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TEKNIK DASAR: PIPET, TIMBANGAN, PEMBUATAN LARUTAN 
 
Tujuan: i)  Latihan teknik timbangan manual, maupun digital 

ii)  Latihan penggunaan pipet otomatik, pipet Mohr serta pipet spuit 

ii)  Latihan membuat larutan  
iii) Latihan pembuatan dan interpretasi grafik 

 
 
Alat dan Bahan:  

timbangan manual “Harvard Trip” sukrosa pipet Mohr akudes 
timbangan manual “Dial-o-Gram” HNa2PO4 pipet spuit   balon 
timbangan digital “Sartorius” H2NaPO4 pipet otomatik kertas grafik  
kertas timbangan NaOH pipet tetes spidol 
kotak-kotak bernomor HCl pekat Beaker etanol  
biji kacang merah Na2CO3 stir bar sarung tangan 
Na-sitrat (Na3C6H6O7) Cu SO4� 5H2O gelas ukur otomatik stirrer 
 
 
PENGGUNAAN TIMBANGAN MANUAL:   
Ada 2 timbangan manual yang digunakan dalam praktikum ini yaitu, harvard trip dan dial-o-gram 
Tujuan praktikum untuk latihan teknik timbangan manual, maupun digital 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
5. Berat bahan yang ditimbangan dibaca secara hitungan gram yang ditunjukkan oleh Poise besar  
 
 
 
 
Cara menggunakan timbangan Dial-o-gram 

1. Memeriksa dulu bahwa timbangan dalam keadaan keseimbangan  - kalau belum, putar 
tombol “Zero Adjust Knob” sampai jarum timbangan berada pada garis seimbang atau netral. 

2. Menaruh yang ingin ditimbang ( kotak 3,4,5,6 )pada alas yang ke kiri.   
3. Memutar tombol Vernier Dial sampai dapat keadaan keseimbangan. 
4. Berat bahan yang ditimbangan dibaca pada Vernier Dial.  

 
 
PENGGUNAAN TIMBANGAN DIGITAL:  
 

Untuk menimbang langsung: 
1. Menghidupkan alat timbangan 5 menit sebelum digunakan 
2. Menolkan timbangan dengan menekan tombol “Tare” yang kiri atau kanan “0.00” akan 

muncul di layarnya [weight display  
3. Membuka tutupan  dan menaruh apa yang ingin ditimbangkan pada alas timbangan ( kotak 

3,4,5,6) menutup lagi. 
4. Membaca hasilnya pada layar digital. 

Cara menggunakan timbangan Harvard Trip 
1. Memeriksa dan memastikan  timbangan dalam keadaan keseimbangan  - kalau belum, 

putar tombol “Zero Adjust Knob” sampai jarum timbangan berada pada garis seimbang 
atau netral. 

2.  Menaruh yang ingin ditimbang ( kotak 3,4,5, 6 )pada alas yang ke kiri.   
3. Menggeser Poise besar ke kanan garis ke garis sampai alas yang ke kanan turun.   
4. Mengembalikan posisinya ke notch yang sebelumnya.  Alas kanan akan naik lagi. 
5.  menggeser Poise kecil ke kanan sampai dapat keadaan keseimbangan. 
6. Berat bahan yang ditimbangan dibaca secara hitungan gram yang ditunjukkan oleh 

poise besar dengan gram yang ditunjukkan oleh poise kecil 
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Untuk menimbang bahan kimia: 

a. Menaruh wadah yang digunakan untuk menimbang bahan( gelas beker) di atas alas 
timbangan. 

b. Menolkan timbangan dengan menekan tombol “Tare”yang kiri atau kanan  kemudian 
angka“0.00” akan muncul di layarnya . 

c. menggunakan sendok yang bersih dan menambahkan bahan kimia yang mau 
ditimbang sedikit demi sedikit ( jangan banyak-banyak terus dikurangi kalo lebih , 
hasilnya tidak akurat karena timbangan akan terpengaruh oleh tekanan sendok saat 
,mengambil kelebihan bahan) sampai jumlahnya sesuai dengan kebutuhan resepnya.  

 
Tabel 1: Penggunaan Timbangan Manual dan Digital  

Hasil penimbangan kotak 3,4,5,6 masukkan hasilnya pada 

 
 hasil/pengamatan 
hal yang ditimbangkan Harvard Trip Dial-o-gram Timbangan digital 

Kotak nomor 3 10,1gr 11,8 gr 10,9 gr 

Kotak nomor 4 6,1 gr 5,6 gr 5,5 gr 

Kotak nomor 5 8,5 gr 8,8 gr 7,7 gr 

Kotak nomor 6 8,8 gr 8,8 gr 7,8 gr 

 
KESIMPULAN : 

• Terdapat perbedaan nilai dari hasil penimbangan beberapa kotak dengan menggunakan 
ketiga timbanngan, 2 manual dan 1 timbangan digital 

• Menurut teori timbangan digital lebih akurat karena bias menunjukkan 3 desimal 
• Dalam praktikum ini hampir tidak terdapat kesamaan dalam setiap objek yang di timbang 

dengan menggunakan ketiga timbangan 
• Kotak nomor 3 terdapat perbedaan hampei 1,7 gr dengan penimbangan menggunakan 

Harvard trip dan dial-o-gram, terdapat perbedaan 0,8gr antara Harvard trip dengan digital 
dan terdapat perbedaan 0,9 gr antara dial-o-trip dengan timbangan digital, terdapatnya 
perbedaan ini bisa disebabkan banyak hal antara lain : 

o Kurang hati-hati dalam menaruh objek diatas timbangan digital Karena dengan 
adanya getaran bisa merubah hasil atau nilai pengukuran yang tertera di layar 
timbangan digital 

o Ojek dan alas timbangan tidak ditutup saat melalukan penimbangan dengan 
timbangan digital 

o  Praktikan harus teliti dalam membaca timbangn manual, dan teliti dalam 
memposisikan timbangan dalam garis seimbang, pada praktikum ini adjust zero knob 
pada timbangan dial-o-gram tidak bisa diputar,  adjust zero knob pada Harvard trip 
susah diputar 

• Pada objek penelitian yang lain juga didapatkan hasil yang berbeda pada ketiga timbangan  
• Perbedaan pada hasil penimbangan pada praktikum ini bias disebabkan oleh praktikan yang 

kurang teliti atau alat yang tidak akurat. 
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UJI KEBOCORAN DAN KINERJA MIKROPIPET 

I. UJI KEBOCORAN 

a. Menyiapkan beberapa pipet otomatis yang akan di uji kebocoran dengan beberapa 
skala pengukuran, 100-1000µl, 20-200µl,  

b. Memberi label tiap pipet 
c. Mengatur volume mikropipet pada volume maksimal 
d. Mengambil aquadest, mengangkat mikropipet dan diamkan pada posisi tegak lurus 

selama 20 detik 
e. Mengamati, apabila terdapat air menetes berarti terdapat kebocoran 
f. Pada mikropipet dengan volume maksimal � 200 µl, ujung tips dicelupkan kedalam 

air, dan apabila terdapat penurunan permukaan air maka terdapat kebocoran 

Hasil praktikum Uji kebocoran: 

1. Pipet otomatis dengan skala pengukuran 20-200µl merek proline BIOHIT dengan 
label no 2 => tidak bocor 

2. Pipet otomatis dengan skala pengukuran 100-1000µl merek proline BIOHIT dengan 
label no 1,2,3,4,5, => tidak bocor 

Kesimpulan:  

Pipet- pipet yang sudah diuji kebocoran dapat digunakan pada praktikum lainya. 

 
 

II. UJI AKURASI DAN PRESISI 
a. menghidupkan alat timbangan, biarkan 5 menit 
b. Menol kan alat timbangan 
c. Meletakan cawan pada alas timbangan alat timbangan, menol kan lagi alat timbangan 
d. Mengambil seluruh mikropipet yang ada di laboratorium, beri tanda 1, 2, 3 dan 

seterusnya 
e. Mengatur volume mikropipet pada volume maksimal 
f. Mengambil aquadest dan masukan aquades tersebut ke wadah dan membaca beratnya 

pada layar digital.  
g. Memasukkan hasilnya pada tabel.  
h. Menolkan alat timbangan dan ulang 4 kali lagi langkah a-g dengan pipet yang sama 

(supaya mendapatkan 5 hasil pengamatan untuk setiap mikropipet yang digunakan) 
i. Mengulangi langkah tersebut diatas untuk mikropipet lain  
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Tabel 2. Penggunaan Mikropipet pada Uji Akurasi dan Presisi 

 
Kesimpulan :  
 Presisi suatu alat dapat dilihat dari standar deviasi dari hasil praktikum, kemudian di bandingkan 
dengan nilai standar yang ada pada manual book alat, pada praktikum ini  penggunaan pipet 100-1000µl 
merek BIOHIT didapatkan nilai standar deviasi antara 0,5 % - 1,1 %. Nilai ini lebih besar dari nilai standar 
pada manual book yaitu 0,05% ini menunjukkan bahwa presisi alat yang di gunakan di bawah standar. 
 Untuk penilaian akurasi suatu alat dapat dilihat dari standar error yang kemudian di bandingkan 
dengan standar manual book BIOHIT. Pada praktikum ini didapatkan nilai standar error 0,2%-0,5%, 
sedangakan nilai standar dari BIOHIT adalah 0,15 %, maka dapat disimpulkan dalam praktikum ini bahwa 
alat yang digunakan akurat.. 
 
PENGGUNAAN PIPET MOHR, SPUIT DAN OTOMATIK  DENGAN BENAR  
 
Tujuan praktikum untuk latihan penggunaan pipet otomatik, pipet Mohr serta pipet spuit 

 
 
Catatan beberapa poin atas pengunaan pipet-pipet yang Anda lihat pada demonstrasi 
 

Pipet Mohr 

- Pipet mohr ada yang 1ml, 5ml, 10ml 
- Pada pipet 5ml tertulis angka 1 di ujung bawah pipet, selanjutnya tertulis 

diatasnya angka 2,3,4 dan 5 diujung atas pipet 
- Pipet yang 5ml, isi penuhnya 5,5ml, oleh karena itu jika kita membutuhkan 

cairan sebanyak 5ml maka pipet diisi penuh sampai batas angka 5 dan 
dikeluarkan dari pipet sampai angka 1, jika dikeluarkan habis maka total 
semua cairan 5,5ml 

- Kita memakai balon yang terdapat beberapa bagian yang harus kita tekan 
yang ditandai dengan huruf A untuk mengempeskan balon sebelum kita 
menghisap cairan 

- Huruf S untuk kita menghisap cairan 
- Huruf E untuk mengeluarkan cairan 
- Cara memipet, pasang balon pada bgian atas pipet, tekan huruf A untuk 

mengempeskan balon, posisikan pipet tegak lurus terhadap cairan, 
rendamkan ujung pipet kedalam cairan agar tidak ada gelembung udara, 
tekan S untuk menghisap cairan 

- Sebelum memipet harus dipastikan tidak ada gelembung udara didalam 
pipet 

Nomor 

Penanda 

Pipet 

Pengulangan Penimbangan 

(beratan 1mL Aquades) Menggunakan 

"Mikropipet100-1000µL" (gr) 
Rata-rata 

Standar 

Deviasi 

Standar 

Error 

1 2 3 4 5 

1 0.99 0.99 1.00 0.99 1.00 0.99 
0.005 

(0.5%) 

0.002 

(0.2%) 

2 0.99 0.99 1.00 0.99 1.00 0.99 
0.005 

(0.5%) 

0.002 

(0.2%) 

3 1.01 0.99 1.01 0.99 0.99 1.00 
0.011 

(1.1%) 

0.005 

(0.5%) 

4 1.00 1.00 1.01 0.99 1.01 1.00 
0.008 

(0.8%) 

0.004 

(0.4%) 

5 0.99 0.99 0.99 0.97 1.00 0.99 
0.011 

(1.1%) 

0.005 

(0.5%) 
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Pipet Otomatik 

- Dalam praktikum ini memakai 3 skala pipet otomatik, 100-1000µl, 20-
200µl, 10-100µl 

- Tip untuk pipet otomatik 100-1000µl bewarna biru 
- Tip untuk pipet lainya berwarna kuning 
- Atur skala atau ukuran volume sesuai dengan yang diinginkan sebelum 

memipet cairan 
- Untuk menghisap cairan tekan pipet di luar sampai tahanan pertama 
- Masukkan pipet yang sudah ditekan sampai tahanan pertama diluar 

wadah kedalam wadah yang berisi cairan yang akan dihisap dengan 
cara tegak lurus 

- Ujung pipet terendam dalam cairan, agar tidak ada gelembung udara 
yang bisa mengurangi volume cairan yang akan dipipet 

- Angkat pipet dan tekan ujung pipet sampai tahanan kedua untuk 
mengeluarkan isi pipet secara keseluruhan 

Pipet Spuit 

- Pipet yang digunakan adalah pipet spuit 1ml 
- Hisap caiaran dari wadah yang berisi cairan dengan pipet yang 

sebelumnya sudah dipencet diluar wadah 
- Angkat pipet dari wadah kemudian pipet dipencet untuk mengeluarkan 

cairan dari pipet 
 
 
Praktikum Penggunaan Pipet-pipet:  
 

1. Pada praktikum ini menggunakan timbangan digital utk mengukur berat akuades, yaitu 1 mL 
akuades yang diukur dengan pipet Mohr, spuit dan otomatik. (ingatlah densitas H2O = 
1g/mL)  

2. Menyediakan beaker kaca yang sedang dan mengisi dengan akuades.   
3. Menyediakan wadah yang cocok sebagai tempat akuades ( gelas beker)  saat ditimbang dan 

menaruh pada alas timbangan digital.   
4. Menolkan alat timbangan 
5. Memakai salah satu macam pipet ( pipet mohr, pipet otomatik, spuit) dan mengambil 1 mL 

akuades dari beaker.   
6. Mengeluarkan 1mL akuades pada wadahnya dan membaca beratnya pada layar digital.  
7. Memasukkan hasilnya pada tabel 2 di halaman hasil praktikum titrasi  
8. Menolkan alat timbangan dan ulang 4 kali lagi langkah 4-7 dengan pipet yang sama (sampai 

mendapatkan 5 hasil untuk pipet yang digunakan) 
9. Mengulangi lagi langkah 4-8 dengan dua macam pipet yang lain  

 
Table 3. Hasil praktikum penggunaan pipet otomatis 
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Grafik 1.  penggunaan pipet otomatis 

 
Kesimpulan : 

• Terdapat perbedaan hasil dari 20 praktikan yang memipet 1ml aquadest dengan pipet 
otomatis 

• Tidak ada praktikan yang berhasil memipet 1ml sebanyak 5 kali, namun ada praktikan yang 
bisa memipet 1ml sebanyak 4 kali, melya, ira, astrid, sunarti, kirana, dan dalam grafik 
terlihat yunita dan afni beberapa kali hasil pengukuranya  di bawah 0,96ml 

• Dari rata-rata pemipetan tidak terdapat perbedaan kemampuan yang jauh antara praktikan 
dalam memipet cairan dengan pipet otomatis 

• Hasil ini menunjukkan pipet otomatis cukup akurat selama praktikan mengikuti prosedur 
penggunaan sesuai standar  

 

Table 4.Hasil praktikum dengan pipet mohr 

 

 
 

Grafik 2.  penggunaan pipet mohr 
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  PRAKTIKUM 

Kesimpulan : 

• Terdapat perbedaan hasil memipet cairan dengan pipet mohr dar 20 praktikan

• Praktikan sunarti lebih terampil menggunakn pipet mohr terlihat dari hasil pemipetanya yang 
1ml sebanyak 4 k
memipet 1ml 2 atau 3 kali, namun ada juga beberapa praktikan yang belum berhasil memipet 
1ml dalam 5 kali percobaan

• Dari nilai rata
kemampuan semua praktikan 

 

Table 5. Hasil praktikum menggunakn pipet spuit

 

 

Grafik 3. Pengguna

 

 

 

Kesimpulan: 

• Berdasarkan grafik t

• Menggunakan pipet spuit menunjukkan selisih yang lebih besar dengan 1 ml pada banyak 
praktikan, namun ada beberapa 
yaitu mutia, zaki, afni

• Dari nilai rata
pipet spuit kurang akurat di banding pipet otomatis, dan mohr.

 

 Table 6. Hasil Rata

RAKTIKUM TEKNIK DASAR: TIMBANGAN, PIPET DAN 

Terdapat perbedaan hasil memipet cairan dengan pipet mohr dar 20 praktikan

Praktikan sunarti lebih terampil menggunakn pipet mohr terlihat dari hasil pemipetanya yang 
1ml sebanyak 4 kali dar 5 kali percobaan, dan ada juga beberapa praktikan ya
memipet 1ml 2 atau 3 kali, namun ada juga beberapa praktikan yang belum berhasil memipet 
1ml dalam 5 kali percobaan 

Dari nilai rata-rata didapatkan nilai yang tidak 
emampuan semua praktikan hampir sama dalam menggunakn pipet mohr

Hasil praktikum menggunakn pipet spuit 

enggunaan pipet spuit 

Berdasarkan grafik terdapat perbedaan hasil dari 20 praktikan

Menggunakan pipet spuit menunjukkan selisih yang lebih besar dengan 1 ml pada banyak 
praktikan, namun ada beberapa praktikan yang berhasil memipet
yaitu mutia, zaki, afni 

nilai rata-rata pemipetan didapatkan selisisih 
pipet spuit kurang akurat di banding pipet otomatis, dan mohr.

Hasil Rata-rata penggunan ke-3 pipet, pipet otomatis, pi

IPET DAN PEMBUATAN LARUTAN 7 

Terdapat perbedaan hasil memipet cairan dengan pipet mohr dar 20 praktikan 

Praktikan sunarti lebih terampil menggunakn pipet mohr terlihat dari hasil pemipetanya yang 
ali dar 5 kali percobaan, dan ada juga beberapa praktikan yang berhasil 

memipet 1ml 2 atau 3 kali, namun ada juga beberapa praktikan yang belum berhasil memipet 

i yang tidak berbeda jauh antar praktikan menggambarkan 
r sama dalam menggunakn pipet mohr 

 

 

erdapat perbedaan hasil dari 20 praktikan 

Menggunakan pipet spuit menunjukkan selisih yang lebih besar dengan 1 ml pada banyak 
ang berhasil memipet 1 ml 1 kali dari 5 percobaan 

selisisih nilai yang jauh dari 1ml dapat disimpulkan 
pipet spuit kurang akurat di banding pipet otomatis, dan mohr. 

3 pipet, pipet otomatis, pipet mohr, pipet spuit

Praktikan sunarti lebih terampil menggunakn pipet mohr terlihat dari hasil pemipetanya yang 
ng berhasil 

memipet 1ml 2 atau 3 kali, namun ada juga beberapa praktikan yang belum berhasil memipet 

menggambarkan  

 

Menggunakan pipet spuit menunjukkan selisih yang lebih besar dengan 1 ml pada banyak 
1 kali dari 5 percobaan 

yang jauh dari 1ml dapat disimpulkan 

pet mohr, pipet spuit 
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Grafik 4.  rata-rata penggunaan pipet otomatis, pipet mohr dan pipet spuit 

 

 
Kesimpulan : 

• Dari grafik rata-rata terlihat  penggunaan pipet otomatis lebih sedikit perbedaan antar 
praktikan, dan lebih kecil selisih hasil dari 1ml, ini menunjukkan pipet otomatis lebih akurat 
digunakan, dan pengaruh kemampuan praktikan terhadap hasil pemipetan hanya ssedikit 
selama praktikan memipet sesuai standard 

• Dari grafik rata-rata juga terlihat lebih banyak praktikan yang menunjukkan hasil mendekati 
1ml dengan menggunakan pipet otomatis 

• Dari garfik rata-rata terlihat selisih hasil praktikum yang cukup jauh dari 1ml, dapat 
disimpulkan pemakain pipet mohr kuran akurat di bandingkan dengan pipet otomatis, dan 
kemampuan praktikan memakai pipet berperan besar dalam pencapain hasil pemipetan. 

• Dari garfik rata-rata terlihat penggunaan pipet spuit menunjukkan selisih hasil yang jauh dari 
1ml pada hamper semua praktikan, ini menunjukkan pipet spuit paling tidak akurat dari 
ketiga pipet yang di gunakan dalam praktikum ini 

 

 
Latihan Pembuatan Larutan  
 
Langkah-langkah: 

1. Membaca detil resep larutan yang ingin di buat. menyiapkan perhitungan dulu. 

2. Mengumpulkan bahan kimia yang akan dipakai dan taruh dekat dengan timbangan digital 

3. Menyiapkan alat lain yang dibutuhkan sendok, tisu, beaker, gelas ukur 

4. Meniimbang jumlah bahan kimia yang dibutuhkan dengan hati-hati.  

5. Ketika semua bahan kimia ditimbangkan, kembalikan bahan kimia ke tempatnya, bersihkan 
alat timbangan serta tempat sekelilingnya, dan bawahlah beaker yang berisi bahan kimia ke 
meja kerja Anda. 

6. Menuangkan akudes yang secukupnya (kurang dari yang ditentukan pada resepnya) ke 
dalam beaker dan letakkanlah stir bar dengan ukuran yang sesuai ke dalamnya.  memakai 
alat otomatik stirrer dengan kecepatan sedang untuk melarutkan bahan kimia. 

7. Dengan gelas ukur yang sesuai dengan volume yang ingin di buat, tuangkan larutan dan bilas 
beakernya dengan akudes.  Tuangkan bekas bilasan tersebut ke dalam gelas ukur.  Tambah 
akudes sampai mencapai volume larutan yang ingin di buat. 

8. Membersihkan semua alat yang  dipakai dan merapikan tempat kerja. 
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Table 7. Hitunglah jumlah bahan yang diperlukan untuk setiap resep larutan dibawah ini! 

No Resep Larutan Perhitungan 

1 400mL 0,25M Na2HPO4. 2H2O BM: Na2HPO4. 2H2O 

(23(2) + 1 + 31 + 16(4)) + (2(2) + 16(2)) = 

178 gr/mol 

gr = 0,25 (mol/L) x 0,4 (L) x  178 (g/mol) 

= 17,9 gr/ 400mL 

 

2 400mL 0,25M NaH2PO4.H2O BM : NaH2PO4.H2O 

(23 + 2(1) + 31 + 16(4)) + 1(2) + 16) = 

138 gr/mol 

gr = 0,25 (mol/L) x 0,4 (L) x  138 (g/mol) 

= 13,8 gr/ 400mL 

3 50mL 5% glukosa X gr = 5/100 x 50mL  

X gr = 2,5 gr dalam 47,5mL aquades 

4 100mL 0,7M CuSO4.5H2O BM : CuSO4.5H2O 

(63,5 + 32 + 16 (4)) + (5(2) + 16(5)) = 

249,5 gr/mol 

gr = 0,7 (mol/L) x 0,1 (L) x  249,5 (g/mol) 

= 17,5 gr/ 100mL 

5 100mL 1M NaOH BM : NaOH  

(23 + 16 + 1) = 40 

gr = 1 (mol/L) x 0,1 (L) x  40 (g/mol)  

= 4 gr/ 100ml  

6 1x10-1L 1M HCl Tidak Dibuat 

7 1,5 x 10-1L 70% etanol V1 x N1 = V2 x N2 

V1 x 95% = 150 x 70% 

V1 = 150 x 0,7 : 0,95  

V1 = 110,52mL 

(diambil 110,5mL etanol 95% + H2O 

hingga 150mL) 

8 500mL 1,2M Na3C6H6O7; 1,6M 

Na2CO3.H2O 

BM : Na3C6H6O7 

(23(3) + 12(6) + 1(6) + 16(7)) = 259 

gr = 1,2 (mol/L) x 0,5 (L) x  259 (g/mol) = 

155,4 gr/ 500mL 

 

BM : Na2CO3.H2O 

(23(2) + 12 + 16(3)) + (1(2) + 16)) = 124  

gr = 1,6 (mol/L) x 0,5 (L) x  124 (g/mol) = 
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99,2 gr/ 500mL 

 

 

 

 

Tugas : 
Buatlah larutan 100ml 0.7M Cu SO4 5H2O 
Langkah I : 
Perhitungan 
= 0,1L x 0,7 mol/L x {(63,5 + 32 +  (16 x 4 ) + ( 5 x 1 x 2 ) + (5 x 16 ) gr/mol )} 
= 0,1L x 0,7 mol/L x {(63,5 + 32 + 64 + 10 + 80 gr/mol )} 
= 0,1L x 0,7 mol/L x {(249,5 gr/mol)} 
= 0,1L x 0,7 mol/L x 249,5 gr/mol 
= 17,465 gr 
 
Langkah II : 
Timbang Cu SO4 5H2O sebanyak 17,465 gr dengan menggunakan timbangan otomatik 
dengan menggunakan gelas beaker sedikit demi sedikit tapa menyentuh gelas beker, hindari penimbangan 
yang berlebihan karena pengambilan kembali bahan kimia kedalam wadah penimbangan akan 
memepengaruhi hasil timbangan karena tekanan pada gelas beker 
 
Langkah III : 
Setelah Cu SO4 5H2O ditimbang, tambahkan sedkit air untuk melrutkan Cu SO4 5H2O  . 
Letakkan stir bar kedalam gelas beaker dan letakkan gelas beaker diatas alat stirrer 
otomatik dan tunggulah hingga larutan encer dan homogen. 
 
Langkah IV 
Setelah larutan encer dan homogen, pindahkan larutan kedalam gelas ukur, lalu 
perlahan-lahan tambahkan akuades hingga volume larutan mencapai 100 mL. (larutan dalam gelas ukur 
dilihat pada lengkung bawah). Setelah volume larutan tercapai dan larutan selesai dibuat, masukkanlah 
larutan dari gelas ukur ke dalam wadah botol plastik untuk penyimpanan, dan tutup 
botol dengan rapat. 
 
Langkah VI 
membersihkan dan mengembalikan peralatan yang telah dipergunakan 
 
larutan ke-II 
 
Langkah I 
400mL 0,25M Na2HPO4. 2H2O 
BM: Na2HPO4. 2H2O 

= 0,4L x 0,25 mol/L x {(23(2) + 1 + 31+ (16 x 4 ) + 2(2) + (2 x 16 ) gr/mol )} 
= 0,4L x 0,25 mol/L x {(178 gr/mol)} 
= 17,9 gr 
 

 
Langkah II : 
 
Ambil bahan (Na2HPO4.2H2O ) dan timbanglah dengan menggunakan timbangan digital sedikit demi 
sedikit.. Setelah dapat 17,8 gram, masukkan kedalam gelas beaker, kemudian tambahkan air sebagai 
pelarutnya, sekitar 200ml kemudian letakkan stir bar kedalam gelas beaker dan letakkan gelas beaker diatas 
alat stirrer otomatik dan tunggulah hingga larutan encer dan homogen. 
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Langkah III: 
 
Setelah larutan encer dan homogen, pindahkan larutan kedalam gelas ukur, lalu perlahan-lahan tambahkan 
akuades hingga volume larutan mencapai 400 mL. 
Setelah volume larutan tercapai dan larutan selesai dibuat, masukkanlah larutan dari gelas ukur ke dalam 
wadah botol plastik untuk penyimpanan, dan tutup 
botol dengan rapat. 
 
Langkah VI 
Bersihkan dan kembalikan peralatan yang telah dipergunakan 
 
SARAN 

• Mungkin ada baiknya sebelum praktikum ada asistensi tentang toipk praktikum lebih detail 
terutama untuk penghitungan pembuatan larutan. 

• Suapay alat praktikum disesuaikan dengan jumlah kelompok praktikum, sehingga bias 
melakukan praktikum dengan lebih baik dan efisien 

• Sewaktu menggunakan timbangan otomatik, sebaiknya satu timbangan menggunakan satu 
meja.Karena timbangan otomatik sangat sensitif, getaran yang muncul bisa menimbulkan variasi 
pengukuran yang berbeda. 

 

 

 


