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ATURAN & PENGENALAN LABORATORIUM KIMIA

ANALISA

Laboratorium Kimia Analisa merupakan salah satu laboratorium yang ada di 

Teknik Kimia, Universitas Sumatera Utara dan merupakan bagian dan praktikum 

Mata Kuliah Kimia Analisa, Instrumentasi Analitik, dan Kimia Dasar. Akurasi, 

ketelitian data, dan kedisiplinan praktikum adalah komitmen dan upaya dari setiap 

pengguna laboratorium. 

Kegiatan praktikum dilaksanakan setiap hari rabu, sabtu, dan minggu dalam 

tiap minggu sesuai jadwal praktikum yang telah ditentukan. Terdapat 7 orang 

asisten laboratorium yang mengawas dan memastikan kegiatan praktikum di 

laboratorium berjalan dengan baik. 

Ketentuan Umum – Pelaksanaan Praktikum 

Periode praktikum Kimia Dasar:  

 Pagi dimulai tepat jam 08.00 s/d 12.00

 Sore dimulai jam 13.00 s/d 17.00.

Laboratorium Kimia Analisa berada di Gedung J14 

Tata Tertib:  

 Sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, praktikan dipersilakan masuk

melalui pintu depan Laboratorium Kimia Analisa dengan tertib, tidak boleh

memakai sandal, tidak memakai kaos oblong dan harus sudah langsung

memakai jas laboratorium, dan perlengkapan perlindungan pribadi

(masker dan sarung tangan) dan membawa kartu presensi.

 Tanda tangani daftar hadir yang telah disediakan.

 Segera ke tempat kerja masing-masing. Pada dasarnya, setiap 

mahasiswa/praktikan akan bekerja sendiri-sendiri di bawah pengawasan asisten.  

 Sebelum memulai praktikum, siapkan dan periksalah peralatan dan bahan yang

akan digunakan. Mintalah izin asisten pada saat menyiapkan peralatan dan bahan

yang akan digunakan. Pastikan praktikan mengisi lembar peminjaman alat dan
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bahan. Jika sudah sesuai, mintalah persetujuan peminjaman alat dan bahan dari 

asisten. 

 Laksanakan praktikum dengan cermat dan disiplin.

 Aspek yang dinilai dari pelaksanaan percobaan antara lain adalah: kesiapan,

keterampilan, jawaban atas pertanyaan/diskusi yang diberikan oleh asisten,

kerapian dan pengaturan tempat kerja, kemampuan bekerja mandiri,

kebenaran/kejujuran dalam pencatatan data, ketaatan pada instruksi atau

peraturan, penguasaan materi praktikum dan kemampuan kerja. Hasil

pengamatan segera dicatat dalam le,bar pengamatan. Data lain dapat ditanyakan

kepada asisten atau pemimpin praktikum.

 Setelah selesai bekerja, cucilah peralatan praktikum masing-masing dan akan

diperiksa oleh asisten Laboratorium.

 Asisten akan mencatat kekurangan atau pemecahan alat, disaksikan oleh

praktikan, diakhiri dengan membubuhkan tanda tangannya. Jangan

meninggalkan Laboratorium sebelum petugas/laboran membubuhkan tanda

tangan pada daftar inventaris alat Anda.

 Tanda tangani daftar hadir (selesai praktikum) sebelum meninggalkan

Laboratorium.

CATATAN: Untuk percobaan tertentu, akan diminta dibuatkan LAPORAN 

praktikum. Selain bekerja secara individu, praktikan juga dilatih bekerja secara 

kelompok. Dalam keadaan seperti ini, tanggung jawab keberhasilan percobaan 

ditanggung bersama. Demikian pula dengan peralatan yang digunakan bersama, 

misalnya buret atau peralatan lainnya. Apabila ada kerusakan atau hilang harus 

ditanggung bersama. SELAMAT BEKERJA ! 

Aturan Keselamatan 

Aturan Umum  

 Sebelum bekerja di laboratorium, persiapkan dengan betul-betul mengenai

peraturan di laboratorium dan menguasai materi praktikum dengan sebaik-

baiknya, mulai dari tujuan, konsep dasar, prosedur dan teknik-teknik pengerjaan

yang akan dilakukan.
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 Jangan bekerja sendirian di laboratorium, untuk praktikum kimia dasar harus

disertai asisten atau instruktur laboratorium, sesuai dengan jadwal yang

diberikan.

 Di dalam ruangan laboratorium, tidak diperbolehkan: merokok, makan dan

minum. Diharuskan memakai baju yang rapi (bukan kaos oblong), memakai jas

laboratorium lengan panjang yang memenuhi syarat, memakai sepatu

tertutup (bukan sandal). Hal ini demi keselamatan dan kesehatan kerja anda

sendiri.

 Selalu dipelihara kebersihan meja kerja dan sekitarnya. Buanglah sampah pada

tempatnya!

 Jika membuang zat cair pekat, dituangkan ke bak cuci sambil diguyur air yang

banyak. Hati-hati dengan Asam pekat, ada caranya sendiri.

 Zat padat dan logam-logam buang ke wadah yang tersedia (jangan dibuang ke

bak pencuci).

 Larutan yang mengandung logam berat (seperti: Pb, Cd, Cu, Cr, Hg, Ag,  As,

Zn, Ni) harus dibuang ke wadah/botol tersendiri yang sudah disediakan.

Jangan sekali-kali dibuang ke bak pencuci!

 Apabila bekerja dengan gas-gas atau zat berasap/pekat, bekerjalah menggunakan

masker gas jangan sampai terhirup gas-gas beracun. Jangan sekali-kali

meninggalkan percobaan yang sedang berjalan, tunggu sampai prosesnya

berhenti.

 Laboratorium Kimia Analisa adalah tempat yang khusus serius untuk belajar dan

bekerja. Dilarang ngobrol, bercanda atau main-main dengan teman, dan keluar-

masuk Laboratorium tanpa izin. Janganlah membuang-buang waktu percuma.

 Bekerjalah yang tekun, percaya diri dan jangan ragu-ragu. Catatlah setiap

kejadian dan pengamatan percobaan dengan teliti dan cermat, sebab salah satu

kegiatan terpenting dalam praktikum adalah pengamatan dan pengumpulan data.

Jangan ragu untuk bertanya kepada asisten, dan jawablah setiap pertanyaan yang

diajukan asisten dengan sopan, singkat, dan jelas.
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Penanggulangan kecelakaan/kebakaran 

 Kecelakaan adalah kejadian yang tidak diharapkan. Akan tetapi laboratorium

adalah tempat yang banyak bahayanya, baik bahaya keracunan maupun

kebakaran. Kalau terjadi kecelakaan atau kebakaran, yang pertama dan utama

harus dilakukan adalah: JANGAN PANIK!

 Apabila kulit anda terkena zat kimia, agar secepatnya dicuci dengan air kran

dan menggunakan sabun cuci. Jika yang kena adalah mata atau muka, semprot

langsung dengan air kran di atas bak cuci. Jangan sekali-kali digosok dengan

tangan, apa lagi sebelum cuci tangan. Secepatnya hubungi petugas/asisten untuk

minta pengobatan darurat.

 Apabila anggota badan yang terkena, apa lagi jumlahnya banyak, gunakan air

kran yang besar, segera lepas baju laboratorium atau penutup lain di bagian yang

kena zat. Segera lapor ke petugas untuk mendapat pengobatan selanjutnya.

 Bila terjadi kebakaran di atas meja kerja, misalnya larutan dalam gelas kimia,

pertama-tama jangan panik, jangan coba memadamkan sendiri apa lagi

membanting gelas yang terbakar.

 Menjauhlah dari meja, segera laporkan ke petugas/asisten. Bila tidak ada yang

menolong, tutup gelas yang terbakar dengan lap basah atau keset basah,

biarkan mati sendiri atau disemprot dengan alat pemadam kebakaran yang ada.

 Bila tangan atau kulit terbakar (jumlah kecil), taruh air es di sekitar yang

terbakar, lalu obati dengan obat analgesik misalnya salep atau larutan rivanol.

Mintalah pada petugas/asisten.

Zat Kimia & Pereaksi 

 Zat kimia dan pereaksi yang diperlukan untuk Praktikum Kimia Dasar ini pada

umumnya sudah disediakan.

 Setiap praktikan WAJIB memelihara kebersihan meja zat ini, dan paling utama

adalah menjaga pereaksi-pereaksi jangan sampai rusak atau terkontaminasi

akibat kecerobohan pengambilan.

 Setiap botol zat dan pereaksi, ada labelnya yang jelas berisi nama, rumus kimia

dan konsentrasi atau identitas lain. Bacalah dengan teliti sebelum Anda

menggunakannya. Tidak diperbolehkan menukar tutup botol.
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Peralatan Dasar Laboratorium Kimia 

Peralatan laboratorium sederhana yang biasa digunakan di Laboratorium Kimia 

Analisa, umumnya terdiri dari peralatan gelas yang sering digunakan dan sangat 

diperlukan sebagai sarana dan alat bantu untuk melakukan percobaan (sederhana). 

Beberapa peralatan yang umum dipakai di laboratorium adalah:  

 Gelas kimia (beaker glass), berbagai ukuran yang ditulis di bagian luar, ukuran

ini sesuai dengan kapasitas penampungannya. Digunakan untuk menampung

cairan atau larutan, juga memanaskan nya, terbuat dari gelas bahan kuat

pemanasan misalnya Pyrex.

 Labu Erlenmeyer (Erlenmeyer Flask), seperti halnya gelas kimia, karena

berbentuk labu erlenmeyer ini bisa digunakan untuk mengaduk cairan melalui

pengocokan,

 Gelas ukur (graduated cylinder), untuk mengukur volume cairan yang terdapat

di dalamnya (berukuran), juga terdiri dari berbagai macam ukuran/kapasitas.

 Pipet(pipette), untuk mengukur volume cairan yang kita ambil atau perlukan.

 Tabung reaksi (Test Tube), terbuat dari gelas, berbagai macam ukuran yang

menunjukkan kapasitasnya, digunakan untuk melakukan reaksi kimia dalam

jumlah sedikit.

 Corong(funnel), terbuat dari gelas atau porselen, digunakan untuk menyaring

secara gravitasi, ada corong tangkai panjang dan pendek.

 Spatula, dengan berbagai ukuran, terbuat dari besi dan gelas, gunanya untuk

mengambil zat padat.

 Batang pengaduk, terbuat dari gelas, digunakan untuk mengaduk larutan dalam

labu.

CATATAN: Anda harus tahu kegunaannya dan tepat cara menggunakannya! 
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Peralatan Umum Laboratorium Kimia 

Gambar 1. Peralatan Umum Laboratorium Kimia 
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Gambar 2. Peralatan Umum Laboratorium Kimia 
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Buku Penuntun Praktikum & Laporan 

 Setiap praktikan wajib mempunyai buku penuntun praktikum sendiri. Simpanlah

buku penuntun di atas meja kerja tetapi cukup aman, jangan sampai tersiram zat

atau rusak.

 Buku penuntun praktikum, terdiri dari: tata tertib, aturan kerja dan keselamatan,

format lembar-lembar persiapan (dapat dilihat dilampiran), modul percobaan 1

s/d 3, lembar pengamatan modul 1 s/d 3.

 Setiap laporan praktikum terdiri dari: Judul percobaan, pendahuluan, bahan dan

peralatan, prosedur percobaan, hasil dan pembahasan,kesimpulan dan saran,serta

lampiran. Format laporan dapat dilihat pada lampiran.
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MODUL I 

Gravimetri 
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MODUL I 

GRAVIMETRI 

I.1    TUJUAN PERCOBAAN

Menetukan kadar perak (Ag+) yang di peroleh dari penimbangan endapan 

kering dalam bentuk melarutkan sampel perak klorida (AgCl). 

I.2     TINJAUAN PUSTAKA 

Analisis gravimetri merupakan salah satu metode analisis kuantitatif dengan 

penimbangan. Tahap awal analisis gravimetri adalah pemisahan komponen yang 

ingin diketahui dari komponen-komponen lain yang terdapat dalam suatu sampel 

kemudian dilakukan pengendapan. Pengukuran dalam metode gravimetri adalah 

dengan penimbangan, banyaknya komponen yang dianalisis ditentukan dari 

hubungan antara berat sampel yang hendak dianalisis, massa atom relatif, massa 

molekul relatif dan berat endapan hasil reaksi. 

Analisa kuantitatif adalah suatu analisa yang digunakan untuk mengetahui 

kadar suatu zat. Analisa kuantitatif berkaitan dengan penetapan beberapa banyak 

suatu zat tertentu yang terkandung dalam suatu sampel. Zat yang ditetapkan tersebut, 

yang sering kali dinyatakan sebagai konstituen atau analit, menyusun sebagian kecil 

atau sebagian besar sampel yang di analisis. Pengertian lain dari analisa kuantitatif 

adalah analisa yang bertujuan untuk mengetahui jumlah kadar senyawa kimia dalam 

suatu bahan atau campuran bahan. 

Gravimetri merupakan salah satu metode analisis kuantitatif suatu zat asam 

atau komponen yang telah diketahui dengan cara mengukur berat komponen dalam 

keadaan murni setelah melalui proses pemisahan. Gravimetri menggambarkan 

sekumpulan metode kuantitatif untuk penentuan sampel atau bahan berdasarkan berat 

endapannya. Kebanyakan, endapan kering yang dikumpulkan dipertimbangkan 

dengan keseimbangan analisis. Ketika dilakukan dengan tepat dan hati-hati, terutama 

dalam proses penimbangan, metode gravimetri dapat memberikan analisis yang tepat 

dan akan menghasilkan persen ralat yang kecil. Selain itu juga tidak memerlukan 

biaya peralatan yang mahal. 
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Dimetilglioksima (DMG) adalah salah satu reagen yang paling sering 

digunakan dalam penentuan nikel, khususnya pada determinasi dari logam secara 

gravimetri, yang merupakan metode klasik analisis. Zat padat tidak berwarna ini 

ialah turunan dioksim dari diketon diasetil. Dimetilglioksim dapat dibuat dari 

butanon pertama melalui reaksi dengan etil nitrit lalu dengan Natrium hidroksilamin 

monosulfonat. Dimetilglioksim digunakan sebagai zat pengkhelat (chelating agent) 

dalam analisis gravimetrik nikel. 

Pemisahan unsur-unsur atau senyawa yang dikandung dilakukan dengan 

beberapa metode gravimetri, seperti: 

1) Metode Elektrogravimetrik

Metode yang berdasarkan atas penapisan zat pada sebuah elektroda melalui

proses elektrolisa. Berat lapisan yang merupakan komponen zat uji yang ditetapkan 

adalah selisih dari penimbangan elektroda (kering) sebelum dan sesudah elektrolisa. 

2) Metode Evolusi

Metode ini dengan mereaksikan bahan sehingga menimbulkan gas, yang mana

caranya dapat berupa pemanasan bahan tersebut maupun mereaksikan dengan 

pereaksi. Pada umumnya yang dicari ialah banyaknya gas yang terjadi. 

3) Metode Pengendapan

Metode ini didasarkan pada pelarutan zat uji yang telah ditimbang dengan

pereaksi sehingga menghasilkan endapan yang akan dipisahkan dengan penyaringan, 

lalu dimurnikan dengan pencucian, dilanjutkan dengan pemanasan (pengeringan) dan 

terakhir penimbangan bobot tetap. 

4) Metode Penguapan

Metode ini seperti pengendapan hanya yang membedakan komponen dari zat

uji disari dengan pelarut spesifik. Sari yang diperoleh kemudian diuapkan hingga 

bobot tetap. 

Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan analisis gravimetri adalah : 

a) Komponen yang ditentukan harus dapat mengendap secara sempurna (sisa

analit yang tertinggal dalam larutan harus cukup kecil, sehingga dapat

diabaikan), endapan yang dihasilkan stabil dan sukar larut.

b) Endapan yang terbentuk harus dapat dipisahkan dengan mudah dari larutan

(dengan penyaringan).
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c) Endapan yang ditimbang harus mempunyai susunan stoikiometrik tertentu

(dapat diubah menjadi sistem senyawa tertentu) dan harus bersifat murni atau

dapat dimurnikan lebih lanjut.

Gravimetri memiliki beberapa tahapan dalam menganalisa, yaitu: 

1. Memilih pelarut sampel. Pelarut yang dipilih haruslah sesuai sifatnya dengan

sampel yang akan dilarutkan, Misalnya: HCl, H2SO4 dan HNO3 digunakan

untuk melarutkan sampel dari logam-logam.

2. Pengendapan analit. Pengendapan analit dilakukan dengan memisahkan analit

dari larutan yang mengandungnya dengan membuat kelarutan analit semakin

kecil dan pengendapan ini dilakukan dengan sempurna.

3. Pengeringan endapan. Pengeringan yang dilakukan dengan panas yang

disesuaikan dengan analitnya dan dilakukan dengan sempurna. Disini kita

menentukan apakah analit dibuat dalam bentuk oksida atau biasa pada karbon

dinamakan pengabuan.

4. Menimbang endapan. Zat yang ditimbang haruslah memiliki rumus molekul

yang jelas. Biasanya reagen R ditambahkan secara berlebih untuk menekan

kelarutan endapan.

5. Perhitungan. Dalam prosedur gravimetri, suatu endapan ditimbang, dan dari

nilai yang diperoleh, berat dari analit dalam sampel dikalkulasikan dengan

faktor gravimetri (FG). FG merupakan perbandingan antara berat molekul zat

dengan berat molekul sampel.

I.3 METODOLOGI PERCOBAAN

I.3.1 BAHAN PERCOBAAN

1. Aquadest (H2O)

2. Asam Klorida (HCl) 1 N

3. Perak Nitrat (AgNO3)

I.3.2 PERALATAN PERCOBAAN

4. Batang Pengaduk 9. Gelas Ukur

5. Beaker Glass 10. Kertas Saring

6. Bunsen 11. Neraca Digital

7. Kaki Tiga 12. Penjepit Tabung

8. Kasa 13. Pipet Tetes

9. Cawan Porselen 14. Termometer
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10. Corong Gelas

11. Erlenmeyer

I.3.3 Rangkaian Peralatan

Gambar 1.1 Rangkaian Peralatan Pembentukan Endapan 

Keterangan gambar :  

1. Batang Pengaduk

2. Beaker Glass

3. Kasa

4. Kaki Tiga

5. Bunsen

6. Termometer

Gambar 1.2 Rangkaian Peralatan Pengeringan 

Keterangan gambar : 

1. Penjepit

2. Cawan Porselen

3. Bunsen

1

2

3

4

5

6

1 
2 

3 
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I.3.4 PROSEDUR PERCOBAAN

1. Sampel ditimbang sebanyak 1 gram dengan menggunakan neraca digital dan

dimasukkan kedalam beaker glass.

2. Sampel yang di dalam beaker glass ditambahkan aquadest sebanyak 10 ml.

3. Ditambahkan 5 ml asam klorida 1 N  setetes demi setetes.

4. Didiamkan endapan 5 menit hingga terbentuk endapan yang sempurna.

5. Larutan diangkat kemudian disaring menggunakan kertas saring.

6. Endapan yang tersaring dicuci dengan aquadest sebanyak satu kali pencucian.

7. Endapan didiamkan di dalam cawan porselen dikeringkan diatas kompor listrik

lalu ditimbang dengan interval waktu 6 menit hingga di peroleh berat konstan.

8. Cawan didinginkan didalam desikator lebih kurang dua menit lalu ditimbang.

9. Ulangi prosedur 6-7 hingga diperoleh berat konstan.

10. Dihitung persentasi nikel dengan persamaan (1.1) :

% 𝐾𝑎𝑑𝑎𝑟 𝑁𝑖𝑘𝑒𝑙 =
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐸𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑛 𝑥 𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙
𝑥 10 (1.1) 
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MODUL II 

Titrasi Asidi-Alkalimetri
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MODUL II 

PENENTUAN ASAM ASETAT 

DENGAN TITRASI ASIDI-ALKALIMETRI 

II.1   TUJUAN PERCOBAAN

Mempelajari titrasi asidi – alkalimetri, dalam penentuan kadar Asam Asetat 

II.2   LANDASAN TEORI

Asam adalah suatu zat yang larutannya berasa asam, memerahkan lakmus biru 

dan menetralkan basa. Sedangkan basa adalah suatu zat yang larutannya berasa pahit 

dan terasa licin, membirukan kertas lakmus merah, dan menetralkan asam. 

Ada beberapa konsep asam-basa yang pernah ditemukan oleh para ahli yaitu 

konsep asam-basa menurut Arrhensius dan konsep asam-basa menurut Brosted-

Lowry. 

 Asam-basa menurut Arrhenius antara lain :

Teori yang dikemukakan oleh Arrhensius antara lain :

Asam dinyatakan sebagai senyawa yang dapat memberikan ion Hidrogen (H+) bila 

dilarutkan dalam air. 

Basa merupakan suatu senyawa yang dapat memberikan ion Hidroksi (OH+) bila 

dilarutkan dalam air. 

Tiga yang pertama dalam tiap kelompok bersifat sangat atau seluruhnya 

terionkan dalam larutan air dan dikelompokkan sebagai asam kuat ataupun basa kuat. 

Di pihak lain, asam asetat dan ammonia hanya sedikit terionkan dalam larutan air 

dan karenanya dikelompokkan masing-masing sebagain asam bila dihadapkan pada 

basa. Zat seperti itu disebut senyawa amfotir atau zat amofotir. 

 Asam-basa menurut Bronsted dan Lowry

Menurut Bronsted asam adalah suatu spesi yang bias memberikan protonnya

atau kelebihan proton sedangkan basa adalah spesi yang bias menerima proton. Teori 

asam-basa dari Arrhensius banyak digunakan orang karena kesederhanaanya. Tetapi 

teori tersebut memiliki keterbatasan yaitu hanya dapat menjelaskan asam-basa 

senyawa organik dalam larutan senyawa-senyawa yang dapat dijelaskan adalah 

senyawa-senyawa yang memiliki jenis rumus kimia HX untuk asam dan LOH untuk 
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basa. Teori ini tidak dapat menjelaskan kenyataan bahwa CO2 dalam air bersifat 

asam atau NH3 dalam air bersifat basa. Pada larutan ammonia sebagai pelarut. Bias 

membentuk NH4
+ sebagai asam dan dapat berbentuk NH2

- sebagai basa. Pada teori 

ini ion H+ dan ion OH- mempunyai peranan penting dalam penentuan sifat asam dan 

basa dan hanya air sebagai pelarutnya. Fakta menunjukkan bahwa HClO4 bersifat 

asam dalam pelarut air. Asam ini juga menunjukkan sifat asamnya dalam pelarut 

bukan air, misalnya pelarut asam cuka glasial dan pelarut ammonia cair. Dari fakta-

fakta itulah dapat diperkirakan bahwa ion H+ yang mempunyai peranan yang 

istimewa dalam menentukan sifat asam. 

Titrasi asam-basa sering disebut asidimetri-alkalimetri. Kata metri berasal dari 

bahasa yunani yang berarti ilmu, proses atau seni mengukur. Jadi asidimetri dapat 

diartikan penentuan kadar suatu asam dalam larutan dan alkalimetri dapat diartikan 

penetuan kadar suatu basa dalam suatu larutan. Asidimetri-alkalimetri menyangkut 

titrasi asam dan basa diantaranya: 

1. Asam kuat-basa kuat

2. Asam kuat-basa lemah

3. Asam lemah-basa kuat

4. Asam kuat garam dari asam lemah

5. Basa kuat-garam dari basa lemah

Mengingat kembali bahwa perhitungan kualitas zat dalam titrasi didasarkan

pada jumlah pereaksi yang tepat saling menghabiskan dengan zat tersebut, sehingga 

berlaku : 

Jumlah ekivalen analat = Jumlah ekivalen pereaksi 

Atau 

(V x N)analit = (V x N)pereaksi 

Maka jumlah pereaksi harus diketahui dengan teliti sekali, sebagai berat gram 

ataupun sebagai larutan dengan konsentrasi dan volume. Larutan yang diketahui 

dengan tepat konsentrasinya dan dipakai sebagai pereaksi dalam ar ini disebut larutan 

baku.

Telah berulang kali dikemukakan bahwa larutan NaOH dipakai untuk titrasi 

asam, tetapi NaOH tidak dapat diperoleh dalam keadaan sangat murni. Karena itu 
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konsentrasi tepatnya tidak dapat dihitung dari berat NaOH yang ditimbang dan 

volume larutan yang dibuat, walaupun kedua-duanya dilakukan cermat. 

Larutan NaOH ini harus distandarisasikan atau dibekukan yakni ditentukan 

konsentrasinya yang setepatnya atau sebenarnya. Cara yang mudah untuk 

standarisasi ialah dengan titrasi, misalnya larutan NaOH itu dipakai sebagai titran 

untuk menitrasi suatu larutan “bahan baku primer”. 

Pada titrasi standarisasi harus diusahakan ketelitin yang sebesar-besarnya, 

setidaknya lebih teliti daripada titrasi yang akan menggunakan NaOH itu. Unutk itu 

perlu diperhatikan hal-hal berikut: 

a. Bila bahan baku prmer digunakan sebagai zat padat, minimum hendakanya 

ditimbang 200 mg agar kesalahn penimbangan tak lebih dari 0,1% (menimbang 

selalu dua tahap, yakni menimbang wadah kosong kemudian bersama bahan 

baku primer dan dengan neraca analitik umumnya kesalahan menimbang 

sekitar 0,1 mg). Bila BE bahan baku primer tersebut kecil  sehingga yang 

diperlukan jauh kurang dari 200 mg (agar volume titrant minimum 40 ml), 

sebaliknya dibuat dulu larutan bbp dengan menimbang cukup banyak bbp 

tersebut dan melarutkannya dengan teliti volumenya. 

b. Titrant yang terpakai hendaklah 40 ml atau lebih agar kesalahan titrasi tidak 

melebihi 0,1% karena kesalahan membaca letak mensiskus sekitar 0,01 ml (da 

nada dua pembacaan) ditambah kesalahan drainase buret sekitar 0,02 ml 

c. Sebaikna jangan menggunakan cara titrasi kembali, tetapi langsung menuju 

titik akhir sebab setiap tahap pengerjaan merupakan sumber kesalahn. 

d. Selalu harus  dihindarkan menstandarisasi dengan sebuah selisih hasil 

maksimum ( 0,1, 0,2%) 

 

II.3 METODOLOGI PERCOBAAN 

II.3.1 BAHAN PERCOBAAN 

1. NaOH 0,1 N 

2. Asam Oksalat 

3. Indikator Phenolpthalein 

II.3.2 PERALATAN PERCOBAAN   

1. Labu ukur 
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2. Pipet Volumetrik

3. Buret

4. Erlenmeyer

5. Standart / Statif

II.3.3  PROSEDUR PERCOBAAN

II.3.3.1 Penyiapan Larutan NaOH  0,1 N

1. Cuci dan bilas botol 500 ml

2. Bila larutan ini akan disimpan dalam waktu yang lama, sediakan botol plastik

sebab larutan NaOH pasti bereaksi dengan wadah kaca, walaupun perlahan

3. Timbang 2,0 gram NaOH, larutkan kedalam beaker glass 500 ml yang berisi

aquadest, kocok sampai larut.

II.3.3.2 Standarisasi Larutan NaOH 0,1 N

1. Timbanglah sejumlah tertentu kristal asam oksalat (H2C2O4.2H2O) dilarutkan

dalam labu 250 ml, hingga diperoleh H2C2O4.2H2O 0,1 N.

2. Pipet larutan diatas sebanyak 25 ml, masukkan ke dalam erlenmeyer 

tambahkan 2 tetes phenotapthalein.

3. Titrasi dengna larutan baku asam (NaOH) sampai terjadi perubahan warna

indikator menjadi pink (merah muda) yang stabil. Catat volume NaOH yang

terpakai.

4. Lakukan titrasi duplo, hingga diperoleh konsentrai NaOH.

II.3.3.3 Menentukan Kadar Asam Asetat dalam cuka

Cuka dapur mengandung asam asetat 4,6%, karena komponen bersifat asam 

dalam cuka adalah asam asetat, maka kadar akan ditentukan melalui titrasi dengan 

larutan standar NaOH atau basa kuat lainnya. Contoh cuka, dapat diperoleh dipasar 

dan catat pengamatan pada labelnya seperti merek dan sebagainya:  

Prosedur: 

1. Pipet sampel sebanyak 25 ml, masukkan ke dalam erlenmeyer tambahkan 2

tetes indikator phenolpthalein
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2. Titrasi dengan larutan NaOH,  sampai terjadi perubahan warna indikator

menjadi pink (merah muda) yang stabil. Catat volume NaOH yang terpakai.

3. Lakukan titrasi diatas secara duplo, hitung kadar asam asetat yang diperoleh.
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MODUL III 

Permanganometri 
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MODUL III 

PENENTUAN KADAR Fe DENGAN CARA 

PERMANGANOMETRI 

III.1 TUJUAN PERCOBAAN

Menentukan kadar Fe berdasarkan pengukuran volume, melalui reaksi oksidasi 

reduksi menggunakan laruran kalium permanganat (KmnO4) sebagai Oksidator. 

III.2 LANDASAN TEORI

III.2.1 Pengertian Permanganometri

Permanganometri merupakan titrasi yang dilakukan berdasarkan reaksi oleh 

kalium permanganat (KMnO4). Reaksi ini difokuskan pada reaksi oksidasi dan 

reduksi yang terjadi antara KMnO4 dengan bahan baku tertentu. Titrasi dengan 

KMnO4 sudah dikenal lebih dari seratus tahun. Kebanyakan titrasi dilakukan dengan 

cara langsung atas alat yang dapat dioksidasi seperti Fe+, asam atau garam oksalat 

yang dapat larut dan sebagainya. Beberapa ion logam yang tidak dioksidasi dapat 

dititrasi secara tidak langsung dengan permanganometri seperti: 

1. Ion-ion Ca, Ba, Sr, Pb, Zn, dan Hg (l) yang dapat diendapkan sebagai

oksalat. Setelah endapan disaring dan dicuci dan dilarutkan dalam H2SO4

berlebih sehingga terbentuk asam oksalat secara kuantitatif. Asam oksalat

inilah yang akhirnya dititrasi dan hasil titrasi dapat dihitung banyaknya ion

logam yang bersangkutan.

2. Ion-ion Ba dan Pb dapat pula diendapkan sebagai garam khromat. Setelah

disaring, dicuci dan dilarutkan dengan asam, ditambahkan pula larutan baku

FeSO4 berlebih. Sebagian Fe2+ dioksidasi oleh khromat tersebut dan sisanya

dapat ditentukan banyaknya dengan menitrasinya dengan KMnO4.

III.2.2 Prinsip Titrasi Permanganometri

Prinsip titrasi permanganometri adalah berdasarkan reaksi oksidasi dan 

reduksi. Pada percobaan ini, secara garis besarnya terbagi atas 2 komponen utama 

yang skema dapat digunakan sebagai berikut: 
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Permanganometri 

Zat pentiter zat yang dititer       

(didalam buret) (didalam Erlenmeyer) 

    KMnO4 H2C2O4 

Akhir titrasi : Grek zat pentiter = Grek zat yang dititer 

V1.N1 = V2.N2 

III.2.3 Reaksi-reaksi Kimia dalam Permanganometri

Kalium permanganate yang digunakan pada permanganometri adalah 

oksidator kuat yang dapat bereaksi dengan cara yang berbeda-beda, tergantung dari 

pH larutannya. Kekuatannya sebagai oksidator juga berbeda-beda sesuai dengan 

reaksi yang terjadi pada pH yang berbeda itu. Reaksi yang beraneka raga mini 

disebabkan oleh keragaman valensi mangan. Reduksi MnO4- berlangsung sebagai 

berikut: 

a. Dalam larutan asam, [H+] 0,1 N atau lebih

MnO4
- + 8H+ + 5e- Mn2+ + 4H2O

b. Dalam larutan netral, pH 4-10

MnO4
- + 4H+ + 3e- MnO2 ↓ + 2H2O

c. Dalam larutan basa, [OH-] 0,1 N atau lebih

MnO4- + e- MnO4
2- 

III.3 METODOLOGI PERCOBAAN

III.3.1 BAHAN PERCOBAAN

1. Kalium Permanganat (KMnO4)

2. Asam Sulfat (H2SO4)

3. Asam Oksalat (H2C2O4)
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III.4  PROSEDUR PERCOBAAN

III.4.1 Penyiapan Larutan KMnO4

1. Sebanyak m gram kristal KMnO4 ditimbang dan dimasukkan ke dalam beaker

glass

2. Ditambahkan ke beaker glass V ml aquadest

3. Larutan diaduk rata dan dipanaskan hingga mendidih

4. Setelah mendidih, larutan tersebut didinginkan

III.4.2 Standarisasi Larutan KMnO4

1. Sebanyak m gr H2C2O4.6H2O dilarutkan dengan V ml dengan air

2. Pipet V ml larutan H2C2O4 0,1 N ke dalam Erlenmeyer dan dicampurkan dengan

V ml H2SO4 6 N

3. Larutan diaduk rata dan dipanaskan sampai suhu 70o-80oC

4. Larutan dititrasi dengan KMnO4 sampai didapat warna merah rosa yang diambil

5. Setelah warna tersebut terbentuk, volume KMnO4 yang terpakai dicatat

6. Ulangi percobaan diatas sebanyak tiga kali

7. Hitung konsentrasi KMnO4

III.4. 3 Penentuan Kadar Fe

1. Sampel yang mengandung larutan Fe dipipet sebanyak 10 ml dan dimasukkan ke

dalam Erlenmeyer.

2. Tambahkan 10 ml H2SO4 6 N dan 2 ml H3PO4 85%.

3. Lakukan titrasi perlahan-lahan dengan larutan KMnO4 hingga didapat larutan

dengan warna merah rosa.

4. Catat volume KMnO4 yang dipakai.

5. Ulangi percobaan diatas sebanyak tiga kali.

6. Hitung kadar Fe dalam sampel.
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