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Kompetensi Dasar:  

Dapat menghitung konsentrasi analit 
menggunakan cara titrasi Pengendapan 



Pengertian Umum 

Proses titrasi yang menghasilkan endapan. 

Endapan akan terjadi bila 

harga…..terlampaui. 

   Misal :  AgCl (S)  ⇄    Ag+  + Cl – 

             Ksp AgCl  = 1,2  10-10        

Contoh titrasi pengendapan adalah titrasi 

dg lar standar AgNO3  0r T. Argentometri 

Titrasi argentometri umumnya digunakan 

untuk menetapkan ion halogen dan sianida 

 



Pembuatan Larutan Standar AgNO3 0,1 N 

sebanyak 1 L 

 
 AgNO3 Mr = 169,89              BE =…………. 

 AgNO3 dapat diperoleh dalam keadaan murni 
(99,9%)  disebut sbg standar primer 

 Biasanya larutannya tidak perlu standarisasi, 
kecuali terpaksa. Standarisasi dilakukan dg 
kristal NaCl yang kemurniannya sangat tinggi 
99,9 – 100 % ( standar primer yg exellent) 

 Larutan AgNO3  0,1 N dibuat dengan cara 
menimbang 8,496 gr kristal AgNO3, dilarutkan 
menjadi………..L  

 AgNO3 sangat berbahaya karena mudah…… 



Indikator pada Titrasi Argentometri. 
 
• Titikekivalen  T argentometri dapat diamati dg 3 cara : 
 
      1. Pembentukan endapan berwarna ( ind. K2CrO4) 
      2. Pemb. Ion Kompleks berwarna     ( ind.Fe(III)  ) 
      3. Penambahan ind  adsorpsi           ( ind. Fluoresein)  

 

1. Pemb. Endapan Berwarna. 
 
• Titrasi ini dikenalkan oleh Mohr (1856) dan dikenal sebagai titrasi 

argentometri secara Mohr. 
• Sejumlah volume larutan halogen ( mis Cl ),dilakukan titrasi 

menggunakan larutan standar AgNO3 0,1 N. Indikator yang 
ditambahkan adalah K2CrO4. 

• Titik ekivalen ditandai dg terbentukknya endapan yang berwarna 
merah bata ( end. Dari…………..) 
 
 



Reaksi yang terjadi adalah : 

    mula2         Cl  + Ag  → AgCl (s)          K sp      1,2 10-10
 

       saat TE  CrO4
-2 + Ag+ → Ag2CrO4(s)  Ksp      1,7 10-12

 

Bila volume sampel 25 ml dan titik ekivalen dicapai pada 

penambahan 10 ml AgNO3  0,1 N, hitunglah kadar Cl 

dalam sampel tersebut. 

Jawab :  

 

Apa yang terjadi bila Konsentrasi CrO4
-2  terlalu pekat? 

Apa yang terjadi bila konsentrasi CrO4
-2 terlalu encer ? 

Jawab : 



Karena konsentrasi indikator berpengaruh terhadap titik 
ekivalen , maka harus diatur  konsentrasi indikator terbaik, 
supaya  endapan Ag2CrO4  benar benar terjadi saat titik 
ekivalen 

Caranya ? 

Carilah konsentrasi Ag saat ekivalen 
     AgCl(s) ⇄ Ag+ + Cl- 
        Ksp AgCl  = [Ag+] [Cl-] shg [Ag+] =……..  
    Ag2CrO4(s) ⇄ 2Ag+ + CrO4

-2 

             Ksp Ag2CrO4 = [Ag+]2 [CrO4
-2] shg [Ag+] =√…….. 

Pada saat titik ekivalen : 
    [Ag+] = [Cl-]  = √Ksp  AgCl 
                         = …….. 

Anda telah menemukan konsentrasi Ag saat ekivalen, 
jadi dapat dihitung berapa konsentrasi CrO4 supaya 
perkaliannya sama dg harga Ksp…….. 

   



• Konsentrasi CrO4 adalah   1,4 10-2 M. 

• Bagaimana cara anda mengatur supaya ketika 
ditambahkan dalam sampel konsentrasinya 
seperti diatas (gunakan asas pengenceran) . 

• Pada prakteknya indikator yang dipakai lebih 
encer (3-5x) tapi cara ini tetap dianggap salah, 
meski alasannya supaya endapan lebih jelas.  

 



 
Syarat T Argentometri Mohr 

 

#Larutan tidak bersifat asam 
      Jika terlalu asam akan terbentuk dikromat, yang artinya 

terjadi pengurangan kalium kromat  dan ini akan 
mempengaruhi TE 

        2 Cr2O4 
-2 +2H+ ⇄ 2HCrO4

-⇄Cr2O7 
-2+H2O  

 
#Larutan tidak Alkalis 
       Jika larutan bersifat alkalis, maka argentum nitrat tidak 

hanya bereaksi dg halogen, tapi juga bereaksi dg 
hidroksida, akan mempengaruhi TE. 

 
        Ag+  + OH- ⇄  AgOH    Ksp 2,3 10-8 
 



2. Pembentukan Ion kompleks Berwarna 

 Dikemukakan oleh VOLHARD  (1878), 
selanjutnya dikenal  T Argentometri Volhard. 

 Larutan halogen volume tertentu + larutan 
AgNO3 standar berlebihan. 

 Larutan camp + garam dari besi(III) misal 
Fe(NO3)3 dan dilakukan titrasi menggunakan 
larutan standar NH4CNS atau KCNS 

 Titik ekivalen ditandai dg terbentuknya ion 
kompleks berwarna merah dari ………. 

 



 Urutan Reaksinya : 

   Cl- + Ag+ exes  ⇄   Ag Cl (S)            sebelum TE 

   Ag+ + CNS-    ⇄   AgCNS(S) 

                                putih  

  6 CNS- + Fe+3  ⇄   Fe (CNS)6 -3   saat TE 

                            merah 

 Jika Larutan AgNO3  0,1 N yang ditambahkan 100 ml. Vulume 
sampel  25 ml. Saat TE telah ditambahkan 10 ml KCNS 0,1 N 
maka kita dapat  menghitung berapa jumlah argentum nitrat 
yang bereaksi dg halogen dan kadarnya %. 
 

 



 



 



 



Contoh: Pengesetan perangkat 

penyulingan (distilasi) 



Contoh alat kromatografi kertas 



Instrument GC (Gas 

Chromatography) 



Komponen-komponen GC 

column 
detector 

gasflow gcinjector 



GCinside 



Gowmacsm recorder 


