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Kompetensi Dasar:  

Menghitung konsentrasi analit dengan 
cara Gravimetri  



Penertian Umum 

Teknik analisis yang dilakukan dengan 

cara pengendapan dan diikuti  dg 

penimbangan 

Pengendapan dapat diperoleh dg  2 cara : 

 1. Diendapkan dengan zat lain,  

          kemudian ditimbang (gravimetri) 

 

 2. Diendapkan dg arus listrik (elektrokimia ) 

          kemudian ditimbang (elektrogravimetri)              

 



Urutan Kerja Gravimetri 

 
 Mengendapkan dg cara + reagen 

 Menyaring : 

 1. Kertas saring :       

  a. Biasa 

  b. Bebas Abu 

 2.Center glass :  adalah alat penyaring terbuat  

                              dari gelas yang bagian 

                              bawahnya berlubang porus 

 

 

 



Tabel  center glass dan diameternya 

NO Diameter 

1 100 – 120 μm 

2  40 – 50 μm 

3  20 – 30 μm 

4   5  - 10 μm 



 Mencuci endapan : dilakukan dg larutan 

elektrolit Misal : 

             NH4NO3 untuk end Fe(OH)3 

             HNO3      untuk end AgCl 

 Mengeringkan endapan :  100 -200 C 

 Memijarkan (Jika perlu) : 800 C 

      ( kertas saring bebas Abu)    eksikator 

 Menimbang ( gunakan neraca analitik ) 



2. Syarat Syarat endapan yg Baik. 
 
• Kelarutannya kecil : lihat Ksp nya 
    Analitnya Cl dapat diendapakn sebagai AgCl  Ksp  1,2  

10 -10 dan Pb(Cl)2  Ksp 1,0  10-4  dipilih ?? 
• Kemurniannya Tinggi : pengotor disebabkan oleh : 
 a. Pengendapan bersama (simultaneus Precipi- 
       tation) :  Al(OH)3 mengotori Fe(OH)3 

 b. Pengendapan susulan ( Post Precipitation ) : 
       endapan CaC2O4 dikotori endapan MgC2O4 

       yang terjadi beberapa jam kemudian. 
 c. Terbawa endapan 
 

    
 



  *Isomorf : terjadi kerana kesamaan     
  rumus, molekul, bt kristal  mis :   
  BaSO4 dikotori PbSO4 

  *Terlarut in endapan : mis Ba(NO)3   
  dan KNO3 terlarut in BaSO4 

  *Teradsorpsi pd endapan : terjadi   
  karena muatan yang berbeda 

  *Terkurung dalam kristal : terjadi karena  
  terlalu cepat pembentukan kristal. 

 

   



• Mempunyai susunan tetap dan tertentu 

• Kristalnya Kasar. 

 

3. Teori Terjadinya Endapan 
• Endapan baru terjadi bila larutan melewati titik jenuhnya 

/ Ksp dilampaui. 

• Tahap awal pengendapan adalah pembentukan inti 
(nucleasi) 

 



• Terjadi pertumbuhan kristal yai inti satu menarik inti 
yang lain. 

• Akhirnya terbentuk kumpulan molekul endapan. 

• Atas dasar diameter, dapat dibedakan : 

 0,001-0,1 μm  kasebut koloid 

    0,1   - 10 μm  disebut kristal halus 

         > 10 μm  namanya kristal kasar 

• Menurut Weimarn pada proses pengendapan harus 
diperhatikan derajat kelewat jenuhan or alpa ( degree of 
supersaturation) 

 

 



  

 Yang Rumusnya : 

                     S  -  s 
        alpa  = ---------- 

                         S 
 Arti : S = Konsentrasi larutan lewat jenuh 
                 s = Konsentrasi larutan tepat Jenuh 
 Kesepakatannya, bila alpanya besar artinya kristalnya 

halus sebaliknya jika alpa kecil kristalnya malah kasar. 
 
 Jadi dalam  gravimetri  harus diusahakan alpa yang 

kecil supaya kristal besar, sehingga mudah disaring 
,..Jelas ! 



Usaha untuk Memperoleh Kristal Kasar 

 

 Menggunakan larutan pereaksi yang encer 

    (S  dibuat berharga kecil pd lar encer ) 

 Reagen ditambahkan tetes demi tetes 

 ( tidak terjadi lar lewat jenuh ) 

 Dilakukan pengadukan 

    (mencegah konsentrasi lokal yg besar) 

 Reaksi dilakukan dg pemanasan atau keadaan 
panas ( pada suhu tinggi s menjadi besar ) 

 

 



 Mengatur pH  maksudnya : 

 

 Misal mengendapkan  calsium dengan amonium  
oksalat. 

 Mula mula larutan dibuat sangat asam sehingga 
endapan  Ca oksalat tidak terjadi. 

 Selanjutnya pH dinaikkan dg menambahakan 
NH4OH pelan pelan dan terbentuklah endapan 
dg perlahan lahan dan smoga kristal kasar. 



 



Alat-alat dari logam 

• Kaki tiga 

• Statif 

• Penjepit buret 
• Penjepit tiga jari 

• Krus tang 

• Statif corong 

• dan lain-lain 

 

 



  

Alat-alat dari kayu 

 Rak tabung reaksi 

 Statif corong 

 Penjepit tabung reaksi 

 dan lain-lain  



Pengaturan alat gelas 

• alat yang lebih berat di bawah 

dan yang ringan di tempat lebih 

tinggi 

• alat yang ukurannya lebih tinggi   

di belakang dan yang rendah atau 

pendek di depan 

• alat-alat yang panjang dengan 

posisi terbaring / merebah 

• Alat yang tidak punya sandaran   

(labu alas bulat) disimpan dalam 

kardus. 

 

 



Pengaturan alat gelas 

 Semua alat diinventarisasi dalam buku 
catatan inventaris  

► Masing-masing alat ditempatkan sesuai 
dengan jenis alat dan ukurannya 

► Penggunaan alat harus dicatat dalam 
buku ke luar masuk alat  

► Semua alat yang selesai dipakai disimpan 
kembali dalam almari yang tertutup  



Penanganan Alat Instrument  

 Di ruang khusus sesuai dengan persyaratan 
yang diperlukan oleh instrumen tsb  

     Misal: spektroskopi UV-VIS & FTIR harus AC,  

          alat –alat  oftik harus  diberi lampu 

 Elektrode ditempatkan dalam kondisi tercelup 
dalam larutannya  

 Penggunaan oleh orang yang ahli 

 Perlakuan sesuai dengan manual alat tersebut 

 Kerusakan harus diperbaiki oleh teknisi yang 
ahli  



PENANGANAN BAHAN KIMIA 

 Penanganan atau penggunaan bahan 
kimia, artinya bagaimana mengambil  
menggunakan dan menyimpannya 

 Wujud bahan kimia: padat , cair dan gas 

 Kualitasnya ada tiga macam : Teknis , 
furified dan p.a (pro analisis) 

 Merk dagang dikenal Merck (jerman), 
Baker Chem (Amerika), Fluka (Swedia)dll 



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 


