25 gram NaOH ke dalam 25 mL aquades dalam 

botol tertutup gabus dilapisi plastik, jika perlu dekantasi. Sementara itu 

panaskan 1 L aquades didihkan 5-10 menit (sejak mendidih). Kemudian 

dinginkan dan masukkan ke dalam botol yang tertutup plastic. Dengan 

menggunakan pipet ukur ambil 6,5 mL larutan NaOH tersebut (bagian 

yang jernih) masukkan ke dalam botol yang berisi aquades yang telah 

didihkan tadi. Beri etiket setelah botol dikocok. Bakukan NaOH ini 

dengan larutan asam. 

3. Pembuatan indikator Phenolphtalein 

1g phenolphthalein dilarutkan dalam 100 mL etanol 70%. 

b. Pembakuan 

Pembakuan larutan NaOH dengan H2CO4.2H2O 

1. Masukkan larutan NaOH ke dalam buret, sebelumnya dibilas dulu 

dengan larutan NaOH tersebut. 

2. Pipet 10 mL asam oksalat dengan volume pipet dimasukkan ke dalam 

Erlenmeyer, kemudian tambahkan 1-2 tetes phenolphthalein. 

3. Titrasi larutan asam oksalat dengan NaOH sampai terjadi perubahan 

warna dari tidak berwarna menjadi rose muda. Catat volume NaOH 

yang dikeluarkan. 

4. Lakukan titrasi minimal duplo (dua kali) 

c. Penetapan Sampel 

1. Penetapan Kadar HCl 

a. Sample yang mengandung HCl, masukkan ke dalam Erlenmeyer, 

tambahkan 1-2 tetes indikator phenolphthalein. 
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b. Titrasi larutan tersebut dengan NaOH, sampai terjadi perubahan 

warna menjadi rose muda dan catat volume NaOH yang 

dikeluarkan. 

c. Lakukan titrasi minimal duplo. 

d. Hitunglah kadar HCl dari sampel. 

2. Penetapan kadar asam salisilat 

Lebih kurang 250 mg sampel yang ditimbang seksama, larutkan dalam 

15 mL etanol 95% netral. Tambahkan 20 mL air. Titrasi dengan NaOH 

0,1 N menggunakan indikator pp, hingga larutan berubah menjadi 

merah muda. 

 

Note :  

Pembuatan etanol netral : 

Ke dalam 15 mL etanol 95% tambahkan 1 tetes merah fenol kemudian tambahkan 

bertetes-tetes NaOH 0,1 N hingga larutan berwarna merah. 
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FORMAT LAPORAN JURNAL 

Untuk praktikum 4 - 8 

 

 

1. TUJUAN 

Tuliskan tujuan praktikum yang akan dikerjakan secara jelas dan singkat 

(sebutkan senyawa yang akan diuji) 

2. PRINSIP 

Tuliskan prinsip dasar dari proses yang akan dikerjakan 

3. REAKSI 

Tuliskan reaksi yang akan terjadi pada praktikum (tuliskan semua 

kemungkinan yang mungkin terjadi bila ada banyak sampel) 

4. PROSEDUR  

Tuliskan dalam bentuk diagram alir 

5. HASIL PENGAMATAN DAN PERHITUNGAN 

Pengamatan : 

a. Pembuatan larutan baku primer  

Penimbangan baku primer (tuliskan senyawanya)  ….. 

Dilarutkan sampai  ……. mL  

b. Pembuatan larutan baku sekunder 

Penimbangan baku sekunder 

Dilarutkan sampai…… mL 

c. Pembakuan  

Titrasi ke Volume baku sekunder (ml) 

1  

2  

3  

Rata-rata  
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d. Penetapan kadar sampel 

Titrasi ke Volume baku sekunder (ml) 

1  

2  

3  

Rata-rata  

 

Perhitungan : 

a. Penentuan Kadar Baku Primer 

Massa baku Primer (tuliskan senyawanya) yang ditimbang : ……..g 

Mr baku primer : ……… 

Tuliskan rumus dan lakukan perhitungan  

∴  Kadar Baku primer (tuliskan senyawanya)  adalah …….. M 

 

b. Pembakuan 

Kadar baku primer (tuliskan senyawanya) :….M 

Volume titran sebesar ……ml 

V1N1  =  V2N2  

Tuliskan perhitungan  

∴  Kadar Baku sekunder (tuliskan senyawanya)  adalah …….. M 

 

c. Perhitungan Kadar sample 

Kadar baku sekunder (tuliskan senyawanya) :….M 

Volume titran sebesar ……ml 

V1N1  =  V2N2  

Tuliskan perhitungan  

∴  Kadar sampel (tuliskan senyawanya)  adalah …….. M 
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PRAKTIKUM V 

ARGENTOMETRI 

 

Tujuan  

Menentukan kadar halogen atau pseudo halogen pada suatu campuran 

 

Teori 

Argentometri merupakan metode umum untuk menetapkan kadar 

halogenida dan senyawa-senyawa lain yang membentuk endapan dengan perak 

nitrat (AgNO3) pada suasana tertentu. Metode argentometri disebut juga dengan 

metode pengendapan karena pada argentometri memerlukan pembentukan 

senyawa yang relative tidak larut atau endapan. 

Metode argentometri yang lebih luas lagi digunakan adalah metode titrasi 

kembali. Perak nitrat (AgNO3) berlebihan ditambahkan ke sampel yang 

mengandung ion klorida atau bromide. Sisa AgNO3, selanjutnya dititrasi kembali 

dengan ammonium tiosianat menggunakan indikator besi (III) ammonium sulfat. 

Titrasi Argentometri terbagi menjadi beberapa metoda penetapan 

disesuaikan dengan indicator yang diperlukan dalam penetapan kadar, diantara 

metoda tersebut adalah: 

1. Metode Mohr : Metode ini dapat digunakan untuk menetapkan kadar klorida 

dan bromide dalam suasana netral dengan larutan baku perak nitrat dengan 

penambahan larutan kalium kromat sebagai indikator. Pada permulaan  titrasi 

akan terjadi endapan perak nitrat klorida dan setelah mencapai titik ekuivalen, 

maka penambahan sedikit perak nitrat akan bereaksi dengan kromat dengan 

membentuk endapan dengan kromat yang berwarna merah. 

2. Metode Volhard : Perak dapat ditetapkan secara teliti dalam suasana asam 

dalam larutan baku kalium atau ammonium tiosianat, kelebihan tiosianat dapat 

ditetapkan secara jelas dengan garam besi (III) nitrat atau besi (III) ammonium 

sulfat sebagai indikator yang membentuk warna merah dari kompleks besi 

(III) tiosianat. 
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3. Metode Fajans : pada metode ini digunakan indikator absorpsi, sebagai 

kenyataan bahwa pada titik ekuivalen indikator terabsorbsi oleh endapan. 

Indikator ini tidak memberikan perubahan warna kepada larutan, tetapi pada 

permukaan endapan.  

Pada praktikum ini hanya akan dilakukan menggunakan metoda Mohr untuk 

penetapan kadar halogen (klorida) 

Larutan - larutan  

1. NaCI 0,03 N 

2. AgNO3 0,03 N 

3. Indikator K2CrO4 

 

Langkah Kerja 

a. Pembuatan Larutan-larutan 

1. Larutan Baku Primer NaCl 0,03 N 

NaCl dikeringkan dahulu dalam oven pada temperature 500-600°C, 

kemudian simpan dalam desikator. Setelah dingin kemudian ditimbang 

dengan teliti sebanyak yang dibutuhkan dan larutkan dalam aquadest 

sebanyak yang dibutuhkan. 

2. Larutan Baku Sekunder 

Larutkan AgNO3 dengan aquadest, simpan dalam botol coklat. 

3. Indikator K2CrO4 

Larutan 5% b/v, diambil 1 mL untuk volume air 50-100 mL. Apabila 

padatan buat larutan K2CrO4 0,1 % dengan melarutkan K2CrO4 dengan 

aquadest.  

b. Pembakuan 

Pipet 10 mL NaCl, masukkan ke dalam Erlenmeyer tambahkan 4-5 tetes 

indikator K2CrO4 kemudian dititrasi dengan larutan AgNO3 (dikocok cepat 

terutama menjelang titik akhir titrasi), sampai terbentuk endapan merah 

bata. Catat volume AgNO3, lakukan titrasi minimal duplo. 
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c. Penetapan Sampel 

Pipet 10 mL larutan sampel, masukkan ke dalam Erlenmeyer, tambahkan 

4-5 tetes larutan indikator K2CrO4, kemudian titrasi dengan larutan AgNO3 

sampai terbentuk endapan merah bata.  

Catat volume AgNO3, lakukan titrasi minimal duplo. 
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PRAKTIKUM VI 

KOMPLEKSOMETRI 

Tujuan  

Menentukan kadar suatu logam dalam campuran  

 

Teori  

Titrasi kompleksometri adalah suatu analisis volumetri berdasarkan reaksi 

pembentukan senyawa kompleks antara ion logam dengan zat pembentuk 

kompleks (ligan). Ligan yang banyak digunakan adalah dinatrium etilen, dianida 

tetra asetat (NA2EDTA). 

Salah satu tipe reaksi kimia yang berlaku sebagai dasar penentuan 

titrimetrik melibatkan pembentukan (formasi) kompleks atau ion kompleks yang 

larut namun sedikit terdisosiasi. Kompleks yang dimaksud di sini adalah 

kompleks yang dibentuk melalui reaksi ion logam, sebuah kation, dengan sebuah 

anion atau molekul netral (Basset, 1994) 

Titrasi kompleksometri juga dikenal sebagai reaksi yang meliputi reaksi 

pembentukan ion-ion kompleks ataupun pembentukan molekul netral yang 

terdisosiasi dalam larutan. Persyaratan mendasar terbentuknya kompleks demikian 

adalah tingkat kelarutan tinggi. Selain titrasi komplek biasa seperti di atas, dikenal 

pula kompleksometri yang dikenal sebagai titrasi kelatometri, seperti yang 

menyangkut penggunaan EDTA. Gugus-yang terikat pada ion pusat, disebut ligan, 

dan dalam larutan air, reaksi dapat dinyatakan oleh persamaan : M(H2O)n + L = 

M(H2O)(n-1) L + H2O 

Titrasi kompleksometri dilakukan dengan beberpa cara tergantung dari 

reaksi yang terjadi antara senyawa uji dengan baku primer atau baku sekunder 

diantaranya : titrasi langsung; titrasi kembali; titrasi substitusi; titrasi tidak 

langsung; dan titrasi alkalimetri. 
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Larutan – larutan 

1. Larutan ZnSO4.7H2O 0,05 M 

2. Na2EDTA 0,05 M 

3. Larutan Dapar Salmiak pH 10 

 

Langkah Kerja 

a. Pembuatan Larutan 

1. Larutan baku primer ZnSO4.7H2O 0,05 M 

Timbang dengan teliti ZnSO4.7H2O, masukkan dalam labu ukur 100 mL, 

tambahkan 1-2 mL H2SO4 4 N, kemudian encerkan hingga tanda batas. 

2. Larutan baku sekunder Na2EDTA 0,05 M 

Larutkan Na2EDTA dalam aquadest. 

3. Larutan dapar salmiak pH 10 

142 mL amoniak pekat dicampur dengan 17,5 g NH4Cl, encerkan dengan 

aquadest sampai volume 250 mL, periksa pHnya, bila perlu tambahkan 

HCl atau NH4OH sampai pH 10 ± 0,1. 

- Indikator  

a) Eriochrom Black T (EBT) 

1 g EBT dihaluskan (digerus) dengan 100 g NaCl kering, simpan 

dalam botol kering. 

b) Murexide  

1 g murexide ditambah NaCl 1 : 100, dihaluskan dan disimpan 

dalam botol kering. 

 

b. Pembakuan Na2EDTA dengan ZnSO4.7H2O 

Pipet 10 mL larutan ZnSO4.7H2O, masukkan ke dalam Erlenmeyer. Tambahkan 1 

mL dapar salmiak pH 10 dan tambahkan ± 25 mg EBT. Titrasi dengan larutan 

Na2EDTA sampai terjadi perubahan warna dari anggur merah menjadi biru. Catat 

volume Na2EDTA, lakukan titrasi minimal duplo. 
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c. Penetapan sampel 

1. Penetapan kadar Magnesium 

Pipet 10 mL MgCl2 masukkan ke dalam Erlenmeyer, tambahkan 1 mL 

larutan dapar salmiak pH 10 dan indikator EBT. Titrasi dengan Na2EDTA 

pada suhu 40°C sampai terjadi perubahan dari merah anggur menjadi biru. 

 

2. Penetapan kadar Kalsium 

Pipet 10 mL larutan kalsium masukkan ke dalam Erlenmeyer, tambahkan 

KOH 2 M sampai netral, tambahkan 25 mg murekside dan titrasi dengan 

larutan Na2EDTA menjelang titik akhir titrasi (TAT). Penambahan larutan 

peniter pelan-pelan sampai terjadi perubahan warna dari merah menjadi 

ungu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modul Praktikum Kimia Analisis 2012 

 

Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia 

Jl. Soekarno Hatta no. 354 Bandung Page 30 

 

PRAKTIKUM VII 

PERMANGANOMETRI 

Tujuan  

Menentukan kadar senyawa reduktor  

Teori  

Titrasi permanganometri adalah salah satu bagian dari titrasi redoks 

(reduksi-oksidasi). Rekasinya adalah merupakan serah terima elektron yaitu 

elektron diberikan  oleh pereduksi (proses oksidasi) dan diterima oleh 

pengoksidasi (proses reduksi). Oksidasi adalah pelepasan elektron oleh suatu zat, 

sedangkan reduksi adalah pengambilan elektron oleh suatu zat. Reaksi oksidasi 

ditandai dengan bertambahnya bilangan oksidasi sedangkan reduksi sebaliknya.  

Kalium permanganat secara luas digunakan sebagai larutan standar 

oksidimetri dan ia dapat bertindak sebagai indikatornya sendiri (autoindikator). 

Perlu diketahui bahwa larutan Kalium permanganat sebelum digunakan dalam 

proses permanganometri harus distandarisasi terlebih dahulu, untuk 

menstandarisasi kalium permanganat dapat dapat dipergunakan zat reduktor 

seperti asam oksalat, natrium oksalat, kalium tetra oksalat, dan lain-lain. 

Larutan Kalium permanganat yang telah distandarkan dapat dipergunakan 

dalam 3 jenis titrasi, yaitu: 

a.    Dipergunakan dalam suasana asam untuk titrasi langsung kation-kation 

atau ion-ion yang dapat dioksidasi. Zat-zat tersebut antara lain adalah 

Fe2+, Sn2+, Vo2+, C2O4
2-, SO3, H2O2, Mo3+,Ti 3+, As3+.  

Dalam suasana asam reaksi paro kalium permanganat adalah sebagai 

berikut: 

MnO4 + 8 H + 5 e ↔ Mn2+ + 4H2O 

potensial standar dalam larutan asam ini adalah sebesar (E0 = 1,51 volt). 

Jadi kalium permanganat merupakan oksidator yang sangat kuat. Dari 

persamaan reaksi di atas dapat diketahui bahwa berat ekivalen (BE) dari 

KMnO4 adalah 1/5 dari berat molekulnya, karena tiap mol kalium 

permanganat setara dengan 5 elektron sehingga valensinya 5 dan 

BE=1/5 BM. 
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b. Dipergunakan dalam suasana asam utuk titrasi tidak langsung zat-zat 

yang dapat direduksi (oksidator). Di dalam tiap-tiap penentuan, sejumlah 

tertentu reduktor ditambahkan dengan larutan oksidator yang akan 

dianalisa, setelah reduksi sempurna, kelebihan reduktor dititrasi dengan 

larutan kalium permanganat standar, beberapa zat yang dapat digunakan 

dengan cara ini antara lain; MnO4, Cr2O7, MnO2, Mn3O4, PbO2, PbO3, 

PbO4. Ce 4+.  

c.    Digunakan dalam suasana netral atau basa untuk menitrasi beberapa zat. 

Dalam hal ini permanganat direduksi menjadi MnO2 yang berbentuk 

endapan. Beberapa zat yang dapat ditentukan dengancara ini adalah: 

Mn2+, HCOOH.  

Asam Sulfat merupakan asam yang paling cocok digunakan sebagai 

pelarutnya karena  jika digunakan asam klorida maka kemungkinan akan terjadi 

reaksi seperti di bawah ini: 

2 MnO4
- + 16 H+ + 10 Cl-  ↔ 2 Mn + 5Cl2 + 8 H2O 

dengan demikian, sebagian permanganatnya digunakan untuk pembentukan 

klorin. Reaksi ini terutama  terjdi dengan garam-garam besi. Adanya mangan 

dioksida dapat mempercepat peruraian  permanganat karena mangan dioksida 

tersebut memperbanyak pembentukan mangan dioksida sehingga peruraian 

bertambah cepat . Ion-ion mangan juga dapat beraksi dengan permanganat 

membentuk mangan dioksida menurut reaksi: 

2 MnO4
- + 2H2O ↔ 4MnO2 + 3 O2 + 4 OH-  

dan sebagaimana dijelaskan diatas, reaksi ini dikatalisis oleh MnO2 padat.  

Kalium permanganat jika digunakan sebagai oksidator dalam larutan alkalis kuat, 

maka ada 2 kemungkinan reaksi, yaitu pertama: reaksi yang berjalan relatif cepat: 

MnO4
- + e- ↔ MnO4

2-  

dan reaksi kedua yang berlangsung relatif lambat: 

MnO4
2-  + 2H2O + e- ↔ MnO2 + 4 OH-  

potensial standar reakasi yang pertama E0 = 0,56 volt, sedangkan pada reaksi 

kedua sebesar E0 = 0,60 volt. Dengan mengatur suasana sebaik-baiknya (misalnya 

menambah ion barium yang dapat membentuk endapan barium manganat) maka 

reaksi pertama dapat berjalan baik sekali.  
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Dalam membuat larutan baku kalium permanganat harus dijaga faktor-faktor 

yang dapat menyebabkan penurunan yang besar dari kekuatan larutan baku 

tersebut, antara lain dengan pemanasan dan penyaringan untuk menghilangkan 

zat-zat yang mudah dioksidasi.  

Alat dan Bahan 

a. Alat: gelas ukur, gelas erlenmeyer, Ball-pipette, labu erlemeyer, labu ukur, 

buret 

b. Bahan: aquadest, KMnO4, H2C2O4, H2SO4  

Langkah kerja 

1. Pembuatan larutan 

a. Larutan baku primer (H2C2O4.2H2O) 

Buat larutan H2C2O4.2H2O  0,1 N dengan aquadest dalam labu ukur 100,0 

mL. BE=1/2 BM, BM= 214 

b. Larutan baku sekunder (KMnO4.5H2O) BE = 1/5 BM  

KMnO4 merupakan oksidator kuat sehingga harus ditimbang dalam kaca 

arloji. Buat larutan baku sekunder KMnO4.5H2O dengan  konsentrasi 0,1 

N sebanyak 1 L dengan aquadest. Larutan didihkan selama 15-20 menit, 

kemudian saring dengan glasswol. Filtrat ditampung dalam botol bersih 

bebas lemak dan ditutup. Bila selama penyimpanan terbentuk lagi 

endapan, maka harus disaring lagi sebelum distandarkan.  

2. Pembakuan larutan KMnO4 

Pipet 10 mL asam oksalat, masukkan ke dalam erlenmeyer. Tambahkan 6 mL 

H2SO4 4N, panaskan pada temperatur 80-90oC. Titrasi dengan larutan KMnO4 

sampai terbentuk warna rose. Catat volume KMnO4, lakukan titrasi minimal 

duplo dan hitung sebelum distandarkan.  

3. Penetapan sampel  

Pipet 10 mL larutan sampel, masukkan ke dalam labu erlemeyer. Tambahkan 6 

mL H2SO4 4N, panaskan pada temperatur 80-90oC. Titrasi dengan larutan 

KMnO4 sampai terbentuk warna rose. Catat volume KMnO4, lakukan titrasi 

minimal duplo dan hitung sebelum distandarkan.  
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PRAKTIKUM VIII 

IODOMETRI 

 

Tujuan :  

Menetapkan kadar suatu senyawa dengan titrasi iodometri 

 

Teori 

Titrasi iodometri adalah salah satu titrasi redoks yang melibatkan iodium. 

Titrasi iodometri disebut juga titrasi tidak langsung yang dapat digunakan untuk 

menetapkan senyawa-senyawa yang mempunyai potensial oksidasi yang lebih 

besar daripada sistem iodium-iodida atau senyawa-senyawa yang bersifat 

oksidator seperti CuSO4.5H2O. Pada iodometri, sampel yang bersifat oksidator 

direduksi dengan kalium iodida berlebihan dan akan menghasilkan iodium yang 

selanjutnya dititrasi dengan larutan baku natrium thiosulfat. Banyaknya volume 

Natrium Thiosulfat yang digunakan sebagai titran setara dengan banyaknya 

sampel.  

Pada titrasi iodometri perlu diawasi pHnya. Larutan harus dijaga  supaya 

pHnya lebih kecil dari 8 karena dalam lingkungan yang alkalis iodium bereaksi 

dengan hidroksida membentuk iodida dan hipoyodit dan selanjutnya terurai 

menjadi iodida dan iodat yang akan mengoksidasi tiosulfat menjadi sulfat, 

sehingga reaksi berjalan tidak kuantitatif. Adanya konsentrasi asam yang kuat 

dapat menaikkan oksidasi potensial anion yang mempunyai oksidasi potensial 

yang lemah sehingga direduksi sempurna oleh iodida. Dengan pengaturan pH 

yang tepat dari larutan maka dapat diatur jalannya reaksi dalam oksidasi atau 

reduksi dari senyawa.  

Indikator yang digunakan dalam titrasi ini adalah amylum. Amylum tidak 

udah larut dalam air serta tidak stabil dalam suspensi dengan air, membentuk 

kompleks yang sukar larut dalam air bila bereaksi dengan iodium, sehingga tidak 

boleh ditambahkan pada awal titrasi. Penambahan amylum ditambahkan pada saat 

larutan berwarna kuning pucat dan dapat menimbulkan titik akhir titrasi yang tia-

tiba. Titik akhir titrasi ditandai dengan terjadinya hilangnya warna biru dari 

larutan menjadi bening.  
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Reaksi 

Reaksi pembakuan 

KIO3 + 5 KI + 3 H2SO4 � K2SO4 + 3 H2O + 3 I2  

BE=   mol zat KIO3 ~ 1 mol I- 

1 mol KIO3 ~ 3 mol I2
- 

1 mol KIO3  ~ 6 mol   

1/6 mol KIO3 ~ 1 mol I- 

BE KIO3 = 1/6 mol 

 

Reaksi penetapan kadar 

CuSO4 + 2KI � CUI2 + K2SO4  

2 CUI2 � 2CUI ↓ + I2 

2 mol CuSO4 ~ 1 mol I2 

2 mol CuSO4 ~ 2 mol I- 

1 mol CuSO4 ~ 1 mol I- 

BE CuSO4= 1 mol 

 

Alat dan Bahan 

a. Alat: gelas ukur, gelas erlenmeyer, Ball-pipette, labu erlemeyer, labu ukur, 

buret 

b. Bahan: aquadest, KIO3, Na2S2O3.5H2O, Amylum, CuSO4, Na2CO3 

 

Langkah kerja 

1. Pembuatan larutan 

a. Larutan baku primer (KIO3) 

Buat larutan KIO3 0,1 N dalam labu ukur 100,0 mL.  

b. Larutan baku sekunder (Na2S2O3.5H2O) 

Buat larutan baku sekunder dengan  konsentrasi 0,1 N sebanyak 1 L 

dengan aquadest yang telah didihkan, tambahkan 0,1 g Na2CO3, diamkan 

selama satu hari sebelum dibakukan, bila perlu didekantasi.  

c. Larutan indikator amylum 1% 
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Buat pasta 1 g amylum dalam sedikit air, tuangkan pasta tersebuit ke 

dalam 100 mL air mendidih sambil diaduk terus, dinginkan.  

 

2. Pembakuan larutan Na2S2O3 

Pipet 10 mL KIO3, masukkan ke dalam erlenmeyer. Tambahkan 2 mL H2SO4 

2N dan 1 g kalium Iodida, titrasi cepat-cepat dengan Na2S2O3 sampai larutan 

berwarna kuning, tambahkan 2 mL amylum dan titrasi dilanjutkan sampai 

terjadi perubahan warna dari biru menjadi tidak berwarna.  

 

3. Penetapan sampel  

Pipet 10 mL larutan CuSO4, masukkan ke dalam labu erlemeyer. Tambahkan 2 

mL H2SO4 2N dan 1 g kalium Iodida, titrasi cepat-cepat dengan Na2S2O3 

sampai larutan berwarna kuning, tambahkan 2 mL amylum dan titrasi 

dilanjutkan sampai terjadi perubahan warna dari biru menjadi tidak berwarna.  
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PRAKTIKUM IX 

POTENSIOMETRI 

Tujuan  

Menentukan kadar suatu senyawa dengan metoda potensiometri 

Teori 

Potensiometri adalah metode penetapan kadar suatu zat dengan mengukur beda 

potensialnya. Prinsipnya berdasarkan persamaan “Nerst”. 

E =  + (RT/nF) In a Mn+ 

Dimana :    = potensial elektroda standar yang konstan dengan logam 

    P = tetapan gas 

    T = temperature mutlak 

    F = tetapan faraday 

    n = valensi ion 

    a Mn+ = aktivitas ion dengan larutan 

persamaan diatas disederhanakan menjadi : 

E =  +  log a Mn+ 

Untuk temperature 25 ° C (298 K) : 

E =  +  log a Mn+ 

a Mn+ dapat diasumsikan sebagai c  Mn+ (konsentrasi ion dengan molar) 

Potensiometri Langsung 

Salah satu metoda potensiometri adalah dengan melakukan pengukuran ion 

spesifik untuk mengukur konsentrasi ion hidrogen atau suatu ion lain dalam 

larutan dengan menggunakan pH meter. 
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Alat dan Bahan 

Alat :  pH meter, magnetic stirre, buret, labu ukur, Erlenmeyer, gelas kimia, pipet 

volume, gelas ukur, botol semprot, kertas tissue 

Bahan : asam oksalat 0,1 N ; HCl 0,1N ; NaOH 0,1N ; aquadest 

Langkah Kerja 

Pembakuan  

1. Kalibrasi pH meter dengan menggunakan buffer standar pada dua harga pH 

atau tiga harga pH  

2. Masukkan 20 ml asam oksalat ke dalam gelas kimia dan masukkan magnet bar 

ke dalamnya, tempatkan gelas kimia tersebut di atas magnetic stirrer, atur 

kecepatan pada sekitar 200rpm. 

3. Masukkan NaOH ke dalam buret, tempatkan ujung buret pada mulut gelas 

kimia yang berisi asam oksalat.  

4. Pasangkan  elektroda pH sampai tercelup pada cairan dalam gelas kimia. 

(selalu lakukan pembilasan dan mengeringan setiap kali elektroda dimasukkan 

ke dalam cairan yang baru) 

5. Catatan pH yang terbaca oleh pH meter 

6. Keluarkan NaOH 1 ml, catat perubahan pH yang terjadi, lakukan penambahan 

setiap 1 ml dan catat pH setiap penambahan (sampai pH menunjukkan harga 

basa yang stabil).  Catat pada jurnal dengan  format sebagai berikut : 

Volume NaOH 0,1 N pH larutan 

  

 

7. Ulangi proses diatas tapi penambahan NaOH setiap 0,1ml  pada daerah 

yang mengalami lonjakan, sementara pada daerah lain tetap 1 ml 

8. Buat kurva titrasi antara pH vs volume, kemudian turunkan grafik tersebut 

menjadi grafik turuna kedua, sehingga diperoleh gambar seperti di bawah, 
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dan tentukan titik ekivalenberdasarkan titik potong (grafik 1 ) dan titik 

lembah (grafik 2)  

9. Hitung kadar asam oksalat 

 

 

 

 Penetapan Kadar HCl 

1. Lakuakan proses seperti tahap pembakuan dengan mengganti asam oksalat 

dengan sample yang diberikan. 
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PRAKTIKUM IX 

SPEKTROFOTOMETRI UV-VISIBLE 

Tujuan  

Menentukan konsentrasi suatu sampel dengan menggunakan 

spektrofotometri UV-Visible 

Teori  

Spektrofotometri UV Visible adalah pengukuran dan interpretasi radiasi 

elektromagnetik (cahaya) yang diabsorpsi atau diemisikan oleh molekul pada 

panjang gelombang 200-800 nanometer. Dimana sinar ultraviolet mempunyai 

panjang gelombang antara 200-400 nm, sementara sinar tampak mempunyai 

panjang gelombang 400-800 nm.  

Sinar ultraviolet dan sinar tampak memberikan energi yang cukup untuk 

terjadinya transisi elektronik. Dengan demikian, spektra uv-visible disebut spektra 

elektronik. Keadaan energi yang paling rendah disebut dengan keadaan dasar 

(ground state). Transisi-transisi elektronik akan meningkatkan energi molekuler 

dari keadaan dasar ke satu atau lebih tingkat energi tereksitasi. 

Jika suatu molekul sederhana dikenakan radiasi elektromagnetik maka 

molekul tersebut akan menyerap radiasi elektromagnetik yang energinya sesuai. 

Interaksi antara molekul dengan radiasi elektromagnetik ini akan meningkatkan 

energi potensial elektron pada tingkat keadaan tereksitasi. 

Jika suatu radiasi elektromagnetik menembus suatu larutan yang berada 

dalam suatu bejana gelas, maka sebagian cahaya akan diserap oleh larutan dan 

selebihnya akan dilewatkan. Bagian yang diserap akan diukur dengan besaran 

asorban (A) atau ekstingsi yang diberi lambang ε, dan yang diteruskan disebut 

tranmisi, hubungan antara A dan T dapat dirumuskan sebagai berikut:  

A = -Log T 
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Senyawa yang dapat menyerap cahaya tersebut adalah senyawa yang memiliki 

pasangan elektron yang tidak berpasangan atau gugus kromoform.  

Aspek Kualitatitf dan Kuantitatif Spektrofotometri UV-Visible 

 Spektra UV-Vis dapat digunakan untuk informasi kualitatif dan sekaligus 

dapat digunakan untuk analisis kuantitatif.  

1. Aspek Kualitatif 

Data spektra Uv-Vis secara tersendiri tidak dapat digunakan untuk 

identifikasi kualitatif obat atau metabolitnya. Akan tetapi jika digabung 

dengan cara lain seperti spektroskopi infra merah, resonansi magnet inti, 

dan spektroskopi massa, maka dapat digunakan untuk maksud 

identifikasi/analisis kualitatif suatu senyawa tersebut. Data yang diperoleh 

dari spektroskopi Uv dan Vis adalah panjang gelombang maksimal, 

intensitas, efek pH, dan pelarut. Dimana data-data tersebut dapat 

dibandingkan dengan data yang telah dipublikasikan (published data). Dari 

spektra yang diperoleh, dapat dilihat, misalnya: 

• Serapan (absorbansi) berubah atau tidak karena perubahan pH. Jika 

berubah, bagaimana perubahannya apakah batokromik ke 

hipsokromik dan sebaliknya atau dari hipokromik ke hiperkromik, 

dan sebagainya. 

• Obat-obat netral misalnya kafein, kloramfenikol atau obat-obat 

yang berisi ausokrom yang tidak terkonjugasi seperti amfetamin. 

Siklizin dan pensiklidin.  

 

2. Aspek kuantitatif 

Dalam aspek kuantitatif, suatu berkas radiasi dikenakan pada 

cuplikan (larutan sampel) dan intensitas sinar radiasi yang diteruskan 

diukur besarnya. Radiasi yang diserap oleh cuplikan ditentukan dengan 

membandingkan intensitas sinar yang diteruskan dengan intensitas sinar 

yang diserap jika tidak ada spesies penyerap lainnya. Intensitas atau 

kekuatan radiasi cahaya sebanding dengan jumlah foton yang melalui satu 
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satuan luas penampang perdetik. Serapan dapat terjadi jika foton/radiasi 

yang mengenai cuplikan memiliki energi yang sama dengan energi yang 

dibutuhkan untuk menyebabkan terjadinya perubahan tenaga. Intensitas 

juga mengalami penurunan dengan adanya penghmburan dan pemantulan 

cahaya, akan tetapi penurunan karena hal ini sangat kecil dibandingkan 

dengan proses penyerapan.  

Secara matematis , persamaan yang digunakan dalam analisis 

kuantitatif spektrofotometri uv-vis adalah: 

A= abc atau  A = ε. b. c 

Dimana : A = absorban 

     a = absorptivitas 

     b = tebal kuvet 

     c = Konsentrasi  

persamaan ini dikenal dengan hukum Lambert-Beer. Kuantitas 

spektroskopi yang diukur biasanya adalah transmitans  (T)= I/Io, dan 

Absorbansi (A), yang mana A= log 1/T. beberapa batasan dalam hukum 

Lambert_beer antara lain: 

• Sinar yang digunakan dianggap monokromatis 

• Penyerapan terjadi dalam suatu volume yang mempunyai 

penampang luas yang sama 

• Senyawa yang menyerap dalam larutan tersebut tidak tergangtung 

terhadap yang lain dalam larutan tersebut 

• Tidak terjadi peristiwa fluoresensi atau fosforisensi 

• Indeks bias tidak tergantung pada konsentrasi larutan  

Bagan alat spektrofometri Uv-Visible adalah: 

(Sumber: watson,1999) 

 

 

 

Sumber 

cahaya 

M

o

n

o

kr

o

m

at

or 

Sam

peL 

D

e

t

e

k

t

o

r 



Modul Praktikum Kimia Analisis 2012 

 

Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia 

Jl. Soekarno Hatta no. 354 Bandung Page 42 

 

i. Sumber cahaya 

Sumber-sumber lampu: lampu deuterium digunakan untuk daerah Uv pada 

panjang gelombang 190-350 nm, sementara lampu halogen kuarsa atau 

lampu tungsten digunakan untuk daerah visible (350-900 nm). 

ii.  Monokromator 

Digunakan untuk mendispersikan sinar ke dalam komponen-komponen 

panjang gelombangnya yang selanjutnya akan dipilih celah (slit). 

Monokromator berputar sedemikian rupa sehingga kisaran panjang 

gelombang dilewatkan pada sampel sebagai scan instrumen melewati 

spektrum. 

iii.  Optik-optik 

Dapat didesain untuk memecah sumber sinar sehingga sinar melewati 2 

kompartemen dan sebagaimana dalam spektrofotometer berkas ganda 

(double beam), suatu larutan blanko dapat digunakan dalam satu 

kompartemen untuk mengoreksi pembacaan atau spektrum sampel. Yang 

paling sering digunakan sebagai  blanko dalam spektrofotometri adalah 

semua pelarut yang digunakan untuk melarutkan sampel atau pereaksi.  

Contoh Spektra Uv-Visible sebagai berikut: 

 

Alat dan Bahan 

• Alat: Spektrofotometer UV-Visible, kuvet, Gelas ukur, pipet Gondok, labu 

ukur, botol semprot, kertas tissue.  

• Bahan: Kafein, Aquadest 
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Langkah Kerja 

1. Pembuatan Larutan Baku 

a. Sebanyak 50mg kafein murni ditimbang dan dilarutkan dalam 100 mL 

aquabidest di dalam labu ukur.  

b. Dari larutan di atas buat larutan cafein dengan konsentrasi 50ppm, 

100ppm, 150ppm, 200ppm, dan 250ppm, dengan proses pengenceran 

2. Penentuan panjang gelombang maksimal 

a. Nyalakan spektrofotometer dan biarkan sekitar 15 menit supaya stabil 

b. Lakukan proses auto zero dengan menggunakan air sebagai blanko yang 

disimpan pada kuvet dan biarkan kuvet tersebut di dalam spektro. 

c. Gunakan salah satu dari larutan baku yang sudah dibuat (biasanya yang 

nilainya di tengah) untuk pengujian dengan memasukkan larutan tersebut ke 

dalam kuvet 

d. Lakukan proses scanning pada mode photometric dari 200nm – 400nm 

(minta petunjuk dari asisten) 

e. Cetak atau foto kurva yang terbentuk dan tentukan panjang gelombang 

maksimal. 

3. Pembuatan kurva baku 

a. Set spektro pada mode quantity dan tetapkan panjang gelombang 

sesuai hasil proses sebelumnya. 

b. Lakukan pengukuran serapan (absorbansi) untuk masing-masing 

larutan baku, catat setiap harga serapan untuk tiap larutan 

c. Buat kurva standar antara konsentrasi (ppm) vs absorbansi (A), 

tentukan persamaan garis dengan metoda regresi linier 

4. Penetapan kadar sampel 

a. Masukkan sample yang berupa larutan ke dalam kuvet (bila sample 

padatan larutkan dahulu dengan aquades) 

b. Ukur serapan pada panjang gelombang maksimal, kisaran Absorban 

yang terbaca pada spektrofotometer hendaklah antara 0,2-0,8 atau 15% 

sampai 70% jika dibaca sebagai transmitans. Bila hasil diluar rentang 

tersebut, lakukan pengenceran (bila terlalu besar harga serapan) atau 
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pekatkan sample (bila harga serapan terlalu kecil). Catat hasil yang 

diperoleh 

c. Hitung kadar sampel dengan memasukkan harga serapan pada 

persamaan garis kurva standar 

 

 

 

 


