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I. PENGENALAN ALAT LABORATORIUM 

 

TUJUAN PRAKTIKUM : 

1. Mahasiswa dapat menyebutkan dan mengetahui fungsi dari macam-macam alat 

yang digunakan dalam percobaan kimia. 

2. Mahasiswa dapat menggunakan alat-alat dengan tepat dan benar. 

 

DASAR TEORI 

 Pada percobaan kimia terdapat bermacam-macam alat tergantung jenis 

percobaan yang dilakukan. Berdasarkan fungsinya, alat-alat laboratorium dapat 

diklasifikasikan menjadi alat ukur dan bukan alat ukur. Alat ukur terdiri dari 

bermacam-macam jenis. Beberapa diantaranya adalah alat untuk mengukur suhu 

(termometer), alat untuk mengukur massa (neraca massa/timbangan), alat untuk 

mengukur volum (gelas ukur), dan alat untuk mengukur pH (pH meter). Sedangkan 

tabung reaksi, batang pengaduk, waterbath, ataupun labu didih bukan merupakan alat 

ukur. Beberapa alat tersebut biasa digunakan untuk proses pelarutan atau reaksi kimia. 

Berdasarkan jenis bahan pembuatannya, alat-alat laboratorium dapat dibagi 

menjadi alat gelas (glassware) dan alat non gelas (non-glassware). Berikut adalah 

beberapa contoh alat-alat yang termasuk kelompok alat gelas dan alat non-gelas. 

 

A. ALAT-ALAT GELAS (GLASSWARE) 

1. Tabung Reaksi 

Tabung reaksi berfungsi untuk mereaksikan zat yang bersifat kualitatif dengan 

atau tanpa pemanasan. Tabung reaksi memiliki alas yang bulat sehingga biasanya 

diletakkan di dalam rak tabung reaksi. Untuk mereaksikan dua atau lebih zat, tabung 

dimiringkan ± 60o dan mulut botol reagen kimia didekatkan dengan tabung reaksi yang 

lain secara perlahan. Jika reaksi membutuhkan pemanasan, tabung reaksi diletakkan di 

atas nyala api bunsen atau dimasukkan ke dalam penangas air 

 

2. Erlenmeyer 

Erlenmeyer dapat digunakan untuk mereaksikan zat namun penggunaannya 

yang paling umum adalah sebagai tempat titrat pada proses titrasi. Erlenmeyer 
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dilengkapi dengan skala pengukuran volum. Akan tetapi tidak disarankan untuk 

digunakan sebagai alat ukur volum karena mempunyai derajat ketelitian yang rendah. 

 

3. Beaker Glass/Gelas Piala dan Gelas Ukur 

Beaker glass berbentuk menyerupai gelas yang dilengkapi dengan skala 

pengukuran volum (ml). Alat ini berfungsi untuk melarutkan dan memanaskan zat. 

Alat ini dapat juga berfungsi untuk mereaksikan zat. Seperti halnya erlenmeyer, beaker 

glass dilengkapi dengan skala volum tetapi tidak dapat digunakan untuk mengukur 

volum larutan karena mempunyai derajat ketelitian yang rendah. 

 

4. Labu 

Terdapat beberapa macam labu yang biasa digunakan dalam percobaan kimia 

yaitu: 

a. Labu ukur; memiliki skala pengukuran volum dengan derajat ketelitian yang 

tinggi. Setiap labu ukur hanya memiliki satu skala pengukuran, ditandai dengan 

satu tanda garis pada leher labu. Labu ukur memiliki fungsi utama untuk 

pengenceran larutan.  

b. Labu didih; berfungsi untuk mendidihkan campuran zat, sering digunakan pada 

pemisahan zat dengan metode distilasi mapun ekstraksi. 

c. Labu kjedahl; digunakan untuk mendestruksi zat, sering digunakan untuk 

penentuan kandungan protein suatu bahan.   

 

5. Botol Timbang dan Gelas Arloji 

Botol timbang dan gelas arloji berfungsi untuk menimbang zat. Botol timbang 

biasanya digunakan untuk menimbang bahan yang bersifat higroskopis (mudah 

menyerap air) seperti kristal NaOH.  

 

6. Corong 

Berfungsi untuk membantu penuangan larutan dalam botol dan penyaringan. 

Corong ada bermacam jenisnya seperti corong pemisah dilengkapi dengan kran yang 

berfungsi untuk memisahkan 2 cairan dengan sifat yang berbeda, maupun untuk 

membantu menuangkan larutan/mereaksikan secara perlahan-lahan. 
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7. Pengaduk 

Berfungsi membantu mempercepat reaksi pelarutan. Terdapat bermacam-

macam jenis sperti pengaduk magnetik (magnetic stirrer), pengaduk plastik/gelas dan 

pengaduk dari logam inert (logam mulia).  

 

8. Pendingin 

Alat pendingin biasanya digunakan dalam bentuk rangkaian dengan alat yang 

lain. Berfungsi untuk mendinginkan/mengatur jalannya proses distilasi, destruksi dan 

ekstraksi. Jalannya air pendingin berlawanan dengan jalannya bahan yang didinginkan. 

Berdasarkan tipe pendingin dapat digolongkan tipe graham yaitu bentuk bagian dalam 

lurus, tipe liebig yaitu bentuk bagian dalam spiral dan tipe allin yaitu berbentuk seperti 

bola digunakan khusus untuk hidrolisis. 

 

9. Pipet 

Terdapat bermacam-macam pipet seperti pipet Mohr yang berfungsi untuk 

mengukur volume larutan. Pipet volume/pipet gondok berfungsi mengukur volume 

larutan dan mempunyai ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan dengan pipet Mohr. 

Pipet tetes yang berfungsi mengambil larutan secara kualitatif tanpa ditentukan 

jumlahnya. Terdapat pula mikropipet yang memiliki keunggulan dapat mengambil 

larutan dengan volume yang relatif sedikit dengan akurasi yang baik. 

 

10. Buret 

Buret biasa digunakan pada proses titrasi yaitu sebagai tempat titran. Buret 

dilengkapi dengan kran untuk mengalirkan titran ke dalam titrat tetes demi tetes dan 

memiliki skala pengukuran volum sehingga dapat diketahui jumlah titran yang telah 

digunakan untuk menetralkan zat. 

 

B. ALAT-ALAT NON GELAS/ INSTRUMEN ELEKTRONIK  

1. Neraca/timbangan 

Berfungsi untuk mengukur massa suatu senyawa. Berdasarkan macamnya 

terdapat timbangan satu lengan, neraca sartorius (analitis), neraca elektronik dan lain-

lain. 
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2. pH meter 

Alat pH meter berfungsi untuk mengetahui pH suatu larutan. Alat ini relatif 

lebih akurat dibandingkan dengan penggunaan kertas indikator pH. 

 

3. Oven 

Oven berfungsi untuk mengeringkan atau menghilangkan kadar air pada suatu 

bahan. Oven biasanya dilengkapi dengan pengatur suhu dan pengatur waktu. 

 

4. Alat Pemanas/Heater 

Alat ini berfungsi untuk memanaskan suatu bahan, semisal dalam reaksi kimia 

yang membutuhkan pemanasan. Prinsip kerjanya sama dengan bunsen (lampu 

spiritus). 

 

5. Spektronik 20/Kolorimeter 

Berfungsi untuk mengukur konsentrasi suatu zat berdasarkan banyaknya 

serapan panjang gelombang yang biasanya dinyatakan dengan % transmitan ataupun 

absorban (kemampuan penyerapan). 

 

Ketika bekerja di laboratorium, perlu diperhatikan beberapa hal demi 

keselamatan kerja selama melakukan praktikum. Antara lain sebagai berikut: 

1. Memperhatikan petunjuk praktikum atau prosedur kerja praktikum yang tertera di 

BKPM ataupun yang disampaikan oleh Bapak/Ibu Dosen atau Teknisi. 

2. Menggunakan jas lab, sarung tangan, masker, dan sepatu yang tertutup untuk 

menghindarkan anggota tubuh jika terjadi kecelakaan kerja (Misal terkena tetesan 

asam sulfat pekat atau menghirup gas beracun). 

3. Bagi wanita, sangat dianjurkan untuk mengikat rambut atau memasukkan 

kerudung dengan rapi ke dalam jas lab. 

4. Tidak bercanda selama melakukan kerja laboratorium. 

5. Berhati-hati dan teliti dalam menggunakan alat dan bahan yang digunakan. 

6. Tidak meninggalkan sampah apapun di meja kerja praktikum. 
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PROSEDUR PERCOBAAN 

1. Mengenal Alat 

- Mengamati alat-alat di atas meja praktikum 

- Mencatat nama alat, menggambar bentuk alat dan menjelaskan secara singkat 

fungsinya. 

 

2. Menggunakan Alat 

a. Menggunakan Pipet 

Terdapat beberapa jenis pipet, diantaranya adalah pipet tetes, pipet volum, pipet 

ukur, dan mikropipet. Cara menggunakan pipet tetes, pipet volum, dan pipet ukur 

adalah dengan cara memencet bola karet/bola hisap pada ujung atas pipet 

kemudian memasukkan pipet ke dalam larutan/cairan yang hendak diambil. 

sedangkan mikropipet tidak dilengkapi bola hisap akan tetapi diganti dengan 

automatic pipettor yang berfungsi untuk menghisap larutan/cairan yang hendak 

dipindahkan. 

b. Cara Menimbang 

Pastikan neraca dalam posisi nol, timbang wadah kosong (a), wadah diisi sampel 

(b). Selisih antara massa wadah berisi sampel dan massa wadah kosong 

merupakan massa sampel (massa sampel = b – a) 

c. Mengencerkan larutan 

Menghitung volum larutan pekat yang harus diambil dan jumlah aquades yang 

harus ditambahkan dengan menggunakan rumus V1M1 = V2M2 

Mengambil larutan pekat dengan volum sebanyak V1 (berdasarkan perhitungan 

yang telah dilakukan sebelumnya) kemudian menambahkan aquades hingga 

sebanyak V2 (perhatikan batas tanda yang tertera pada labu ukur). 
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II.  STOKIOMETRI DAN REAKSI KIMIA 

 

TUJUAN PRAKTIKUM 

1. Mahasiswa dapat mengenali reaksi-reaksi kimia berdasarkan perubahan yang 

terjadi. 

2. Mahasiswa dapat memahami cara-cara perhitungan reaksi-reaksi kimia. 

3. Mahasiswa dapat memprediksi jumah zat yang bereaksi atau terbentuk pada suatu 

reaksi kimia. 

 

DASAR TEORI 

 Pada percobaan kimia terdapat bermacam-macam reaksi seperti reaksi 

pembentukan, penguraian, oksidasi-reduksi, pembakaran dan lain-lain yang dapat 

diamati secara kualitatif maupun kuantitatif. Terjadinya reaksi dapat diamati melalui 

beberapa perubahan yaitu, perubahan warna, pembentukan endapan, pembentukan gas, 

dan perubahan suhu. Setiap praktikan pada setiap percobaan harus mengamati keadaan 

sebelum dan sesudah reaksi untuk mengetahui perubahan yang terjadi.  

Berdasarkan endapan dan gas yang terbentuk, dapat diketahui secara kuantitatif 

jumlah zat yang bereaksi atau yang zat yang terbentuk. Banyaknya zat yang bereaksi 

ataupun terbentuk dapat diketahui melalui konsep-konsep dasar perhitungan kimia 

seperti mol, molaritas (M), molalitas (m), normalitas (N), persen massa serta persen 

volume (%), dan yang lainnya. 
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Perubahan suhu yang terjadi, dapat menunjukkan reaksi bersifat eksoterm 

(melepas kalor) atau endoterm (menyerap kalor). Sifat ini dapat menjadi acuan untuk 

merekayasa laju reaksi dengan memanfaatkan konsep pergeseran kesetimbangan kimia 

(akan dipelajari pada topik selanjutnya). 

 

ALAT DAN BAHAN  

Alat :  

- Tabung reaksi 

- Pipet volum 

- Pipet  tetes 

- Bunsen 

- Pipa U atau selang  

 

 

Bahan  :  

- K2CrO4 0,1 M  

- K2Cr2O7 0,1 M 

- NaOH 1 M 

- HCl 1 M 

- NaCl 0,1 M 

- AgNO3 0,1 M  

- CaCO3 0,1 M 

- Ba(OH)2 0,1 M 

PROSEDUR PERCOBAAN 

1. Reaksi I 

- Siapkan 2 tabung reaksi. Masing-masing isi dengan 1 ml K2CrO4 0,1 M 

kemudian beri label A dan B.  

- Tabung A ditambah 5 tetes HCl 1 M dan tabung B ditambah 5 tetes NaOH 1 M. 

Amati perbahan yang terjadi. 

- Siapkan 2 tabung reaksi. Masing-masing diisi dengan 1 ml K2Cr2O7 0,1 M 

kemudian beri label C dan D.  

- Tabung C ditambah 5 tetes HCl 1 M dan tabung D ditambah 5 tetes NaOH 1 M. 

Amati perubahan yang terjadi. 

2. Reaksi II 

- Siapkan 1 tabung reaksi. Isi dengan 2 ml NaCl 0,1 M dan tambahkan 10 tetes 

AgNO3 0,1 M.  

- Amati perubahan yang terjadi.  

3. Reaksi III 

- Siapkan 2 tabung reaksi dengan label A dan B.  

- Tabung A diisi 1 ml Ba(OH)2 0,1 M.  

- Tabung B diisi 1 ml CaCO3 0,1 M + 1 ml HCl 0,1 M.  
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- Segera hubungkan kedua tabung reaksi dengan pipa/selang kecil, kemudian 

kedua mulut tabung ditutup dengan menggunakan kapas (harus dilakukan segera 

untuk menghindari reaksi pada tabung B berakhir sebelum dilakukan 

pengamatan). 

- Kemudian tabung B dipanaskan dengan bunsen dan amati perubahan yang terjadi 

pada kedua tabung. 

 

EVALUASI 

1. Ciri-ciri kimia apa saja yang dapat teramati yang menunjukkan bahwa telah terjadi 

reaksi? 

2. Tuliskan persamaan reaksi yang merepresentasikan reaksi pada ketiga percobaan 

tersebut! 

3. Apakah terbentuk endapan pada percobaan ke-3? Jika iya, berapa massa teoritis 

endapan yang terbentuk pada percobaan ke-3? (Gunakan rumus stoikiometri) 
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III. TERMOKIMIA 

 

TUJUAN PRAKTIKUM : 

Mahasiswa dapat memahami bahwa reaksi kimia disertai dengan perubahan 

kalor/panas yang dapat diukur melalui percobaan sederhana. 

 

DASAR TEORI : 

Termokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang kalor atau panas, terkait 

dengan adanya reaksi kimia. Kalor atau panas yang timbul akibat dari reaksi kimia 

dinamakan dengan kalor reaksi atau panas reaksi atau perubahan entalpi reaksi (∆H). 

Jika suatu zat direaksikan, maka zat tersebut akan menyerap atau membebaskan kalor. 

reaksi yang disertai dengan penyerapan kalor disebut dengan reaksi endoterm (∆H > 0)  

sedangkan reaksi yang yang disertai dengan pembebasan kalor disebut dengan reaksi 

eksoterm (∆H < 0). Pada reaksi endoterm, kalor berpindah dari lingkungan ke sistem 

sedangkan pada reaksi eksoterm, kalor berpindah dari sistem ke lingkungan. 

Besarnya energi atau entalpi tidak dapat diketahui secara langsung. Misalnya 

jika kita memanaskan air dengan cara pembakaran gas elpiji, maka reaksi dari 

pembakaran elpiji atau energi yang diserap oleh air tidak bisa ditentukan secara 

langsung tetapi dapat ditentukan dari perubahan suhu air. Untuk itu perlu diketahui 

hubungan energi (kalor) dengan suhu. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, massa 

air diketahui dan perubahan suhu air dapat diukur, maka banyaknya energi dapat 

dihitung dengan rumusan: 

 

𝑞 = 𝑚. 𝑐. ∆𝑡 

dengan: 

q  =  Kalor yang dibebaskan/diperlukan 

m =  Massa air 

c =  Kalor jenis air (1 kalori/gr oC = 4,184 Joule/gr oC) 

∆t =  Perubahan suhu. 

 

Kalor jenis adalah banyaknya energi yang diperlukan untuk menaikkan suhu air 1 oC 

sebanyak 1 gram. 
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Kesepakatan tanda untuk q sama dengan kesepakatan tanda untuk perubahan 

entalpi (∆H). q bernilai positif untuk reaksi endoterm dan bernilai negatif untuk reaksi 

eksoterm (Chang, 2003:173) 

 

ALAT DAN BAHAN 

Alat :  

- Beaker glass 

- Bunsen 

- Kaki tiga 

- Neraca/Timbangan 

- Termometer 

 

Bahan  :  

- Air 

- Spiritus 

 

 

PROSEDUR KERJA :  

- Timbanglah bunsen sebelum diisi dengan spiritus dan catat hasilnya (m0).. 

- Isi bunsen dengan spiritus, kemudian timbang kembali dan catat hasilnya (m1) 

- Masukkan air sebanyak 100 mL ke dalam beaker glass, kemudian ukur suhu air 

dengan menggunakan termometer dan catat hasil pengukuran sebagai suhu mula-

mula (T1).  

- Panaskan air dengan menggunakan bunsen hingga mendidih, kemudian ukur suhu 

akhir sebagai T2.  

- Matikan bunsen setelah air mendidih dan diamkan hingga dingin, kemudian 

bunsen ditimbang kembali dan catat hasilnya (m2).  

- Ulangi percobaan anda dengan volume air yang berbeda (misalnya 200 mL, 300 

mL, dan 400 ml)  

- Masukkan data pengamatan ke dalam tabel pengamatan kemudian lakukan 

perhitungan. 

- Bahas dan simpulkan hasil percobaan anda dalam laporan. 
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Tabel Hasil Percobaan  

No Data percobaan Ulangan 1 Ulangan 2 Ulangan 3 

a. Massa lampu bunsen tanpa spiritus 

(m0) 

…  g …  g …  g 

b. Massa lampu bunsen dengan spiritus 

sebelum dibakar (m1) 

…  g …  g …  g 

c. Massa lampu bunsen dengan spiritus 

setelah pembakaran (m2) 

…  g …  g …  g 

d.  Massa air yang dididihkan (m), jika 

massa jenis air = 1 gram/mL 

…  g …  g …  g 

e. Suhu air sebelum dididihkan (T1) … oC … oC … oC 

f. Suhu air sesudah dididihkan (T2) … oC … oC … oC 

g. Mol metanol yang terbakar = massa 

metanol/Mr metanol 

… mol … mol … mol 

h. Entalpi pembakaran metanol … J … J … J 

i. Entalpi pembakaran 1 mol metanol … J/mol … J/mol … J/mol 

 

Catatan: 

- Jika menggunakan kalor jenis (c) = 1 kal/g oC maka satuan kalor (q) adalah kalori. 

Jika menggunakan kalor jenis (c) = 4,184 Joule/gr oC maka satuan kalor (q) adalah 

joule 

- Spiritus dianggap hanya mengandung metanol 

 

EVALUASI 

1. Terdapat tiga jenis sistem yaitu sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Jelaskan 

perbedaan ketiga sistem tersebut! Sistem apakah yang diterapkan dalam percobaan 

yang telah anda lakukan? 

2. Tuliskan persamaan reaksi yang merepresentasikan reaksi pembakaran sipiritus 

pada percobaan tersebut! 
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IV. LAJU REAKSI 

 

TUJUAN PRAKTIKUM 

1. Mahasiswa dapat memahami konsep laju reaksi 

2. Mahasiswa dapat mengetahui faktor yang mempengaruhi laju reaksi. 

 

DASAR TEORI 

 Kinetika reaksi mempelajari tentang laju reaksi dan mekanisme dari reaksi 

kimia. Laju reaksi biasanya dinyatakan sebagai perubahan jumlah pereaksi persatuan 

waktu, persatuan volume atau jumlah produk yang dibentuk persatuan volume, 

persatuan waktu. Secara umum, laju reaksi merupakan perubahan konsentrasi per 

waktu yang dinyatakan dalam mol L-1s-1. 

Laju reaksi dapat diukur berdasarkan data berkurangnya reaktan atau 

bertambahnya produk dalam interval waktu tertentu. Jika reaktan yang diukur maka 

estimasi grafik menurun, sedangkan jika produk yang diukur maka estimasi grafik 

naik.  

Laju reaksi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: 

1. Jenis zat yang bereaksi 

2. Konsentrasi reaktan, bila reaksi dapat balik, konsentrasi produk juga berpengaruh. 

3. Temperatur reaksi. 

4. Tekanan untuk reaksi-reaksi gas. 

5. Katalisator. 

6. Intensitas dan panjang gelombang cahaya untuk reaksi-reaksi foto kimia. 

Laju reaksi dapat dianalisa dengan beberapa cara. Salah satu cara adalah 

mengambil sampel yang kemudian dianalisa dengan cara titrasi ataupun dengan 

presipitasi. Cara yang lebih baik adalah dengan mengikuti sifat-sifat fisika atau kimia 

dari campuran reaksi sebagai keseluruhan, seperti warna, indeks refraksi, sifat optis, 

daya hantar listrik dan lain-lain.  

  

Tingkat Reaksi/Orde Reaksi 

 Tingkat reaksi dapat mengikuti orde satu, dua ataupun tiga. Reaksi orde satu 

jika laju reaksi berbanding lurus dengan salah satu konsentrasi reaktannya. Reaksi orde 
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dua jika laju reaksi berbanding lurus dengan dua reaktan atau salah satu konsentrasi 

reaktan berpangkat dua. Reaksi orde tiga jika laju reaksi berbanding lurus dengan 

konsentrasi tiga reaktannya atau salah satu reaktan berpangkat tiga. Reaksi orde tiga 

jarang ditemukan. Selain reaksi berorde satu, dua, dan tiga, terdapat juga reaksi orde 

nol, yaitu reaksi yang tidak tergantung konsentrasi reaktannya. 

 

Katalisator 

 Katalisator adalah zat yang dapat mengubah laju reaksi. Hampir semua 

katalisator dapat mempercepat reaksi (katalisator yang menghambat laju reaksi lebih 

dikenal dengan istilah inhibitor). Terdapat dua macam katalisator, yaitu katalisator 

homogen dan heterogen. Katalisator homogen memiliki fase yang sama dengan 

reaktan sedangkan katalisator heterogen memiliki fase yang berbeda dengan fase 

reaktan. 

Sifat-sifat katalisator adalah sebagai berikut: 

1. Tidak berubah selama reaksi (dapat diperoleh kembali setelah reaksi) 

2. Tidak menggeser kesetimbangan, hanya mempercepat terjadinya kesetimbangan 

kimia. 

3. Reaksi yang diberi katalis harus sudah berjalan meskipun lambat 

4. Katalisator yang digunakan untuk mempercepat reaksi jumlahnya sedikit. 

Contoh penggunaan katalisator adalah penggunaan enzim α-amilase yang digunakan 

sebagai katalis pada proses hidrolisis dalam pembuatan high frukto syrup atau 

bioetanol. 

 

ALAT DAN BAHAN 

Alat :  

- Tabung reaksi 

- Rak tabung reaksi 

- Erlenmeyer 

- Pipet volum 

 

- Timbangan 

- Balon 

- Penangas air 

 

Bahan  :  

- Serbuk CaCO3  

- Kepingan CaCO3 

- HCl 0,1 M 

- HCl 0,5 M 

- HCl 1 M 

- Na2S2O3 0,1 M 
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PROSEDUR PERCOBAAN 

1. Percobaan 1 

- Siapkan 2 erlenmeyer. 

- Ke dalam masing-masing erlenmeyer tambahkan 1 gram serbuk CaCO3  

- Secara bersamaan, tambahkan 5 mL HCl 0,1 M ke dalam erlenmeyer pertama 

dan 5 mL HCl 1 M ke dalam erlenmeyer kedua. Setelah itu segera tutup mulut 

erlenmeyer dengan balon. Amati perubahan yang terjadi. 

2. Percobaan 2 

- Siapkan 2 tabung reaksi, masing-masing diisi dengan 3 mL HCl 0,1 M. Beri 

label A dan B. 

- Siapkan 2 tabung reaksi, masing-masing diisi dengan 3 mL natrium tiosulfat 

(Na2S2O3) 0,1 M. Beri label C dan D. 

- Tabung A dan C dipanaskan di atas nyala api/penangas air ± 60 oC  

- Secara bersamaan, campur larutan dalam tabung A dengan larutan dalam 

tabung C, larutan dalam tabung B dengan larutan dalam tabung D.  

- Catat waktu yang dibutuhkan untuk larutan menjadi keruh/terbentuk endapan. 

- Bandingkan perbedaan waktu reaksi yang terjadi dan jelaskan mengapa 

demikian. 

3. Percobaan 3 

- Siapkan 2 tabung reaksi. Beri label A dan B 

- Timbanglah 0,2 gram kepingan batu pualam (CaCO3) dan masukkan ke dalam 

tabung reaksi A 

- Timbanglah 0,2 gram serbuk halus batu pualam (CaCO3) dan masukkan ke 

dalam tabung reaksi B 

- Siapkan 2 tabung reaksi, masing-masing diisi dengan 10 mL HCl 0,5 M 

- Secara bersamaan, tambahkan 10 mL HCl yang telah disiapkan ke dalam 

tabung reaksi A dan B. Gunakan stopwatch untuk mengetahui waktu 

berlangsungnya reaksi. Amati dan catat perubahan yang terjadi. 

 

EVALUASI 

1. Faktor laju reaksi apa saja yang dapat diamati dalam ketiga percobaan tersebut? 

2. Jelaskan pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap laju reaksi! 
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V. KESETIMBANGAN KIMIA 

 

TUJUAN PRAKTIKUM 

1. Mahasiswa mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan 

2. Mahasiswa mempelajari jenis-jenis kesetimbangan dan cara menentukan nilai 

kesetimbangan. 

 

DASAR TEORI 

 Terdapat dua jenis reaksi kimia, yaitu reaksi tidak dapat balik (irreversible) dan 

reaksi dapat balik (reversible). Pada reaksi reversible, reaktan bereaksi membentuk 

produk dan setelah selang waktu tertentu, produk dapat kembali lagi menjadi reaktan. 

Apabila, laju reaksi pembentukan produk sama dengan laju pembentukan reaktannya 

kembali, maka terjadilah kesetimbangan kimia (rmaju = rbalik). Saat terjadi 

kesetimbangan, secara makroskopis, reaksi seolah-olah telah berhenti. Faktanya, 

secara mikroskopis reaksi masih berlangsung dua arah.  

Contoh persamaan kesetimbangan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari 

adalah sebagai berikut. 

H2O(l) ⇌   H2O(g) 

 NaCl(s) ⇌  Na+(aq) + Cl-(aq) 

Pada penguapan air, terjadi kesetimbangan antara air dan uapnya, sedangkan pada 

pelarutan garam dalam air terjadi kesetimbangan antara garam dengan ion natrium dan 

ion klorida dalam larutan. 

  Pada topik kesetimbangan kimia, perlu dipelajari bagaimana cara yang tepat 

untuk menentukan kapan terjadi kesetimbangan dan bagaimana mengetahui keadaan 

tersebut telah setimbang. Berdasarkan peristiwa tersebut kesetimbangan dapat ditera 

melalui konsentrasi senyawa yang berada dalam udara maupun dalam cairan. Untuk 

mengetahui konsentrasi senyawa dapat diukur berdasarkan warna larutan, tekanan gas, 

daya hantar listrik, beda potensial, pH larutan, berat endapan dan sebagainya. 

 Sebagai contoh, ion besi (Fe3+) dengan tiosianat (FeSCN2+) dalam larutan akan 

berwarna merah. Jika besi – tiosianat yang dilarutkan dalam air yang mempunyai 

konsentrasi berbeda-beda maka kepekatan warna larutan juga berbeda-beda. 

Kesetimbangan kimia sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu konsentrasi, suhu, 
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dan tekanan. Perubahan pH juga mempengaruhi pergeseran kesetimbangan karena 

perubahan pH terjadi akibat perubahan konsentrasi ion H+ dan/atau ion OH-. 

  

ALAT DAN BAHAN 

Alat :  

- Tabung reaksi 

- Rak tabung reaksi 

- Pipet volum 

- Pipet tetes 

 

 

Bahan  :  

- K2CrO4 0,1 M 

- K2Cr2O7 0,1 M 

- HCl 0,2 M 

- KOH 0,2 M 

 

- KSCN 0,1 M  

- Fe(NO3)3 0,2 M 

- NaHPO4 

  

PROSEDUR PERCOBAAN 

1. Pengaruh Penambahan Asam dan Basa 

- Siapkan 2 tabung reaksi. Tambahkan 1 mL K2CrO4 0,1 M ke dalam masing-

masing tabung reaksi. 

- Tambahkan tetes demi tetes larutan HCl 0,2 M ke dalam tabung reaksi pertama 

hinga terjadi perubahan warna. Catat hasil pengamatan. 

- Tambahkan tetes demi tetes larutan KOH 0,2 M ke dalam tabung reaksi kedua 

hingga terjadi perubahan warna. Cata hasil pengamatan. 

- Siapkan dua tabung reaksi. Tambahkan 1 mL K2Cr2O7 0,1 M ke dalam masing-

masing tabung reaksi. 

- Tambahkan tetes demi tetes larutan HCl 0,2 M ke dalam tabung reaksi pertama 

hinga terjadi perubahan warna. Catat hasil pengamatan. 

- Tambahkan tetes demi tetes larutan KOH 0,2 M ke dalam tabung reaksi kedua 

hingga terjadi perubahan warna. Cata hasil pengamatan. 

2. Pengaruh Penambahan Reagen 

- Siapkan 4 tabung serta beri label a, b, c dan d  

- Tambahkan 10 ml KSCN 0,1 M dan 1 ml Fe(NO3)3 0,2 M ke dalam masing-

masing tabung reaksi. 
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- Tabung a sebagai pembanding tanpa perlakuan, tabung b ditambah 5 tetes 

KSCN 0,1 M, tabung c ditambahkan 5 tetes Fe(NO3)3 0,2 M dan tabung d 

ditambahkan sebutir NaHPO4. 

- Amati dan catat hasil pengamatan.  

 

EVALUASI 

1. Tuliskan persamaan reaksi yang merepresentasikan percobaan yang telah anda 

lakukan! 

2. Berdasarkan percobaan tersebut, apakah telah terjadi pergeseran kesetimbangan? 

Jika iya, kemana arah pergeseran kesetimbangan? 

3. Prediksikan kemana arah pergeseran kesetimbangan jika pada reaksi berikut suhu 

dinaikkan: 

2NH3(g) ⇌ N2(g) + 3H2(g)    ∆H = +92,2 kJ 
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VI. ASAM DAN BASA 

 

TUJUAN PRAKTIKUM 

1. Mahasiswa dapat memahami konsep asam basa dan pH 

2. Mahasiswa dapat menggunakan indikator asam basa dengan tepat dan benar. 

3. Mahasiswa dapat memperkirakan titik ekivalen titrasi dengan menggunakan 

indikator asam basa. 

 

DASAR TEORI 

 Teori asam dan basa telah dikemukakan oleh Arhenius, Brosted – Lowry dan 

Lewis. Klasifikasi asam dan basa menurut Arrhenius didasarkan pada karakteristik zat 

apabila dilarutkan ke dalam air.  

Asam Basa 

Zat yang melepas H+ dalam air, contoh: 

Asam kuat: 

HCl(aq) → H+(aq)  +  Cl-(aq) 

Asam lemah: 

CH3COOH(aq)         CH3COO- (aq)  + 

H+(aq) 

Zat yang melepas OH- dalam air, contoh: 

Basa kuat: 

NaOH(aq) → Na+(aq)  +  OH-(aq) 

Basa lemah: 

NH3(aq) +  H2O(aq)                   NH4
+ (aq)  + 

OH-(aq) 

 

Klasifikasi asam dan basa menurut Bronsted-Lowry didasarkan pada adanya 

donor dan aseptor proton (H+) sedangkan klasifikasi asam dan basa menurut Lewis 

didasarkan pada donor dan aseptor elektron. Meskipun terdapat tiga macam teori asam 

basa, teori Arrhenius yang paling praktis digunakan dalam praktik kehidupan sehari-

hari karena faktanya asam dan basa pada umumnya menggunakan pelarut air.  

Asam mempunyai sifat antara lain memerahkan kertas lakmus, umumnya 

mempunyai rasa masam, sedangkan basa membirukan kertas lakmus, pahit dan licin. 

Selain menggunakan kertas lakmus, larutan indikator dan pH meter dapat digunakan 

untuk mengidentifikasi adanya zat asam atau basa. Larutan indikator atau pH meter 

dapat digunakan untuk mengetahui derajat keasaman (pH) suatu larutan. 
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Indikator Asam dan Basa 

 Indikator umumnya adalah senyawa organik dengan berat molekul besar. 

Indikator dapat dibuat dari tanaman tergantung dari suasana larutan pH. Indikator 

dapat terdisosiasi sebagai berikut : 

   H In  ⇌  H+  +  In- 

                  warna dalam asam  warna dalam basa  

  

Untuk memudahkan dalam penentuan pH suatu larutan berdasarkan perubahan warna 

larutan indikator, dapat digunakan acuan yang tertera pada tabel berikut. 

Indikator Perubahan Warna Trayek pH 

Methyl Orange Merah - kuning 3.1 – 4.4 

Methyl Red Merah - kuning 4.4 – 6.2 

Bromthymol Blue Kuning - biru 6.0 – 7.6 

Phenolphthalein Tidak berwarna - merah 8.3 – 10 

Thymol blue (first transition) Merah - kuning 1,2 – 2,8 

Thymol blue (second transition) Kuning - biru 8,0 – 9,6 

Litmus Merah - biru 5.5 – 8.0 

 

Titrasi Asam Basa 

 Titrasi asam basa merupakan analisa volumetri untuk mengetahui konsentrasi 

suatu zat berdasarkan volum larutan lain yang telah diketahui konsentrasinya. Tirasi 

asam basa didasarkan pada reaksi penetralan asam basa. Penambahan larutan 

dilakukan sampai titik ekivalen tercapai. Titik ekivalen tercapai pada saat jumlah ion 

H+ dari asam sama dengan ion OH- dari basa. Penentuan titik ekivalen sangat sulit 

dilakukan karena keterbatasan indera manusia dalam mengamati jumlah ion hidrogen 

dan ion hidroksida. Dalam keterbatasan ini, digunakan indikator untuk mengetahui 

titik akhir titrasi. Titik akhir titrasi tidak selalu berimpitan dengan titik ekivalen titrasi. 

Untuk memperkecil kesalahan dalam penentuan titik ekivalen, maka pemilihan 

indikator harus tepat dan sesuai. Kepekaan melihat warna serta faktor penimbangan 

ikut menentukan. 
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ALAT DAN BAHAN 

Alat :  

- Tabung reaksi 

- Rak tabung reaksi 

- Pipet volum 

- Pipet tetes 

- Erlenmeyer 

- Buret  

- Statif 

- pH meter 

- Labu ukur 

 

Bahan  :  

- HCl 

- HCl 0,1 M 

- CH3COOH 0,1 M 

- NaOH 0,1 M 

 

- NaHCO3 0,1 M  

- indikator pp 

- indikator mm 

- indikator mj 

 

PROSEDUR PERCOBAAN 

1. Perubahan Warna Indikator pada Keadaan Asam, Basa dan Netral 

- Siapkan 6 tabung reaksi. Tiga tabung diisi dengan 5 ml HCl 0,1 M dan 3 

tabung lainnya diisi dengan 5 ml CH3COOH 0,1 M 

- Siapkan 6 tabung reaksi. Tiga tabung diisi dengan 5 ml NaOH 0,1 M dan 3 

tabung lainnya diisi dengan 5 ml NaHCO3 0,1 M 

- Masing-masing tabung ditetesi indikator pp (phenolphthalein), mm (metil 

merah) dan mj (metil jingga). 

- Amati perubahan warna yang terjadi dan identifikasi apakah zat tersebut 

tergolong asam atau basa serta tentukan pH-nya. 

- Selanjutnya, tambahkan NaOH ke dalam HCl (yang telah ditetesi indikator 

yang sama). Amati perubahan warna yang terjadi. 

2. Derajat Keasaman (pH) 

- Ukur pH HCl 0,1 M. Catat hasil pengukuran. 

- Buatlah larutan HCl 0,01 M dengan cara mengencerkan larutan HCl 0,1 M 

menjadi 10x volum semula.  

- Pengenceran larutan: 

Ambil 5 mL HCl 0,1 M dan tambahkan aquades hingga volum larutan 50 mL. 

Gunakan labu ukur ukuran 50 mL. 

- Gunakan pH meter untuk mengukur HCl 0,01 M.  



BKPM Kimia Program Studi D-IV Teknik Energi Terbarukan (edisi Revisi)  22 
 

- Catat hasil pengamatan anda. 

- Ulangi percobaan dengan mengganti larutan HCl dengan larutan NaOH. 

3. Titrasi Asam Basa 

- Masukkan 10 mL larutan HCl yang akan ditentukan konsentrasinya ke dalam 

erlenmeyer. Tambahkan dengan 4 tetes indikator pp 

- Isi buret dengan larutan NaOH 0,1 M. Catat skala awal pada buret. 

- Tambahkan tetes demi tetes NaOH ke dalam larutan HCl. Lakukan dengan 

hati-hati dan perlahan sampai terjadi perubahan warna larutan dalam 

erlenmeyer dari tidak berwarna menjadi pink. Ketika menambahkan NaOH, 

gunakan alas kertas berwarna putih untuk mempermudah pengamatan. Selama 

titrasi, goyang pada bagian leher erlenmeyer agar NaOH dan HCl tercampur 

homogen. 

- Hentikan titrasi segera setelah terjadi perubahan warna. Catat skala akhir pada 

buret untuk mengetahui jumlah NaOH yang terpakai. 

- Ulangi titrasi sedikitnya sebanyak 2 kali 

- Catat hasil pengamatan. 

  

EVALUASI 

1. Tuliskan reaksi penetralan pada percobaan titrasi asam basa! 

2. Berapa jumlah ion H+ dan ion OH- pada titik ekivalen pada titrasi yang telah 

dilakukan? Gunakan rumus Vasam x Masam x valensiasam = Vbasa x Mbasa x valensibasa 

3. Mengapa titrasi asam basa HCl dengan NaOH menggunakan indikator pp?  

4. Gambarkan grafik hubungan pH dan volum titran (NaOH)! 
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VII. ELEKTROKIMIA 

 

TUJUAN PRAKTIKUM 

1. Mahasiswa dapat memahami sifat kelistrikan senyawa 

2. Mahasiswa dapat melakukan pengukuran arus listrik 

3. Mahasiswa hubungan sifat kimia dan sifat kelistrikan. 

 

DASAR TEORI 

 Berdasarkan asas kekekalan energi, energi tidak dapat diciptakan dan tidak 

dapat dimusnahkan. Energi dapat mengalami perubahan bentuk menjadi energi lain. 

Misal, energi listrik dapat diubah menjadi bentuk energi lain, seperti energi cahaya 

yang bisa kita lihat pada lampu atau menjadi energi gerak yang bisa kita lihat pada 

kipas angin. Demikian pula pada aki mobil, energi listrik diperoleh dari reaksi kimia.  

 Aki mobil memanfaatkan sifat larutan elektrolit yang dapat menghantarkan 

listrik. Larutan elektrolit adalah larutan yang mengandung spesies  bermuatan berupa 

ion-ion yang bergerak bebas sehingga dapat menghantarkan listrik. Sebaliknya larutan 

non elektrolit, tidak dapat menghantarkan listrik karena tidak mengandung ion-ion 

bebas. 

Terdapat dua jenis larutan elektrolit, yaitu larutan elektrolit kuat dan lemah. 

Elektrolit kuat menghantarkan listrik lebih baik daripada elektrolit lemah karena 

elektrolit kuat mengalami ionisasi/disosiasi sama dengan 1 (α = 1). 

Contoh elektrolit kuat :    NaCl(aq) → Na+(aq)  +  Cl-(aq) 

Contoh elektrolit lemah :    CH3COOH (aq)                CH3COO- (aq)  + H+(aq) 

Pada proses perubahan energi kimia menjadi energi listrik atau sebaliknya, terjadi 

proses atau reaksi reduksi oksidasi (redoks). 

 

Sel Galvani 

Sel galvani atau disebut juga sel volta merupakan sel elektrokimia yang 

mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Berdasarkan sifat tersebut, sel galvani 

biasa digunakan sebagai sumber listrik. Contoh sel galvani yang sering digunakan 

dalam kehidupan sehari-hari adalah baterai dan aki.  



BKPM Kimia Program Studi D-IV Teknik Energi Terbarukan (edisi Revisi)  24 
 

Sel galvani/sel volta terdiri dari dua batang logam yang berbeda, dicelupkan ke 

dalam dua macam larutan elektrolit yang dihubungkan dengan jembatan garam. Ketika 

kedua batang logam dihubungkan dengan kawat penghubung maka: 

1. Salah satu logam larut menjadi ion (reaksi oksidasi), sedangkan pada batang logam 

yang lain akan terjadi pengendapan/ion dari larutan mengendap (reaksi reduksi).  

2. Pada kawat penghubung terjadi aliran elektron yang bisa ditunjukkan oleh 

amperemeter atau voltmeter. 

3. Ion-ion pada jembatan garam akan bergerak menuju kedua sisi yang berlawanan 

untuk menetralkan kedua larutan elektrolit. 

 

Dalam sel volta terjadi reaksi reduksi – oksidasi pada masing-masing batang 

logam. Adanya perubahan logam menjadi ion dan ion menjadi logam menunjukkan 

adanya pelepasan dan penerimaan elektron. Perbedaan jumlah elektron menimbulkan 

beda potensial dan arus listrik yang dapat diukur menggunakan avometer.  

Apabila logam seng (Zn) dimasukkan ke dalam larutan ZnSO4 dan timah (Sn) 

dimasukkan ke dalam larutan SnSO4, logam Zn mengalami reaksi oksidasi dengan 

transfer dua elektron kepada ion Sn2+ sehingga mengalami reduksi menjadi Sn. Untuk 

mengetahui adanya perpindahan elektron ini maka reaksi di atas dapat dipisahkan 

menjadi dua persamaan reaksi yaitu: 

 Anoda:  Zn(s)   →   Zn2+ (aq) + 2 elektron  (reaksi oksidasi) 

 Katoda: Sn2+ (aq) + 2 e →  Sn (s)  (reaksi reduksi) 

 

Elektrolisis 

 Elektrolisis adalah peristiwa berlangsungnya reaksi kimia yang disebabkan 

oleh arus listrik. Elektrolisis dilakukan pada reaksi redoks tidak spontan. Alat 

elektrolisis terdiri dari sel elektrolit dan dua buah elektroda, anoda dan katoda. Baik sel 

galvani maupun sel elektrolisis, katoda adalah tempat terjadinya reaksi reduksi dan 

anoda tempat terjadinya reaksi oksidasi. Perbedaan terletak pada penentuan kutub 

katoda dan anoda. Pada sel elektrolisis, katoda merupakan kutub negatif dan anoda 

merupakan kutub positif. Berlaku sebaliknya pada sel galvani. Namun demikian, baik 

sel galvani maupun sel elektrolisis berlaku hal yang sama, yaitu reduksi berlangsung di 

katoda dan oksidasi berlangsung di anoda. 
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 Pada suatu percobaan elektrolisis, reaksi yang terjadi pada katoda tergantung 

pada kecenderungan terjadinya reaksi oksidasi reduksi. Elektrolisis NaCl pada 

berbagai keadaan menunjukkan pentingnya suasana sistem di sel elektrolisis.  

1. Jika larutan NaCl sangat encer,  dielektrolisis menggunakan elektroda platina 

(elektroda inert) maka akan terjadi reaksi sebagai berikut : 

Anoda  :  2 H2O  →   O2 + 4 H+ + 4 e 

Katoda : 2 H2O  →   H2 + 2 OH-  

2. Jika larutan NaCl pekat akan terjadi : 

Anoda :  2 Cl-         →  Cl2 + 2e 

Katoda :  2 H2O + e   →  H2 + 2 OH-  

3. Jika elektrolisis pada leburan NaCl  

Anoda :  2 Cl-          →  Cl2 + 2e  

Katoda :  Na+  + e       →  Na 

4. Jika pada elektrolisis elektroda yang digunakan raksa (Hg) maka yang terjadi 

adalah : 

Anoda :  2 Cl-           →  Cl2 + 2e 

Katoda :  Na+ + e         →  Na 

Natrium yang terbentuk melarut dalam raksa membentuk amalgam. 

 

ALAT DAN BAHAN 

Alat :  

- Beaker glass 

- Plat Cu 

- Plat Zn 

- Plat Fe 

- Jembatan garam 

- Neraca/timbangan 

 

- Amplas 

- Voltmeter 

- Tabung U 

- Elektroda karbon 

- Power supply 

- Kabel  

 

Bahan  :  

- ZnSO4 1 M 

- CuSO4 1 M 

-  FeCl2 1 M 

-  KI 1 M 

 

PROSEDUR PERCOBAAN 

1. Sel Galvani 

- Siapkan logam Zn dan Cu yang telah diamplas dan dilap sampai bersih. 

- Timbang masing-masing logam tersebut. 
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- Masukkan logam Zn ke dalam beaker glass yang telah berisi 20 mL larutan 

ZnSO4 1 M.  

- Masukkan logam Cu ke dalam beaker glass yang telah berisi 20 mL larutan 

CuSO4 1 M.  

- Hubungan kedua beaker glass dengan jembatan garam. 

- Hubungkan elektoda Zn dengan kutub (-) voltmeter dan elektroda Cu dengan 

kutub (+) voltmeter.  

- Catat hasil pembacaan voltmeter. 

- Setelah 5 menit, catat kembali hasil pembaca voltmeter. Angkat elektroda dan 

amati perubahan yang terjadi. 

- Timbang kembali kedua elektroda. 

- Ulangi percobaan dengan mengganti logam Zn dengan logam Fe dan larutan 

ZnSO4 dengan larutan FeCl2 

 

2. Sel Elektrolisis 

- Siapkan 2 elektroda karbon yang telah diamplas dan dilap sampai bersih. 

- Timbang masing-masing elektroda tersebut. 

- Masukkan larutan KI 1 M ke dalam tabung U.  

- Masukkan elektroda karbon ke dalam masing-masing mulut tabung. 

- Hubungkan kedua elektroda karbon dengan power supply. 

- Nyalakan power supply  pada tegangan 12 volt selama 5 menit. 

- Amati perubahan yang terjadi pada ruang anoda dan katoda. 

- Setelah elektrolisis selesai, ambil kedua elektroda. Amati perubahan yang 

terjadi, dan timbang kembali kedua elektroda. 

- Tambahkan 3 tetes indikator pp pada ruang anoda dan katoda. 

- Amati perubahan yang terjadi. 

- Ulangi percobaan dengan mengganti larutan KI dengan larutan CuSO4 1 M 

 

EVALUASI 

1. Tuliskan reaksi yang terjadi pada sel galvani dan elektrolisis! 

2. Apakah terjadi perubahan massa elektroda pada kedua sel? Jelaskan! 

3. Apakah tujuan ditambahkan indikator pp pada sel elektrolisis? 
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VIII.   IDENTIFIKASI SENYAWA HIDROKARBON 

 

TUJUAN PRAKTIKUM 

1. Mahasiswa mampu melakukan uji kualitatif unsur-unsur dalam senyawa 

hidrokarbon. 

2. Mahasiswa mampu mengetahui unsur-unsur dalam senyawa hidrokarbon. 

3. Mahasiswa mampu mengetahui kelarutan dari senyawa hidrokarbon alifatik dan 

aromatik. 

 

DASAR TEORI 

 Hidrokarbon merupakan persenyawaan organik yang unsur penyusunnya 

adalah atom karbon dan hidrogen. Senyawa organik merupakan turunan dari golongan 

hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon dapat dikelompokkan menjadi : 

1. Hidrokarbon alifatik 

Hidrokarbon alifatik merupakan hidrokarbon yang memiliki struktur rantai karbon 

yang tidak membentuk cincin benzena. Hidrokarbon alifatik dibagi menjadi tiga 

golongan yaitu golongan alkana (ikatan karbon karbon tunggal), alkena (ikatan 

karbon karbon rangkap dua), dan alkuna (ikatan karbon karbon rangkap tiga). 

Selain itu, terdapat pula hidrokarbon alisiklik yaitu hidrokarbon yang struktur rantai 

karbon tunggal tapi membentuk cincin yang biasa disebut sebagai sikloalkana. 

2. Hidrokarbon aromatik 

Hidrokarbon aromatik memiliki struktur rantai karbon yang membentuk cincin 

benzena. Benzena memiliki struktur rantai karbon yang bersambung yang 

membentuk segienam. Benzena memiliki sifat yang relatif inert atau kurang reaktif. 

Semua persenyawaan hidrokarbon bersifat non polar. Karena sifat non polar 

ini, hidrokarbon akan mudah larut dalam pelarut-pelarut non polar seperti karbon 

tetraklorida (CCl4), kloroform (CHCl3), benzena (C6H6) dan eter (R-O-R). Gaya antar 

molekul hidrokarbon sangat lemah sehingga hidrokarbon yang massa molekulnya kecil 

berwujud gas. Selain itu hidrokarbon mempunyai kerapatan yang lebih kecil dari air. 
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ALAT DAN BAHAN  

Alat :  

- Tabung reaksi 

- Selang kecil/pipa 

- Rak tabung 

 

- Pipet 

- Bunsen  

- Kapas 

Bahan  :  

- Sampel 

- CuO 

- Ca(OH)2 

- CuSO4 anhidrat  

- CH3COOH 

- (CH3COO)2Pb 

 

- Aseton 

- Formaldehid 

- Benzena 

- Larutan glukosa 

- Etanol 

- Minyak 

 

 

PROSEDUR PERCOBAAN  

1. Uji untuk Karbon dan Hidrogen 

- Siapkan campuran sampel dengan CuO (tembaga(II) oksida) kering berlebih 

dalam tabung reaksi (gunakan tabung reaksi pyrex). 

- Siapkan tabung reaksi lain yang berisi larutan Ca(OH)2. 

- Kedua tabung dihubungkan dengan pipa/selang kecil, kemudian kedua mulut 

tabung ditutup dengan menggunakan kapas. 

- Panaskan campuran sampel dengan CuO kering berlebih. Lewatkan gas yang 

dihasilkan ke dalam larutan Ca(OH)2. 

- Amati perubahan yang terjadi pada larutan Ca(OH)2. 

- Jika terbentuk cairan pada dinding tabung, ujilah dengan CuSO4 anhidrat. Amati 

perubahan yang terjadi. 

 

2. Uji untuk Belerang 

- Asamkan 1-2 mL sampel dengan CH3COOH (asam asetat). Tambahkan 

beberapa tetes larutan (CH3COO)2Pb atau timbal(II) asetat 0,15 M. 

- Amati perubahan yang terjadi. 

 

3. Kepolaran Gugus Fungsional 

- Siapkan 5 tabung reaksi masing-masing diisi dengan 2 mL aseton, formaldehid, 

benzena, larutan glukosa, etanol. 
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- Masing-masing dilarutkan dalam 2 mL air dan minyak. 

- Anda bedakan yang larut dalam air dan minyak kemudian anda rangking, 

senyawa mana yang paling larut sampai tidak larut kemudian beri alasan di 

pembahasan sesuai dengan data yang didapatkan. 

 

 

EVALUASI 

1. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, apakah sampel mengandung karbon, 

hidrogen, dan belerang? 

2. Hasil pengamatan apakah yang menunjukkan ada/tidaknya kandungan karbon, 

hidrogen, dan belerang? 

3. Pada percobaan ketiga, mengapa terjadi perbedaan kelarutan? 
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IX. REAKSI - REAKSI HIDROKARBON 

 

TUJUAN PRAKTIKUM 

Mahasiswa dapat memahami reaksi-reaksi pada hidrokarbon alifatik alkana, alkena, 

dan alkuna serta hidrokarbon aromatik 

 

DASAR TEORI 

 Alkana merupakan golongan hidrokarbon alifatik yang rantai karbonnya 

berikatan tunggal. Alkana merupakan hidrokarbon jenuh karena mengandung jumlah 

maksimum atom hidrogen yag terikat pada atom karbon. Alkana yang paling 

sederhana adalah metana (CH4). Metana dan beberapa alkana suku rendah berwujud 

gas pada suhu kamar. Alkana dengan atom C sebanyak 5-10 berwujud cair dan alkana 

dengan atom C yang lebih banyak berwujud padat.  

Alkena dan alkuna merupakan hidrokarbon tidak jenuh. Perbedaan keduanya 

yaitu alkena merupakan golongan hidrokarbon alifatik yang sedikitnya mengandung 

satu ikatan rangkap dua karbon karbon sedangkan alkuna sedikitnya mengandung satu 

ikatan rangkap tiga karbon karbon. Alkena dan alkuna yang paling sederhana berturut-

turut adalah etena (C2H4) dan etuna (C2H2). 

Alkana, alkena, dan alkuna dapat mengalami reaksi pembakaran atau oksidasi. 

Secara umum persamaan reaksi kimia dapat dituliskan sebagai berikut. 

CxHy(g) + O2(g) → CO2(g) + H2O(l) 

Selain pembakaran, alkana dapat mengalami reaksi substitusi sedangkan alkena dan 

alkuna mengalami reaksi adisi. Pada reaksi substitusi, atom hidrogen yang terikat pada 

atom karbon digantikan oleh atom lainnya. Sedangkan pada reaksi adisi, terjadi 

penambahan atom hidrogen atau atom lain pada molekul alkena/alkuna. Reaksi adisi 

terjadi pada ikatan rangkap karbon karbon pada alkena dan alkuna. 

Hidrokarbon aromatik yang memiliki cincin benzena mempunyai sifat fisika 

berupa cairan tidak berwarna yang mudah terbakar dan sifat kimia yang relatif inert. 

Karena sifat yang relatif inert, benzena dapat diadisi oleh atom hidrogen (hidrogenasi) 

namun harus dengan suhu dan tekanan yang lebih tinggi dibandingkan reaksi adisi 

pada alkena. 
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ALAT DAN BAHAN 

Alat :  

- Tabung reaksi 

- Rak tabung 

- Pipet  

 

 

Bahan  :  

- Alkana cair 

- Alkena cair 

- Alkuna cair 

- Toluena 

- Larutan brom dalam CCl4 

 

 

PROSEDUR PERCOBAAN 

1. Reaksi alkana 

- Siapkan tabung reaksi yang telah berisi 1 mL alkana cair. 

- Tambahkan 5 tetes larutan brom dalam tetraklorometana. 

- Kocok campuran. 

- Amati perubahan yang terjadi. 

2. Reaksi alkena 

- Ulangi percobaan 1 dengan mengganti alkana dengan alkena cair 

3. Reaksi alkuna 

- Ulangi percobaan 1 dengan mengganti alkana dengan alkuna cair 

4. Reaksi hidrokarbon aromatik 

- Ulangi percobaan 1 dengan mengganti alkana dengan toluena 

    

EVALUASI 

1. Apa fungsi penambahan larutan brom dalam CCl4? 

2. Berdasarkan hasil pengamatan, reaksi apa yang terjadi pada keempat sampel/bahan? 
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X. REAKSI ALKOHOL  

 

TUJUAN PRAKTIKUM 

1. Mahasiswa mampu mengetahui kepolaran alkohol. 

2. Mahasiswa mampu mengetahui sifat kimia alkohol. 

3. Mahasiswa mampu mengetahui reaksi esterifikasi alkohol. 

 

DASAR TEORI   

  Alkohol adalah persenyawaan organik yang mempunyai satu atau lebih gugus 

hidroksil. Karena ikatan hidroksil bersifat kovalen, maka sifat alkohol tidak serupa 

dengan hidroksida, tetapi lebih mendekati sifat air. Alkohol diberi nama yang 

berakhiran –ol. Alkohol dapat digolongkan berdasarkan : 

a. Letak gugus OH pada atom karbon 

b. Banyaknya gugus OH yang terdapat (jumlah gugus hidroksilnya) 

c. Bentuk rantai karbonnya. 

Alkohol yang paling sederhana adalah metanol (CH3OH) atau disebut juga 

alkohol kayu. Metanol merupakan larutan mudah menguap yang tidak berwarna dan 

dapat bercampur dengan air pada segala perbandingan. Metanol dijual sebagai spiritus 

untuk bahan bakar. Metanol sangat beracun, bila terminum atau terhirup dapat 

menyebabkan kebutaan atau lumpuh. 

Alkohol lain yang banyak digunakan adalah etanol (CH3CH2OH). Minuman 

beralkohol mengandung etanol dengan konsentrasi berbeda. Etanol dapat menekan 

susunan saraf pusat. Dapat digunakan antiseptik dan pengawet, sebab dapat 

mengkoagulasikan protoplasma. Etanol dapat juga dihasilkan dari karbohidrat secara 

biologis yaitu dengan kerja enzim zymase (terdapat dalam sel khamir atau yeast). 

Reaksinya terdiri dari beberapa tahap yang dapat dituliskan secara sederhana sebagai 

berikut : 

C6H12O6 (aq) → 2 CO2 (g) + 2 C2H5OH(aq) 

Alkohol dengan rantai aromatik bersifat lebih asam daripada alkohol alifatik. 

Hal ini disebabkan oleh terjadinya delokalisasi elektron pada cincin aromatik yaitu 

elektron pada oksigen (O) dan hidrogen (H) cenderung tertarik ke arah cincin 

aromatik.  
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ALAT DAN BAHAN 

Alat :  

- Tabung reaksi 

- Rak tabung 

- Pipet tetes 

- Pipet volum 

 

- Kapas 

- Gelas ukur 

- Kapas 

Bahan  :  

- Metanol 

- Etanol 

- Propanol 

- 2-propanol 

- Butanol  

- Tersier butil alkohol  

 

- Air 

- Minyak 

- CH3COOH (asam asetat) 

- H2SO4 (asam sulfat) encer dan pekat 

- Aquades  

- K2Cr2O7 (kalium dikromat) 

 

 

PROSEDUR PERCOBAAN 

1. Kepolaran Gugus Fungsional OH- 

- Siapkan 4 tabung reaksi masing-masing diisi dengan 2 mL metanol, etanol, 

propanol, dan butanol. 

- Masing-masing dilarutkan dalam 2 mL air. 

- Ulangi percobaan dengan mengganti air dengan minyak 

- Anda bedakan yang larut dalam air dan minyak kemudian anda rangking, 

senyawa mana yang paling larut sampai tidak larut kemudian beri alasan di 

pembahasan sesuai dengan data yang didapatkan. 

2. Gugus Hidroksil dalam Alkohol dan Fenol 

- Larutkan 1-2 tetes etanol dalam 2 mL aquades dalam sebuah tabung reaksi 

- Larutkan juga 1-2 tetes fenol dalam 2 mL aquades dalam tabung reaksi yang lain 

- Uji kedua larutan dengan menggunakan kertas lakmus 

- Amati dan catat perubahan yang terjadi 

3. Esterifikasi alkohol 

- Masukkan 5 tetes etanol ke dalam tabung reaksi, kemudian masukkan 5 tetes 

asam asetat. 

- Selanjutnya tambahkan 1 tetes asam sulfat pekat. Tutup dengan kapas (lakukan 

penambahan larutan asam dengan hati-hati dan perlahan). 

- Panaskan dan catat bau khas yang terbentuk. 
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4. Reaksi oksidasi alkohol 

- Masukkan 5 tetes etanol ke dalam tabung reaksi, kemudian tambahkan 10 

tetes H2SO4 encer dan 2 tetes K2Cr2O7 (kalium dikromat). 

- Panaskan perlahan dan amati warna dan bau produk yang dihasilkan 

- Ulangi percobaan dengan mengganti etanol dengan 2-propanol dan tersier 

butil alkohol. 

 

EVALUASI 

1. Kesimpulan apa yang diperoleh berdasarkan percobaan 1? 

2. Apa perbedaan alkohol dan fenol berdasarkan percobaan 2? 

3. Zat baru apa yang diperoleh dari percobaan 3 dan 4? Tuliskan reaksinya! 

4. Apakah tujuan ditambahkan asam sulfat pada percobaan ketiga dan keempat? 
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XI. REAKSI ALDEHID DAN KETON 

 

TUJUAN PRAKTIKUM 

Mahasiswa mampu mengetahui perbedaan sifat kimia aldehida dan keton. 

  

DASAR TEORI  

Aldehida dan keton merupakan senyawa turunan hidrokarbon yang memiliki 

gugus fungsi yang sama yakni gugus karbonil (C=O). Pada aldehida, sedikitnya ada 

satu atom hidrogen yang terikat pada karbon dalam gugus karbonil. Di bawah ini 

merupakan rumus umum dari aldehida dan keton.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Biasanya aldehida bereaksi lebih cepat daripada keton terhadap suatu reagen 

yang sama. Aldehida lebih mudah mengalami oksidasi daripada keton. Ini disebabkan 

karena atom karbon karboksil dari keton.  

 Contoh aldehida yang penting adalah formaldehida (HCHO), suatu gas yang 

berbau. Biasa digunakan sebagai germisida dan fungisida pada konsentrasi 37 - 40%  

dalam air (formalin), atau digunakan juga sebagai bahan pensteril alat-alat operasi. 

Sedangkan sifat keton hampir menyerupai sifat aldehida, hanya saja keton bersifat 

lebih polar akibat dari kepolaran gugus karbonilnya. Bau dari keton lebih enak 

daripada aldehida. Keton yang paling sederhana yakni aseton, biasa digunakan sebagai 

pembersih cat kuku. 

 

 

 

 

O 

R C H (Aldehida) 

C R1 

O 

R2 (Keton) 
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ALAT DAN BAHAN 

Alat :  

- Tabung reaksi 

- Rak tabung 

- Pipet tetes 

 

- Pipet volum 

- Beaker glass 

- Bunsen 

 

Bahan  :  

- Asetaldehida 

- Aseton  

- Larutan perak amoniakal 

- Larutan fehling 

- Aquades 

 

 

- Glukosa 

- Fruktosa 

- Maltosa 

- Amilum 

 

PROSEDUR PERCOBAAN 

1. Reduksi Larutan Perak Amonikal 

- Masukkan 1 ml larutan asetaldehid ke dalam tabung reaksi 

- Tambahkan 4 tetes larutan perak amoniakal, kocok. 

- Panaskan dalam beaker glass yang sudah berisi aquades 20-25 ml dengan suhu 

70oC. Amati perubahannya.  

- Ulangi percobaan sekali lagi. 

2. Reduksi Larutan Fehling 

- Siapkan 2 tabung reaksi. 

- Masukkan 1 mL asetaldehida pada tabung reaksi pertama dan 1 mL aseton pada 

tabung reaksi kedua. 

- Tambahkan 2 tetes larutan fehling pada masing-masing larutan, kocok larutan 

tersebut. 

- Kemudian panaskan (seperti pada percobaan 1). Amati perubahannya. 

3. Gula pereduksi 

- Siapkan 4 tabung reaksi masing-masing diisi dengan 2 ml glukosa, fruktosa, 

maltosa dan amilum. 

- Masing-masing ditambahkan 1 mL larutan fehling kemudian dipanaskan di 

penangas air/dengan bunsen.  

- Amati perubahan warna yang terjadi, kemudian beri alasan jika terjadi perubahan 

warna. 
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XII.   REAKSI ASAM KARBOKSILAT DAN ESTER 

 

TUJUAN PRAKTIKUM 

1. Mahasiswa dapat mengetahui perbedaan sifat asam karboksilat dan ester. 

2. Mahasiswa dapat mengetahui reaksi-reaksi pada asam karboksilat dan ester. 

 

DASAR TEORI 

 Asam karboksilat merupakan senyawa turunan hidrokarbon memiliki gugus 

fungsi karboksil (gugus karbonil dan gugus hidroksil) –COOH. Asam karboksilat 

disebut juga sebagai asam alkanoat karena merupakan turunan dari alkana. Adanya 

atom hidrogen yang terikat pada atom oksigen, menyebabkan asam karboksilat dapat 

terionisasi menghasilkan ion H+. Hal inilah yang menyebabkan senyawa ini bersifat 

asam. Asam karboksilat yang paling sederhana adalah asam format (HCOOH) yang 

dapat ditemukan dalam semut merah. Jenis asam karboksilat lain yang sering 

ditemukan dalam kehidupan sehari-hari adalah asam asetat atau biasa dikenal sebagai 

asam cuka.  

Ester memiliki gugus fungsi –COOR. R pada ester dapat berupa gugus alkil 

atau aril. Ester dapat diperoleh dari reaksi antara asam karboksilat dan alkohol. Reaksi 

ini dikenal sebagai reaksi esterifikasi. Ester memiliki aroma yang khas sehingga 

seringkali digunakan sebagai flavouring agent pada beberapa makanan. Misalnya ester 

etil butirat yang biasa digunakan untuk aroma nanas. 

 

ALAT DAN BAHAN 

Alat: 

- Beaker glass 

- Pipet volum 

- Seperangkat alat uji daya hantar listrik 

 

Bahan:  

 

 

- Asam asetat 0,5 M 

- Metil butirat atau jenis ester 

yang lain 

- Kertas lakmus 

- Indikator universal 

- Amplas 
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PROSEDUR PERCOBAAN  

a. Uji Derajat Keasaman  

- Teteskan sejumlah asam asetat 0,5 M pada kertas lakmus merah dan biru 

- Teteskan sejumlah metil butirat pada kertas lakmus merah dan biru 

b. Uji Daya Hantar Listrik 

- Siapkan beaker glass yang telah berisi 15 mL asam asetat. 

- Bersihkan elektroda dengan amplas 

- Masukkan dua elektroda untuk menguji daya hantar listrik ke dalam larutan 

asam asetat. Kedua elektroda jangan sampai bersentuhan. 

- Amati dan catat hasil pembacaan voltmeter 

- Ulangi percobaan dengan mengganti asam asetat dengan metil butirat. 

c. Reaksi pada Asam Karboksilat 

- Campurkan 1 mL asam asetat 0,5 M dengan 1 mL NaOH 0,1 M hingga 

homogen 

- Uji dengan menggunakan kertas lakmus/kertas indikator universal 

- Adakah perbedaan pH asam asetat sebelum dan sesudah ditambah NaOH? 

- Catat hasil pengamatan. 

d. Reaksi pada Ester  

- Masukkan 1 mL metil butirat ke sebuah tabung reaksi 

- Tambahkan 1 mL aquades kemudian kocoklah untuk mensuspensikan cairan 

- Biarkan tabung selama 15 menit sambil sekali-kali dikocok 

- Ujilah dengan kertas lakmus 

- Catat hasil pengamatan 

 

EVALUASI 

1. Ester disebut juga sebagai alkil alkanoat. Mengapa demikian? 

2. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, sifat apa yang dapat membedakan 

asam karboksilat dan ester? 

3. Produk apa yang diperoleh setelah mencampurkan asam asetat dan NaOH? 
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XIII. KIMIA KOLOID 

 

TUJUAN PRAKTIKUM 

1. Mahasiswa dapat mengklasifikasikan bermacam-macam campuran. 

2. Mahasiswa dapat mengetahui sifat-sifat larutan koloid. 

 

DASAR TEORI 

 Jika kita memasukkan suatu zat ke dalam suatu pelarut, maka kita akan 

mendapatkan suatu campuran. Campuran terbagi menjadi tiga jenis yaitu larutan, 

koloid, dan suspensi. 

1. Larutan, bila diameter partikelnya lebih kecil dari 1 nm. Contohnya larutan 

gula, larutan garam dan sebagainya. Larutan merupakan campuran homogen. 

2. Koloid, bila diameter partikelnya terletak antara 1 nm - 100 nm. Contohnya sol 

emas, sol AgCl, larutan makro molekul dan sebagainya. Koloid merupakan 

campuran heterogen meskipun secara makroskopis koloid tampak seperti 

campuran homogen. 

3. Suspensi, bila diameter partikelnya lebih besar dari 100 nm. Contohnya 

campuran air dan pasir. Air dan pasir akan cenderung memisah menjadi dua 

fase meskipun telah diaduk. Suspensi merupakan campuran heterogen. 

Jenis-jenis koloid dikelompokkan berdasarkan fase terdispersi dan medium 

pendispersinya. Emulsi, aerosol, sol, dan buih merupakan jenis-jenis koloid. Koloid 

dapat kita jumpai secara alami di sekitar kita, seperti kabut, asap, susu, santan. Ada 

pula koloid yang merupakan koloid buatan yang ditujukan untuk tujuan tertentu 

seperti tinta, cat, kaca berwarna. 

Peranan koloid dalam dunia pertanian sangat penting artinya, seperti pada 

proses pembuatan edible coating dari wax (lilin buah). Zat α lesitin berfungsi untuk 

membentuk fase air dan minyak bercampur menjadi satu dan dapat menempel pada 

kulit buah. 

Di dalam tanah, bahan organik dan bahan padat tanaman juga berada dalam 

bentuk koloid. Humus, protoplasma, dan dinding sel menunjukkan banyak sifat-sifat 

dari koloid.  
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ALAT DAN BAHAN 

Alat :  

- Tabung reaksi 

- Rak tabung reaksi 

- Beaker glass 

- Pipet volum 

 

- Timbangan 

- Penangas air 

- Senter/laser 

 

Bahan  :  

 

 

PROSEDUR PERCOBAAN  

1. Identifikasi Koloid 

- Siapkan 6 tabung reaksi. 

- Isi masing-masing tabung dengan gula, susu bubuk, garam, tepung, pasir, kopi, 

dan agar-agar. Masing-masing sebanyak 0,5 gram. 

- Tambahkan 2 mL air pada setiap tabung reaksi dan aduk campuran 

- Amati  

- Gunakan lampu senter atau laser dan sorotkan pada masing-masing tabung 

reaksi. Catat hasil pengamatan untuk melengkapi tabel berikut. Kemudian 

identifikasi jenis campuran yang terbentuk (larutan/koloid/suspensi). 

Campuran Kekeruhan Kestabilan Efek tyndall 
Larutan/Koloid/

Suspensi 

Gula + air     

Susu bubuk + air     

Garam + air     

Tepung + air     

Pasir + air     

Kopi + air     

Agar-agar + air     

 

- Gula 

- Garam 

- Susu bubuk 

- Tepung terigu 

- Pasir 

- Kopi  

- Agar-agar 

powder 

 

- Air 

- Minyak 

- Sabun/deterjen 

- Albumin  

- H2SO4 

- CH3COOH 

- NaOH 

- NaHCO3 
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2. Emulsifier (Koloid pelindung) 

- Siapkan dua tabung reaksi. Beri label A dan B 

- Masukkan 2 mL air ke dalam masing-masing tabung reaksi.  

- Tambahkan 2 mL minyak ke dalam masing-masing tabung reaksi 

- Tambahkan deterjen sebanyak 0,1 gram pada salah satu tabung reaksi 

- Amati kedua tabung reaksi. Adakah perbedaan? 

 

3. Pengaruh Zat Lain terhadap Sistem Koloid 

- Siapkan lima tabung reaksi 

- Masing-masing tabung diisi dengan albumin 2 ml (putih telur) 

- Tabung 1 dibiarkan sebagai kontrol 

- Tabung 2 ditambah H2SO4 (asam sulfat) encer 10 tetes 

- Tabung 3 ditambah CH3COOH (asam asetat) encer 10 tetes 

- Tabung 4 ditambah NaOH (natrium hidroksida) encer 10 tetes 

- Tabung 5 ditambah NaHCO3 (natrium bikarbonat) encer 10 tetes 

- Bandingkan tabung ke 1-5, kemudian lihat perbedaan pengaruh penambahan 

asam kuat dan asam lemah, pengaruh penambahan basa kuat dan basa lemah. 

- Ulangi percobaan dengan mengganti albumin dengan susu/santan 

 

EVALUASI 

1. Jelaskan perbedaan suspensi, koloid, dan larutan! 

2. Identifikasi campuran berikut sebagai larutan atau koloid atau suspensi. 

a. Air + sirup  d. Air + minyak 

b. Air + cuka  e. Cat tembok 

c. Air + etanol  f. Hairspray  

3. Apa yang dimaksud dengan emulsifier? 

4. Peristiwa apa yang terjadi setelah asam/basa ditambahkan pada sistem koloid? 

Jelaskan! 
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