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Yohanes Penfui, PO Box 1152 Kupang East Nusa Tenggara Indonesia 

 

A. Tujuan 

Mempelajari cara menyiapkan larutan kimia dengan berbagai konsentrasi. 

B. Dasar Teori  

Seorang analis  dalam melakukan analisa ataupun praktikum selalu dihadapkan pada alat dan zat-zat 

kimia. Zat-zat ini berwujud padat maupun cair/ larutan baku. Untuk larutan baku maka harus diperhatikan 

tentang data-data yang tertera pada label seperti massa jenis, konsentrasi dan sifat toksitnya. 

Dalam penggunaan zat untuk analisis maupun praktikum biasanya dijadikan larutan dengan 

konsentrasi sesuai kebutuhan analisis. Karena itu seorang analisis harus mampu menyiapkan larutan 

dengan konsentrasi tertentu. Untuk itu kemampuan stokiometri mutlak diperlukan. 

Larutan adalah campuran dua zat atau lebih zat (komponen) yang homogen. Dalam larutan terdapat 

terdapat komponen-komponen yang disebut solut (zat) terlarut dan komponen-komponen yang disebut 

solvent (pelarut). Dalam laboraotium kimia, untuk keperluan penelitian terdapat larutan yang sering 

digunakan dan penggunaannya dalam jumlah banyak. Larutan ini biasanya disebut larutan meja (brench 

reagant), seperti larutan NaOH, KOH, NaCl, AgNO3, HCl, H2SO4, NH4Cl, HNO3, CH3COOH dan lain-

lain. 

C. Alat & Bahan 

Alat: Bahan: 

- Neraca analitik - Kristal NaOH 

- Labu ukur - Kristal NaCl 

- Gelas ukur - Kristal NH4Cl 

- Gelas kimia - Kristal CuSO4 

- Erlenmeyer - Kristal AgNO3 

- Pipet (pipet tetes, pipet gondok, pipet ukur/volume) - Kristal KOH 

- Botol semprot - Kristal K2CrO4 

- Pengaduk - Krital KCl 

- Senduk atau spatula - Aquadest 

- Wadah penimbangan - Tisssue 

 - Kertas label 
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D. Prosedur Kerja 

1. Berdasarkan stokiometri larutan hitunglah massa  (gram) zat yang diperlukan untuk membuat 

larutan dengan perhitungan sbb: 

Perhitungan: 

V

1000

Mr

gram
M  

1000

VMrM
gram


  

Dimana:   

M : Konsentrasi zat yang akan dibuat (M) 

Mr/Ar : Massa molekul relatif /Massa atom relatif zat yang akan dibuat 

Gram : Massa zat yang akan dtimbang & dilarutkan (gram) 

V : Volume larutan yang akan dibuat  (mL) 

 

2. Sebagai wadah penimbangan gunakan gelas kimia 100 mL atau 50 mL. Letakkan gelas kimia 

tersebut di atas neraca/timbangan analitik kemudian angka yang terbaca dinolkan dengan 

menekan tombol re-zero pada timbangan (catatan: setelah di-nol-kan, gelas kimia tersebut 

jangan diangkat). 

3. Dengan menggunakan senduk atau spatula, masukkan zat kimia yang akan ditimbang ke dalam 

gelas kimia dan timbanglah sesuai massa zat yang dibutuhkan.  

4. Setelah ditimbang sesuai keperluan, pindahkan gelas kimia berisi zat yang ditimbang dari neraca 

dan tambahkan aquadest sebanyak ¼ volume gelas tersebut kemudian larutkan dengan cara 

mengaduk menggunakan pengaduk. 

5. Dengan bantuan corong, pindahkan larutan tersebut ke dalam labu ukur (Catatan: gunakan labu 

ukur yang ukurannya sesuai volume larutan yang akan dibuat). 

 

6. Bilas gelas kimia dan pengaduk yang digunakan untuk melarutkan zat tadi dengan aquades 

secukupnya, kemudian masukan bilasan tersebut ke dalam labu ukur yang telah berisi larutan 

(catatan: pembilasan hendaknya dilakukan sebanyak 3 kali). 

7. Dengan menggunakan botol semprot, tambahkan aquades ke dalam labu ukur berisi larutan tadi 

hingga mendekati tanda takaran, kemudian dengan dengan menggunakan pipet tetes, tambahkan 

tetes demi tetes aguadest ke dalam labu ukur hingga tepat pada tanda takaran (catatan: bagian 

cekung larutan harus berada tepat pada tanda batas takaran). Cara pembacaan volume seperti 

pada Gambar di samping. 
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8. Tutup labu ukur  yang berisi larutan yang telah dibuat menggunakan tutupannya atau tutup 

dengan menggunakan aluminium foil, lalu kocok larutan tersebut hingga merata. 

9. Berilah label pada labu ukur dan jangan lupa menuliskan tanggal pembuatan larutan. Label harus 

berisi: Nama larutan, Konsentrasi Larutan, dan tanggal pembuatan. Jika memungkinkan 

tambahkan identitas pembuatnya.  

10. Buatlah kesimpulan terhadap hasil kegiatan yang telah anda lakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Preparasi Larutan 26 

 MPLK 

  

 

  
Prepared by: Yos F. da Lopes & Welianto Boboy –  Prodi MPLK Politani Negeri Kupang 

LEMBAR KERJA 

PRAKTIKUM KIMIA DASAR 

 

Nama / NIM : ……………………………………………………………………… 

Prog. Studi/Semester : ……………………………………………………………………… 

Kelompok : ……………………………………………………………………… 

Judul Praktikum : ……………………………………………………………………… 

Hasil Kegiatan:  

(Catatan: Lengkapi Tabel di Bawah ini & Hasil Perhitungan Massa Zat Dilampirkan) 

No 

PREPARASI LARUTAN  

Nama 
Konsentrasi 

Larutan (M) 

Volume 

Larutan (mL) 

Massa Molekul 

Relatif (Mr) 

Massa Zat Yang 

Diperlukan (Gram) 

1. Larutan NaOH     

2. Larutan NaCl     

3. Larutan NH4Cl     

4. Larutan CuSO4     

5. Larutan AgNO3     

6. Larutan KOH     

7. Larutan K2CrO4     

8. Larutan KCl     

Kesimpulan Hasil Kegiatan: 
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Dosen / Teknisi 

Kupang,  
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