
PENDAHULUAN 
 

Oleh: 

Sunarto,M.Si 

 

Kompetensi Dasar:  

Dapat memahami pengertian Kimia 
Analisis beserta klasifikasinya 



Kimia Analisis 

►Def : Bag ilmu kimia yang mempelajari apa  dan 
berapa  kandungan subtans dalam suatu materi 
(bahan).  

►Kimia Analisis terbagi dalam dua bagian : 

 KA kualitatif dan KA Kuantitatif 

►Untuk mengetahui apa kandungannya dipelajari 
dalam  analisis kualitatif  

►Untuk mengetahui Berapa kandungannya 
dipelajari dalam  analisis kuantitatif  

►Menganalisa  artinya memilah milah, menguraikan, 
menentukan  dll 

 



Metode Analisis Kuantitatif 
 

► Volumetri atau titimetri     
► Gravimetri                              Analisis konvensional   
► Spektroskopi                     
             - SSA  atau AAS 
             - UV-Vis                          Analisis Modern 
             -  IR  dll                              
► Kedua metode tersebut (volumetri dan gravimetri) 

dikenal metode konvensional 
► Metode spektroskopi  disebut metode  cara analisis 

modern ( dipelajari pada MK  Kimia Anal. Instrumen 



Dimana  Seorang analis dibutuhkan ? 

 

►Lembaga penelitian : BATAN, LIPI, LAPAN , 
AMDAL Dll. 

►RD (Research Development ) pada 
perusahaan sbg  pengembang 

►Qualyti Control  pada perusahaan  

►Ilmu untuk mengerjakan tugas akhir ? 

►Kebanggan mencari mertua 



Analisis volumetri/ Titrimetri 

► Def : Teknik analisis kuantitatif  yang mendasarkan pada volume 
larutan standar 

► Prosesnya disebut titrasi 

► Titrasi itu apa ? 

 Proses penambahan larutan standar pada larutan sampel ( ada di erlen 
mayer) 

► Larutan Standar apa? 

 Larutan yang konsentrasinya diketahui dg pasti  

► Dikenal titik ekivalen ? 

 Saat terjadi reaksi secara sempurna. 

► Indikator ? 

 Zat yang memberi  tanda pada saat ekivalen 

 

 



Kapan  An Volumetri dilaksanakan ? 

►Reaksinya sederhana 

►Analit bereaksi secara kuantitatif terhadap 
larutan standar. 

►Pada akhir reaksi terjadi perubahan kimia 
atau fisik yang bisa diamati 

►Bila digunakan indikator, maka indikator 
tersebut harus memberikan perubahan  
yang jelas 

 



PEMBAGIAN ANALISIS VOLUMETRI 

Kimia Analisis volumetri dibagi dalam  tiga bagian. 

  1. Titrasi  Netralisasi 

   a. Alkalimetri : Titrasi  yg menggunakan 
                          larutan standar Alkali  or 
      basa (NaOH , KOH, 
      Ba(OH)2 

   b. Asidimetri :  Titrasi yg menggunakan 
       larutan standar  Asam 
       (HCl , H2SO4) 

 Ciri dari reaksi tersebut adalah tidak terjadi 
perubahan bilok dan  endapan 

 

  2. Titrasi Redoks 

   a. Permanganometri : Titrasi  
      menggunakan larutan standar KMnO4 

    



   b.  Iodo (Na2S2O3dan iodimetri (I2)  

   c. Bromatometri (KBrO3) 

   d. Bikromatometri (K2Cr2O7) 

   

 Ciri dari titrasi Redoks adalah terjadi perubahan 
bilangan oksidasi ( terjadi redoks) 

 

  3. Titrasi Pengendapan dan Pemb. Kompleks 

   a. Argentometri (AgNO3) 

   b. Kompleksometri  (EDTA ) 

 

 Ciri dari titrasi ini terbentuk senyawa kompleks ( 
biasanya berwarna)  atau terjadi endapan. 



Satuan Molaritas dan Normalitas 
• Molaritas (M)  

 adalah banyaknya mol zat terlarut dalam satu liter 
larutan. 

  mol  adalah berat zat dibagi  Mr or BM 

 Larutan NaOH  1 M , dibuat dg cara melarutkan 1 mol 
NaOH ( 1x BM NaOH) menjadi  satu liter Larutan. 

o Normalitas (N)  

 adalah banyaknya ekivalen zat terlarut  dalam satu liter 
larutan 

  ekivalen adalah berat zat dibagi BE or berat ekivalen 

 Larutan NaOH 1 N , dibuat dg cara melarutkan 1 ek 
NaOH (1x BE NaOH) menjadi satu liter larutan 

o Dalam kasus  itu BM NaOH dan BE NaOH sama yaitu 40 
kenapa demikian ? 



Larutan  asam oksalat  (H2C2O4 2 H2O)  

 1 M dibuat  dg cara melarutkan  1 mol ( 1x BM 
asam Oksalat) menjadi  satu liter larutan.  BM = 
126 

Tapi Larutan asam oksalat 1 N ? 

 dibuat dg cara melarutkan  1 grek (1x BE asam 
oksalat) menjadi satu liter larutan.  

 BE = 63 atau ½  BM nya 

Kenapa BE dan BM jadi berbeda ? 

Harus ada ilmu yang menghubungkan antara 
BM dan BE  sehingga semua menjadi mudah. 

 

 



Hubungan BE dan BM or Mr 

• Ada 3 konsep cara mengetahui BE  

1.Dlm Netralisasi 

 BE adalah banyaknya mol asam yang 
dapat melepaskan I mol ion Hidrogen  

 ( asidimetri) 

 contoh : 

  HCl        H+  + Cl- 

  BE HCl = 1 mol HCl = 36,5. 

  H2SO4         2 H+  + SO4
-2 

  BE H2SO4 = ½  mol nya = 49 



2.Dlm Netralisasi 

 BE adalah banyaknya mol basa yang dapat 
melepaskan 1 mol ion hidroksi.(alkalimetri) 

 contoh : 

  NaOH       Na+ + OH- 

  BE NaOH = 1 mol NaOH 

  Ba(OH)2       Ba2+ + 2 OH- 

  BE Ba(OH)2  = ½  mol Ba(OH)2 

 oke  ternyata tidak sulit alias gampang  Paak 

 



3. Dalam Redoks; 
 BE adalam banyaknya  mol zat tersebut yang dapat 

menerima/melepas I mol elektron. 
 Contoh : 
  2 S2O3 

-2              S4O6 
-2 + 2e 

             2 mol melepas 2 elektron 
  BE  S2O3 

-2 = 1 mol S2O3 
-2   =  248  (  sbg Na2 S2O3) 

 
 Bagaimana  untuk KMnO4 danK2Cr2O7 ? 

 Pikiren dewe ! 
 Sebenarnya  masih ada cara lain yang dipakai untuk 

menentukan hubungan BE dan BM yaitu  
mendasarkan  atom oksigen dan perubahan bilangan 
oksidasi , sayang  anda harus mempelajarinya sendiri. 



 
 Dalm Pengendapan /Pem Kompleks 

 BE adalah 

   Banyaknya mol zat dimaksud yang 
mengandung atau dapat bereaksi dg 1 mol 
logam univalen  atau ½ mol untuk logam be 
valen. 

    ( waah rodo angel iki) 

   Ba(OH)2 + H2SO4          BaSO4(S ) + 2 H2O 

  BE H2SO4  = ½ mol     ( dpt Bereaksi) 

  BE Ba(OH)2  = ½ mol  (yg Mengandung) 

   AgNO3 + HCl          AgCl (S )   + HNO3 

  BE AgNO3 =…..      BE HCl =…… 



Daftar  sementara BM dan BE  

NO ZAT BM BE Ket 

1 NaOH 40 40 

2 H2C2O4 2H2O 126 63 

3 HCl 36,5 36,5 

4 CH3COOH 60 60 

5 Na2CO3 106 53 

6 NaHCO3 84 84 

7 KMnO4 158 31,6 asam 

8 KMnO4 158 52,6 basa 

9 Na2B4O7 381,4 190,7 

10 Na2S2O3 248 248 

11 K2Cr2O7 294 49 

12 Cu (II) 63 63 

13 AgNO3 170 170 

14 Lan liyo liyane 



Membuat Larutan 

 Berapa gram KMnO4yg harus ditimbang untuk 
membuat  100 ml larutan KMnO4 0,1 N dalam 
suasana asam? 

 Jawab : 

 cara 1 : KMnO4 0,1 N = 0,1 ek KMnO4 /L 

          = 0,1 x BE gram /L 

          = 0,1 x 31,6 gram/ L 

 Karena yg dibuat hanya 100 ml maka, yg diperlukan 
lebih sedikit yaitu : 

        100/1000 x 3,16 gram 

          = 0,316 gram 

 Jadi 0,316 gram KMnO4 dilarutkan jadi 100 ml. 

    Cara 2 : 

 



Satuan Normal apa Molar ? 
 Terserah anda pakai yang mana,  

 Tapi penggunaan Normal memang lebih 
sederhana  perhitungannya (katanya). 

 Di satuan Normal berlaku rumus     

       V1N1 = V2N2 

           baca  miliekivalen 1 = miliekivalen 2 

 Perkalian volume dan Normalitas pada buret 
(titran) sebanding dg yang di erlenmayer 
(titrat/sampel) , dan hal ini tidak mesti berlaku 
untuk molar . 

 atau V1M1   belum tentu sama V2M2 

 Perkalian  volume dan molaritas  di buret 
sebanding dg erlenmayer hanya berlaku jika 
koefisien reaksinya 1 : 1. 

 



 Buktinya  sederhana. 

 Dalam suasana asam, larutan garam besi (II) 
sulfat dititrasi dg larutan KMnO4 0,5 N atau 
0,1 N. Titik akhir titrasi dicapai pada 
penambahan  20 ml  KMnO4. 

 Hitunglah  jumlah miligram besi (II) sulfat 
(Mr = 152 . BE = 152) dg molaritas dan 
Normalitas. 

 Jawab. 

 1. Dg Molaritas. 

  Langkah pertama adalah menuliskan  reaksi 
 antara besi sulfat + Kalium permanganat +   
 asam sulfat : 

   FeSO4 + KMnO4 + H2SO4          ? 



 

FeSO4 + KMnO4 + H2SO4          K2SO4 + MnSO4 

         Fe2(SO4) 3 + H2O 
 
Yang keduaa .. 
Koefisien reaksinya disetarakan : 
 
 10  FeSO4 +  2 KMnO4 + 8 H2SO4      K2SO4 + 2 MnSO4 

         5 Fe2(SO4) 3 +8 H2O 
 
 Bayangkan ….. jika  dua langkah tersebut 

mengalami kesalahan , maka hasilnya  akan  salah. 
 
 



 Dari data titrasi  diketahui milimol KMNO4 
yang ditambahakan adalah  :……..milimol 

 Dari  data koefisien reaksi , dapat 
ditentukan milimol dari besi sulfat adalah. 

  10/2  X  2 milimol = 10 milimol. 

 Lha miligramnya  = 10 x Mr besi sulfat 

      =   10 x 152 miligram 

                              =   1520 miligram. 



 2. dg Normalitas. 

   Anda bisa mengenali sebagai titrasi redoks (   
  Kalium permanganat oksidator) 

   Fe (II)            Besi (III)  + e 

         Karena 1 mol elektron yg dilepas oleh 1 mol 
  besi sulfat maka BE = dg Mr nya. 

                 V1N1 = V2N2 

        miliek besi sulfat = miliek permanganat 

   miliek besi sulfat = volume x N permanganat 

         = 20 x 0,5 miliek 



 miligram besi sulfat  = 20 x 0,5 x 152 mg 

                                =  1520 miligram. 

 Lha hasilnya lhakoq sama meski dikerjakan dg cara yang 
berbeda ? 

 63 miligram asam oksalat dilarutkan menjadi 100 ml. 
larutan tersebut digunakan untuk standarisasi larutan 
NaOH. Ketika dilakukan titrasi titik ekivalen dicapai pada 
penambahan  NaOH sebanyak 10 ml. 

 Hitunglah Molaritas dan Normalitas NaOH ( Mr asam 
oksalat 126  BE 63 ) 

 ( diketahui Normalitas sama Molaritas) 



Jawab : 

1 Dg Molaritas 

 Tulis Reaksinya : 

 H2C2O4 + 2 NaOH              Na2C2O4 + 2 H2O 

 63  mg asam oksalat adalah =……………m mol 

 Dari pers reaksi dapat dihitung milimol NaOH adalah., 
2X………….milimol 

 Volume NaOH  10 ml, maka molaritas adalah ………….M 

 Kalau molaritasnya 0,1 M , maka Normalitas  yuga 0,1 N 



2. Dg Normalitas 

 Gunakan rumus V1 N1  = V2 N2 

 anggap indeks 1 is NaOH, maka 

          10 N1  = 100 N2 

 N2 = 63 

           BE oks x volume lar 

 N2 = 0,01 

          10 N1  = 100  0,01 

     N1   = 0,1 

Normalitas   NaOH 0,1 dan Molaritasnya yuga  0,1 

Lhakoq podo.  



CARA MENYIMPAN BAHAN KIMIA 

 

SIFAT BAHAN CARA MENYIMPAN CONTOH 
Beracun a. Rg dingin berventilasi 

b. Jauh dari  bhy Kebran 

c. Terpisah dr bh lain yg dpt bereaksi 

Sianida 

Arsenat 

Posfor 

Korosif a. Podo 

b. Wadah bertutup dan beretiket 

c. Podo 

Basa 

Asam dan 

unhidrida 

Mudah Terbakar a. Suhu rendah berventilasi 

b. Jauh dari sb api   

c. Ada alat pemadam 

Bensena, aseton , 

eter 

Mudah Meledak a. R dingin  , Ventilasi 

b. Jauh panas dan api 

c. Hind gesekan , tumbukan 

TNT , ammonium 

nitrat, nitrogliserin 

Oksidator a. RDB 

b. Jauh dari api 

c. Jauh bh cair md terbakar 

Perklorat, 

Permanganat 

peroksida 

Reaktif thd Air     a.RDB  dan kering 

    b.R tidak bocor 

    c.Jauh dari api 

    d Ada pemadam 

Natrium, karbid 

Reaktif thd asam     a.RDB 

    b.Jauh dari asam 

     c. Hati hati 

NaOH dll 

Bertekanan a. Tb berdiri dan terikat 

b. RDB tidak kena  sinar M 

c. Jauh dari Api. 

Nitrogen gas 

Acitelena 

LPG 

 

 



Perawatan dan Pemeliharaan 

 Pencegahan Lebih baik (Prevention is better 
than care) 

  - debu  - Kelembaban 

  - temperatur - umur lampu 

  -  datar  -  dll 

Manual perlu dibaca ( buku manual pada satu 
tempat penyimpanan 

 

 Pelajari 

  - prinsip dasar peralatan 

  - cara pemasangan 

  - pengoperasian 

  - perawatan 

 

 



Perawatan dan Pemeliharaan 

 Peyebab kerusakan 

  - kelalaian  ( dipakai terus menrus ) 

  - penyalah gunaan ( misal neraca ) 

 Pelajari karakter alat 

  - elektroda ( terendam larutannya) 

  - neraca (datar stabil) 

  - mikroskop ,kamera ( lampu ) 



Perawatan dan Pemeliharaan 

 

 

Alat listrik 

  - sb tegangan - arde ( lupa ) 

  - kabel ( kecil ) - sekering 

  - stop kontak  - yg lain 
 



BAHAN KIMIA BERBAHAYA & 
 PERAWATANNYA 

1. BAHAN KIMIA YANG  MELUKAI KULIT 

 

 
• ASAM KUAT : asam klorida, asam nitrat, asam sulfat (pengenceran), 

asam flurida 

• BASA KUAT : NaOH, KOH, Na peroksida, amonia pekat 

• YANG LAIN : 

 

 - Titanium tetraklorida : pengencerannya menghasilkan  

                                             panas. 

       

 - Bromin                    : menyebabkan luka bakar 

 - Pospor kuning          : terbakar dalam air, jauhkan dari minyak dan   

                                            pelumas 

 - Logam Na 



2.BAHAN KIMIA  YANG 

DISERAP KULIT 

 

 Turunan nitro dan amino dari benzena 

dan tuluena 

 - anilin , dinitrokloro benzena  dll 

 Senyawa anorganik      

    - arsen, selenium dan air raksa 

 Gunakan  sarung tangan karet ketika 

bekerja dg zat diatas. 

 



3. BAHAN KIMIA YANG 
TERTIMBUN DALAM TUBUH 

• Bahan seperti :  

  - timah 

  - arsen 

  - mercury 

  - karbon tetra klorida 

  - benzena 

  - turunan nitro dan amino dr benzena 



4.Bahan Mudah Terbakar  

 Contoh bahan mudah terbakar : 

  - benzena ( dan pelarut Organik lain : 

     karbon disulfida, tuluena, eter , PE dll 

  - alkohol ( etanol, metanol dll) 

  - logam Na 

  - Bahan pendukung : LPG, asitelin dll 

  - Pemanasan Bahan organik dg water    

    bath atau mantel pemanas 



5. Debu dan Asap 

 

 Keracunan bisa terjadi saat penggilingan 
dan penyaringan bahan seperti : 

  - asap logam kromium, timah,  

    selenium, timbal, dll  ( hati hati AAS) 

  - debu dari silika dan asbes 

 Gunakan selalu masker  meskipun terasa 

Ribet  dan tidak gaul. 



6. Bahan Radioktif 

 Hati hati dg bahan radioktif, uranium dan 

 sebangsanya  ( lab fisika ) 

 Letakkan pada ruang khusus ( gunakan 

   dalam dosis terbatas dan waktu terbatas 

 Jika khawatir gunakan alat pengukur 
dosis radioaktif (portable dose-rate 
meter) 

 Sampahnya tidak dibuang di lingkungan   

 



7. Bahan Lainnya 

 
 Peroksida dan eter 

    Bukan hanya penyebab kebakaran tapi  

    paparan cahaya menyebabkan  terbentukknya peroksida 
yang tidak stabil 

 PVC  

    Pada suhu tinggi mengurai menjadi HCl 

    yang sangat korrosiv ( JMS PLASTIK) 

 Asam Perklorat  

 Berpotensi menimbulkan ledakan  bila dicampur dg 
bahan lain : ester, bahan yg mudah teroksidasi . 

 Gunakan  sarung tangan, kaca mata, dan safty screen 
 



KOMBINASI BAHAN YANG    

HARUS DIHINDARI 

 Natrium atau Kalium dg air 

 Amonium nitrat, serbuk seng dan air 

 Kalium nitrat dg natrium asetat 

 Nitrat dengan ester 

 Peroksida dg magnesium seng atau 
aluminium 

 Benzena  atau alkohol dg api ?   



GAS BERBAHAYA 

 Bersifat Iritasi 

 gas HCl, HF, nitrat dan nitrit, klorin,sulfur 

 dioksida ( cermati baunya yg nyegrak). 

 Karbon monoksida 

 sangat mematikan, semua reaksi yang 
menghasilkan gas tersebut dihindari, karena 
tidak berwarna, dan tidak berbau 

 Hidrogen sianida berbau seperti almond 

 Hidrogen sulfida dikenali dari baunya 

 Hidrogen selenida gas yg sangat  beracun. 

 



Simbul Bahan Kimia 





SOAL : coba ceritakan kesulitan yang pernah dialami 
ketika bekerja dilab (bukan kesulitan uang),bila sudah 

ada pemecahannya bisa juga disampaikan 

 



PENUTUP 

 

 Kalaupun  materi  ini tidak cocok, mohon 

dianggap cocok 

 Maaf  atas segala kekurangan 

 Terima kasih atas perhatiannya. 



ContohTabel Kartu Alat 

Tgl Keadaan Ket 

Masuk Ke luar Persediaan 

Baik Rusak Baik Rusak Baik Rusak 

1-2-

2006 

10 - - - 10 - 



Contoh: Pengesetan perangkat 

penyulingan (distilasi) 



Merangkai dan membuka rangkaian 

alat 
1. Siapkan statif, kaki tiga, dan labu destilasi 

2. Pasang pendingin Liebig yang telah 
berselang 

3. Pasang adaptor/penghubung, baru labu 
penampung 

4. Pasang termometer 

5. Nyalakan pembakar spiritus 

 



Contoh alat kromatografi kertas 



Instrument GC (Gas 

Chromatography) 



Komponen-komponen GC 

column 
detector 

gasflow gcinjector 



GCinside 



Gowmacsm recorder 



Peralatan Keselamatan 

Kerja 

  Hydrant 

 Eye washer 

 Water shower 

 jas  Lab sebaiknya lengan panjang  

 Sarung tangan 

 Gogle 

 Masker 

 Perlengkapan First Aid  



Peralatan Keselamatan 

Kerja 


