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PERCOBAAN I  

PEMODELAN STRUKTUR KRISTAL DENGAN               

BALLS AND STICKS (BS) 

 
Balls and Sticks (BS) adalah perangkat lunak (software) gratis yang dapat 

menggambarkan struktur kimia, terutama kristal, dalam tiga dimensi dan dapat 

menghasilkan gambar bitmap yang dapat disalin ke clipboard dan ditempatkan di 

dokumen pengolah kata seperti word. 

 

Padatan kristalin tersusun dari unit berulang yang teratur. Unit pengulangan 

terkecil disebut dengan sel satuan. Penggambaran struktur dapat diwakili dengan 

penggambaran sel satuannya. 

 

Informasi yang diperlukan untuk menggambarkan struktur kristal: 

1. Simetri dari struktur: Grup Ruang. Informasi ini dapat menentukan bagaimana 

pengulangan dalam kristal terjadi. 

2. Dimensi sel satuan. (Untuk kubus a = b = c, α = β = γ = 90°) 

3. Posisi-posisi atom dalam sel satuan  

Informasi-informasi ini diperoleh dari studi difraksi.  

 

Beberapa cara menampilkan struktur kristal: 

1. Ball and stick: untuk menekankan bagaimana atom-atom saling berkoordinasi 

(gambar 1a). 

2. Polihedra: melihat dengan cepat bagaimana koordinasi lokal (atom-atom 

tetangga dan bagaimana satu unit koordinasi bergabung dengan koordinasi 

lain (gambar 1b). 

3. Kombinasi 1 dan 2 (gambar 1c). 

4. Terjejal: untuk melihat bagaimana ruang diisi (gambar 1d). 

    
Gambar 1a              1b      1c             1d 
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Prosedur  

Gambarkan struktur kristal dengan informasi kristalografik berikut:  

1. NaCl, Fm3m (225), a = 5.64006 Å, Na (0, 0, 0), Cl ( ½, ½, ½ ). 

2. Cu (bcc), Fm3m (225), a = 3.6153 Å, Cu (0, 0, 0)  

3. Mg (hcp), P63/mmc (194), a = 3.210 Å, c = 5.210 Å, Mg (0, 0, 0) 

4. Fe (bcc), Im3m (229), a = 2.866 Å, Fe (0, 0, 0) 

5. Intan, Fd3m (227), a = 3.567 Å, C (0, 0, 0) 

6. Grafit, P63/mmc (194), a = 2.456 Å, c = 6.694 Å, C (0, 0, ¼ ), C ( 2/3, 1/3, ¼ ) 

7. Iodin, Cmca (64), a = 7.136 Å, b = 4.686 Å, c = 9.784 Å, I (0, 0.15434, 

0.11741) 

8. CsCl, P43m (215), a = 4.121 Å, Cs (0, 0, 0), Cl ( ½, ½,, ½ ) 

9. ZnS (sfalerit), F43m (216), a = 5.409 Å, Zn (0, 0, 0), S ( ¼, ¼, ¼ ) 

10. ZnS (wurzit), P63mc (186), a = 3.811 Å, c = 6.234 Å, Zn (1/3, 2/3, 0), S (1/3, 

2/3, 5/8) 

11. NiAs, P63mc (186), a = 3.619 Å, c = 5.034 Å, Ni (0, 0, 0), As (1/3, 2/3, ¼ ) 

12. CdI2, P3m (164), a = 4.244 Å, c = 6.835 Å, Cd (0, 0, 0), I (1/3, 2/3, 0.2492) 

13. CaTiO3 (perovskit),  Pm3m (221), a = 3.853 Å, Ti (0, 0, 0), Ca ( ½, ½, ½), O 

(0, 0, ½ ) 

14. CaF2 (fluorite), Fm3m (225), a = 5.462 Å, Ca (0, 0, 0), F ( ¼, ¼, ¼) 

15. TiO2 (rutil), P42/mnm (136), a = 4.593 Å, c = 2.956 Å, Ti (0, 0, 0), O (0.3048, 

0.3048, 0) 

16. MgAl2O4 (spinel), Fd3m (227), a = 8.080 Å, Mg (0, 0, 0), Al (5/8, 5/8, 5/8), O 

(0.387, 0.387, 0.387). 

17. K2PtCl6, Fm3m (225), a = 9.686 Å, Pt (0, 0, 0), Cl (0.239, 0, 0), K (¼, ¼, ¼) 

18. BaBi2Ta2O9 (oksida Aurivillius lapis 2), I4/mmm, a = 3.9355 Å c = 25.5686 Å 

Atom x y z 
Ba 0 0 0 
Bi 0 0 0 
Bi 0 0 0.201717 
Ba 0 0 0.201717 
Ta 0 0 0.411934 
O1 0 0 0.5 
O2 0 0 0.34246 
O3 0 0.5 0.25 
O4 0 0.5 0.41704 
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PERCOBAAN II 

ANALISIS KUALITATIF  

ION LOGAM TRANSISI DERET PERTAMA 
 

Pendahuluan 

Senyawa kompleks adalah senyawa yang terbentuk dari ion logam yang berikatan 

dengan ligan secara kovalen koordinasi. Ikatan koordinasi adalah ikatan kovalen 

dimana ligan memberikan sepasang elektronnya pada ion logam untuk berikatan. 

Ikatan ini terjadi jika ion logam menyediakan orbital kosong bagi pasangan 

elektron ligan tersebut untuk berkoordinasi.  

 

Ion logam ini diantaranya adalah ion logam transisi. Ion logam transisi memiliki 

sifat-sifat unik yang membedakan dengan ion logam lainnya, misalnya dalam hal 

bilangan oksidasi, sifat katalitik, sifat magnet, dan spektrum elektronik.  

 

Ligan adalah gugus atom yang terkoordinasi dengan ion logam membentuk 

senyawa kompleks, umumnya berupa molekul netral atau anion. Kekuatan ligan 

dilihat dari deret spektrokimia yang dipengaruhi oleh ukuran atom atau molekul, 

banyaknya atom donor, serta adanya bonding antara ion logam dan ligan. 

 

Sifat senyawa kompleks logam transisi dengan ligan tertentu ada dua, yaitu labil 

dan inert. Kompleks inert mengalami reaksi substitusi yang lambat atau bahkan 

tidak sama sekali.  

 

Prosedur Praktikum 

Garam logam transisi deret pertama, yaitu: Cr3+, Mn2+
, Fe2+

, Co2+
, Ni2+

, Cu2+, dan 

Zn2+
 dilarutkan dalam 25 mL air. Masing-masing larutan direaksikan dengan ligan 

NH3, etilendiamin, oksalat, piridin, bipiridin (sebelumnya ligan oksalat dan 

bipiridin dilarutkan dalam air). Perubahan dan pembentukan endapan diamati 

setelah beberapa hari, serta dilakukan penyaringan endapan pada hari terakhir 

pengamatan (dilakukan pengamatan setiap hari selama 7 hari). 
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PERCOBAAN III 

PEMBUATAN MAGNETIT DAN ZINC FERRIT 
 
Pendahuluan  
 
Magnetit (Fe3O4), adalah material magnetik yang pertama dikenal dan telah 

banyak dimanfaatkan beratus-ratus tahun yang lalu sebagai besi magnet. 

Komposisinya dapat ditulis FeOFe2O3, strukturnya mirip mineral spinel 

(MgOAl2O3). Ada banyak komposisi yang mungkin dengan rumusan yang umum 

MOFe2O3, di mana M adalah suatu ion logam divalent seperti Mn2+, Fe2+, Co2+, 

Ni2+, Cu2+ atau Zn2+, atau kombinasi ion logam divalent dengan valensi 2.  

 
Persamaan Reaksi  
 
12Fe3+ + 23OH- +NO3

-          4Fe3O4 + NH3 + 10H2O  

Zn2+ + 2Fe2+ + 3C2O4
2-            ZnFe2(C2O4)3  

 
ZnFe2(C2O4)3      ZnFe2O4 + 2CO2 + 4CO 

 
 

Prosedur Pembuatan Magnetit 

1. Larutkan 27,8 g FeSO4.7H2O dalam 200 mL air  

2. Larutkan 0,84 g KNO3/ 0,71 g NaNO3 + 15 g KOH dalam 100 mL air  

3. Panaskan setiap larutan pada suhu 75°C, kemudian campurkan kedua larutan 

sambil tetap diaduk (terbentuk endapan hijau).  

4. Naikkan suhu menjadi 90–100°C selama 100 menit, endapan menjadi 

berwarna hitam. 

5. Dinginkan campuran pada temperatur kamar, kemudian asamkan dengan 

sedikit HCl 6 M.  

6. Sentrifuga atau saring dengan menggunakan corong buchner endapan 

magnetit yang dihasilkan. Cuci endapan dengan air. 

7. Uji air pencuci dengan menggunakan barium klorida sampai tidak 

memberikan endapan sulfat (jika menghasilkan endapan ulangi pencucian). 

8. Keringkan endapan produk pada suhu 110°C selama 1–2 jam. 

9. Timbang produk yang dihasilkan dan hitung rendemennya. 
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Prosedur Pembuatan Zinc Ferrite 

 
1. Larutkan 7,2 g ZnSO4, 13,9 g FeSO4, dan 1 mL H2SO4 dalam 100 mL air  

2. Larutkan 11 g ammonium oksalat dalam 150 mL air hangat. 

3. Panaskan larutan pertama pada suhu 75°C dan sambil diaduk tambahkan 

larutan ammonium oksalat. 

4. Naikkan suhu menjadi 90–95°C. Aduk campuran selama 5 menit. 

5. Endapan kuning oksalat yang dihasilkan, saring dengan menggunakan corong 

Buchner. Cuci endapan dengan air. 

6. Uji air pencuci dengan menggunakan barium klorida sampai tidak 

memberikan endapan sulfat (jika menghasilkan endapan ulangi pencucian). 

7. Keringkan endapan selama beberapa jam pada suhu 110°C. 

8. Pindahkan campuran oksalat ke dalam krus atau cawan berpenutup dan 

Panaskan pada furnace pada suhu 600–800°C selama 3 jam.  

9. Dinginkan pada temperatur kamar. 

10. Timbang produk yang dihasilkan dan hitung rendemennya. 
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PERCOBAAN IV 

PEMBUATAN NATRIUM TIOSULFAT 

Pendahuluan 

Asam tiosulfat kurang stabil pada temperatur kamar. Asam ini dapat dipisahkan 

pada temperatur -78°C dari persamaan reaksi: 

SO3 + H2S   H2SO3 

Atau dari reaksi: 

HO3SCl + H2S   H2S2O3 + HCl 

Molekul gas sulphurtrioksida (SO3) memiliki struktur segi tiga datar yang dapat 

mengalami resonansi dengan melibatkan ikatan πp – πp dari S – O. 

Adanya orbital p untuk ikatan dan orbital d kosong dari atom S menyebabkan 

panjang ikatan S – O sangat pendek yaitu 1,43 Ǻ. 

O

S
O O

O

S
O O

O

S
O O  

 
Ion tiosulfat dapat diperoleh secara cepat dengan cara mendidihkan belerang 

dengan ion sulfit atau dengan cara mendekomposisi ion ditionit sesuai dengan 

persamaan reaksi: 

S8 + 8SO3
2-   8S2O3

2- dan 

S2O4
2- + H2O    S2O3

2- + HSO3
- 

 
Ion tiosulfat memiliki struktur (S–SO3)

2- dengan panjang ikatan S – S dan S – O 

masing-masing 1,99 + 0,03 Ǻ dan 1,48 + 0,06 Ǻ. Panjang ikatan S – S yang 

mendekati panjang ikatan S – O menunjukkan bahwa dalam ikatan S – S juga 

terlibat ikatan π. 

 
Garam alkali tiosulfat banyak diproduksi terutama untuk kebutuhan bidang 

fotografi, dimana garam ini digunakan untuk melarutkan perak bromida yang 

tidak bereaksi dalam suatu emulsi. Ion tiosulfat dengan ion perak dapat 

membentuk kompleks Ag(S2O3)
- dan Ag(S2O3)2

3-. Ion tiosulfat juga dapat 

membentuk kompleks dengan ion logam yang lain. 
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Dalam percobaan ini dipelajari pembuatan garam natrium tiosulfat dari reaksi 

antara sulfur dengan natrium sulfit. Struktur molekul sulfur ada dua jenis yaitu 

berbentuk rombik dan monoklin. Pada temperatur di bawah 96°C stabil pada 

bentuk rombik dan di atas temperatur tersebut stabil dalam bentuk monoklin. 

Dalam 2 struktur tersebut molekul sulfur membentuk cincin yang mengandung 8 

atom. Agar sulphur dapat bereaksi, maka harus dilakukan pemutusan cincin yang 

ada terlebih dahulu. Oleh karena itu mekanisme reaksi yang melibatkan sulfur 

sangat rumit.  

 
Prosedur  

1. Pembuatan natrium tiosulfat-5-hidrat  

- Siapkan alat refluks, kemudian masukkan 50 g natrium sulfit ke dalam 

labu refluks 

- Tambahkan 50 mL aquadest dan 1,5 g serbuk belerang, lalu direfluks 

selama 1–2 jam 

- Dinginkan larutan dan saring. Uapkan filtrat sampai volume larutan 

menjadi kira-kira ¼ dari volume semula. 

- Biarkan larutan menjadi dingin dan saring kristal yang terbentuk, 

kemudian keringkan kristal, lalu timbang kristal yang diperoleh dan hitung 

rendemennya. 

2. Mempelajari sifat-sifat kimia natrium tiosulfat 

- Pengaruh Pemanasan  

Panaskan sedikit kristal natrium tiosulfat-5-hidrat dalam tabung reaksi. 

Lakukan juga terhadap natrium sulfat-10-hidrat. Bandingkan stabilitas 

termal dari kedua kristal tersebut. 

- Reaksi dengan Iod 

Larutkan sedikit kristal natrium tiosulfat dalam 15 mL air. Reaksikan 2–3 

mL larutan iod dengan larutan natrium tiosulfat secara berlebihan (kira-

kira 5 mL). 

- Pengaruh asam encer dan pekat 

Reaksikan 5 mL larutan natrium tiosulfat dengan asam klorida encer dan 

pekat dengan volume yang sama. Setelah beberapa menit amati isi tabung 

reaksi dan bau yang ditimbulkan. 
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PERCOBAAN V 

PEMBUATAN AMMONIUM DIKROMAT 
 

Pendahuluan  
 
Garam kromat adalah zat padat berwarna, yang menghasilkan larutan kuning 

ketika larut dalam air. Dalam asam, kromat berubah menjadi dikromat, larutan 

yang berwarna orange. Sedangkan dalam basa alkali (oleh ion-ion hidroksil), 

dikromat berubah menjadi kromat. Kromat dari logam alkali, kalsium, dan 

magnesium larut dalam air; stronsium kromat larut sangat sedikit.  Kebanyakan 

kromat logam-logam lain tak larut dalam air.  Natrium, kalium, dan amonium 

dikromat larut dalam air.  

 
Untuk mempelajari reaksi kromat atau dikromat dapat dipakai larutan perak nitrat; 

Endapan coklat-kemerahan perak dikromat terbentuk bila direaksikan dengan 

larutan perak nitrat, kemudian akan berubah ketika dipanaskan dengan air, 

menjadi perak kromat yang sedikit larut.  

  
Amonium dikromat, (NH4)2Cr2O7 sering digunakan dalam pertunjukkan gunung 

berapi. Jika kawat panas-merah atau korek api yang menyala disentuh pada 

amonium dikromat, awalnya terjadi dekomposisi eksoterm kemudian mengemisi 

bunga api dan uap air dengan cara yang menakjubkan. Meskipun demikian, ini 

bukan pertunjukkan yang aman sebab debu (NH4)2Cr2O7 mengandung senyawa 

kromium(VI) yang dilepaskan bersifat karsinogen.  

 

 
Gambar 2. Kurva Kelarutan Terhadap Temperatur   
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Persamaan reaksi  
 

Na2Cr2O7  +  2NH4Cl           (NH4)2Cr2O7  + 2NaCl     
 

Prosedur  
 

1. Larutkan 21 g Na2Cr2O7.2H2O dalam 50 mL air.   

2. Larutkan 8,5 g NH4Cl dalam 50 mL air .  

3. Campurkan kedua larutan tersebut (larutan Na2Cr2O7 dan larutan NH4Cl), 

kemudian tambahkan 15 mL air dan panaskan hingga 60oC.  

4. Saring larutan dan dinginkan dalam penangas es pada 0-2oC. 

5. Saring kristal (NH4)2Cr2O7 dengan menggunakan corong buchner 

6. Cuci produk (NH4)2Cr2O7 dengan 2x5 mL air es. 

7. Keringkan produk, (NH4)2Cr2O7 dalam oven pada suhu 100oC. 

8. Timbang produk yang dihasilkan dan hitung rendemennya.   

 

Analisis kemurnian ammonium dikromat   
 
Pengujian kemurnian ammonium dikromat dilakukan dengan uji terhadap ion Cl-, 

dilakukan dengan cara yaitu sebanyak 0,1 g (NH4)2Cr2O7 kering larutkan dengan 

2 mL air. Tambahkan beberapa tetes larutan AgNO3 5%, dan beberapa tetes 

HNO3 (1:3). Jika ion Cl- ada dalam sampel, maka akan terlihat endapan putih 

AgCl dalam larutan yang berwarna kuning. 
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PERCOBAAN VI 

PEMBUATAN TAWAS DARI KALENG ALUMINIUM BEKAS 
  
 
Pendahuluan  
 
Aluminium adalah logam yang melimpah di permukaan bumi (sekitar 7,5% 

berat). Kelimpahan aluminium, dikombinasikan dengan sifat fisik dan kimianya 

yang menarik, sehingga aluminium digunakan sebagai bahan baku industri. 

  

Tiap tahun diproduksi berjuta-juta ton kaleng alumunium, karena tidak cepat 

berkarat, sehingga jumlah limbah kaleng bekas banyak yang menimbulkan 

permasalahan lingkungan. Oleh karena itu, dibutuhkan satu solusi yang nyata 

pada masalah ini yaitu daur ulang aluminium, salah satunya adalah pembuatan 

tawas.  

 

Eksperimen ini menggambarkan proses recovery bahan kimia, yaitu mengubah 

logam aluminium menjadi kalium aluminium sulfat atau tawas. “Tawas” adalah 

suatu istilah umum garam rangkap hidrat dari logam-logam tertentu. Tawas 

memiliki rumus umum MM’(SO4)2.12H2O, di mana M (valensi tunggal) biasanya 

Na+, K+, NH4
+, atau Rb+ dan M’ (valensi tiga) biasanya Al3+, Ga3+, V3+, C3+, 

Mn3+.  

 
 
Prosedur  
  
1. Bersihkan kaleng aluminium dengan mengampelasnya untuk menghilangkan 

cat/labelnya, kemudian timbang sekitar 0,5–0,9 g.  

2. Tambahkan 35 mL KOH 2 M (Lakukan dalam lemari asam tertutup) 

3. Jika reaksi sangat lambat, panaskan dengan perlahan-lahan di atas nyala api 

kecil, sampai reaksi sempurna (tidak ada gelembung gas yang dihasilkan), lalu 

dinginkan larutan pada suhu kamar. Jika larutan tidak mengandung residu 

padat, lanjutkan ke langkah ke 6 (jika ada residu lakukan langkah 4). 

4. Saring dengan perlahan-lahan dengan menggunakan corong buchner.  
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5. Bilas sisa larutan yang ada pada gelas kimia dengan maksimal 4x5 mL air.  

6. Tambahkan sepuluh tetes indikator metil merah. (Metil merah berwarna 

kuning pada larutan basa dan berwarna merah pada larutan asam.) 

7. Sambil diaduk tambahkan perlahan-lahan beberapa mL H2SO4 6 M sampai 

larutan berwarna merah. Hindari penambahan H2SO4 berlebih.  

8. Panaskan larutan dengan perlahan-lahan sambil diaduk sampai semua 

Al(OH)3 larut. Larutan panas berwarna merah, tidak mengandung suspensi 

padatan apapun. Jika larutan tidak berwarna merah, secara perlahan-lahan 

tambahkan beberapa tetes 6 M H2SO4 sampai larutan berwarna merah. 

9. Dinginkan larutan dalam penangas es selama 20–30 menit sambil sekali-kali 

diaduk.  

10. Saring kristal dengan menggunakan corong Buchner. (Catatan: Jika tersisa 

waktu sekitar 45 menit atau lebih, lanjutkan ke Langkah 11. Jika waktu yang 

tersedia kurang, lanjutkan ke Langkah 12). 

11. Uapkan filtrat sampai sekitar ½ volume awalnya. Dinginkan larutan itu dalam 

penangas es selama 20–30 menit dan kemudian saring kristal yang kedua 

dengan menggunakan corong Buchner. 

12. Cuci kristal dengan 20 mL etanol. Biarkan dalam pompa vakum sekitar 3–5 

menit. Keringkan kristal dalam oven selama beberapa menit. (Catatan: Tawas 

meleleh pada 92°C.)  

13. Timbang kristal yang diperoleh, dan hitung rendemennya. 

 
 
Analisis kualitatif tawas yang disintesis 
 
Larutkan tawas dalam air, kemudian lakukan analisis berikut: 

1. Analisis ion kalium 

� Celupkan kawat platina ke larutan tawas kemudian panaskan kawat 

tersebut pada nyala api Bunsen. Amati warna nyala yang dihasilkan  

2. Analisis ion aluminium 

� Tambahkan tetes demi tetes larutan natrium hidroksida sampai terbentuk 

endapan. Kemudian tambahkan larutan natrium hidroksida berlebih dan 

amati perubahan yang terjadi. 
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� Ulangi prosedur di atas ganti larutan natrium hidroksida dengan larutan 

amoniak. Bandingkan hasilnya  

3. Analisis ion sulfat 

� Siapkan 4 tabung reaksi yang berisi larutan kalium aluminium sulfat (2 

mL), kemudian tambahkan larutan barium klorida (2 mL) ke dalam 

masing-masing tabung tersebut 

� Pada tabung 1, tambahkan larutan asam klorida encer 

� Pada tabung 2, tambahkan larutan asam nitrat encer 

� Pada tabung 3, tambahkan larutan asam klorida pekat 

� Pada tabung 4, tambahkan larutan asam nitrat pekat  

� Amati perubahan yang terjadi pada masing-masing tabung reaksi 
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PERCOBAAN VII 

SINTESIS KLOROPENTAAMIN KOBALT KLORIDA  

 

Pendahuluan 

Senyawa kobalt pada umumnya memiliki dua bilangan oksidasi, yaitu kobalt(II) 

dan kobalt(III). Senyawa kobalt(II) lebih banyak terdapat di alam daripada 

senyawa kobalt(III).  

 

Ligan adalah gugus atom yang terkoordinasi dengan ion logam membentuk 

senyawa kompleks, umumnya berupa molekul netral atau anion. Suatu deret telah 

disusun untuk menggambarkan kekuatan ligan-ligan, deret ini disebut deret 

spektrokimia. Dalam deret ini ligan disusun berdasarkan kenaikan kekuatannya: 

I- < Br- < S2- < SCN- < Cl- < NO3
- <F- < OH- < ox2- < H2O < NCS-  < CH3CN < NH3  

< en < bipy < phen < NO2- < CN- < CO. 

Dari deret tersebut ditunjukkan bahwa ligan NH3 lebih kuat dibandingkan ligan 

Cl-. Keduanya bersifat monodentat. 

 

Prosedur  

 
A. Metode A 

1. Larutkan 50 g ammonium  karbonat dalam 250 mL air dingin 

2. Tambahkan 125 mL amoniak pekat, kemudian diikuti dengan penambahan 

larutan 20 g kobalt(II) klorida dalam 50 mL air.  

3. Diamkan dalam desikator vakum selama 3 jam  

4. Tambahkan 5 g ammonium klorida  

5. Panaskan larutan sampai mulai terbentuk kristal  

6. Tambahkan beberapa tetes HCl 6 M  

7. Netralkan dengan amoniak pekat  

8. Tambahkan 15 mL amoniak  
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9. Panaskan dalam penangas air selama 45 menit, kemudian tambahkan HCl 

pekat 120 mL, selanjutnya larutan dipanaskan selama 30 menit, dinginkan 

larutan dalam penangas es.  

10. Saring kompleks yang terbentuk, cuci dengan beberapa mL air es, 

kemudian 20 mL etanol lalu dikeringkan pada suhu kamar. 

11. Timbang kristal yang diperoleh, dan hitung rendemennya. 

 

B. Metode B 

1. Larutkan 10 g ammonium klorida dalam 60 mL amoniak pekat  

2. Sambil diaduk dengan menggunakan stirrer, tambahkan 20 g kobalt(II) 

klorida padat sedikit demi sedikit. Lanjutkan pengadukan sampai 

terbentuk warna coklat. 

3. Kemudian tambahkan 16 mL H2O2 30% sedikit demi sedikit.  

4. Tambahkan 60 mL HCl pekat perlahan-lahan. Lanjutkan pengadukan pada 

hot plate dan panaskan pada suhu 85ºC selama 20 menit.  

5. Dinginkan larutan pada temperatur kamar dan saring endapan yang 

terbentuk, cuci dengan 40 mL HCl 6 M yang dingin.  

6. Keringkan kristal pada suhu 100ºC selama beberapa jam. 

7. Timbang kristal yang diperoleh, dan hitung rendemennya.  

 

C. Metode C 

1. Larutkan 20 g ammonium karbonat dalam 60 mL air, dan 60 mL amoniak 

pekat. 

2. Sambil diaduk, tambahkan larutan yang mengandung 15 g kobal nitrat 

dalam 30 mL air. Kemudian tambahkan perlahan-lahan 8 mL H2O2 30%.  

3. Panaskan larutan sampai volumenya menjadi 90–100 mL. Jangan biarkan 

larutan mendidih.   

4. Sambil diuapkan tambahkan 5 g ammonium karbonat sedikit demi sedikit.  

5. Saring larutan dengan menggunakan corong buchner dalam keadaan 

panas, kemudian dinginkan filtrat dalam penangas es. 

6. Saring kristal yang terbentuk dengan menggunakan corong buchner. Cuci   

dengan beberapa mL air kemudian dengan beberapa mL etanol. 
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7. Larutkan 5 g kristal yang terbentuk dalam 50 mL air dan tambahkan 5–10 

mL HCl pekat. 

8. Netralkan dengan amoniak pekat dengan melebihkannya 5 mL.  

9. Panaskan selama 20 menit. Jangan biarkan larutan mendidih. 

10. Dinginkan larutan perlahan-lahan dan tambahkan 75 mL HCl pekat. 

11. Panaskan kembali larutan selama 20–30 menit dan amati perubahan warna 

yang terjadi.  

12. Dinginkan larutan pada temperatur kamar, kemudian saring kristal, cuci 

dengan beberapa mL air dingin kemudian dengan beberapa mL etanol.  

13. Keringkan kristal pada suhu 120ºC. 

14. Timbang kristal yang diperoleh, dan hitung rendemennya.  
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PERCOBAAN VIII 

SINTESIS KALIUM TETRAPEROKSOKROMAT(V) 
 
Pendahuluan   

Kalium tetraperoksokromat(V)  dibuat  melalui  reaksi  hidrogen  peroksida 

dengan kalium kromat dalam larutan alkali kuat.  

 
Persamaan Reaksi  

2K2CrO4  +  9H2O2  +  2KOH             2K3[Cr(O2)4]  +  O2  +  10H2O  
 
Prosedur  

1. Larutkan  2  g  K2CrO4  dan  2  g  KOH  dengan  25  mL  air  dalam  labu 

erlenmeyer 100 mL  

2. Celupkan labu dalam campuran es/garam (atau campuran es kering/alkohol) 

dan tunggu sampai isi labu tersebut memadat.   

3. Tanpa mengganggu atau memindahkan pendingin, tambahkan 13 mL larutan 

H2O2 30% dan aduk secara intensif.  

4. Biarkan labu dalam keadaan berdiri pada wadah pendingin tersebut sambil 

diaduk dari waktu ke waktu selama 1 jam.  

5. Saring garam merah coklat yang mengendap dengan corong buchner, 

kemudian cuci dengan 15 mL etanol dan keringkan di udara.  

6. Timbang kristal yang diperoleh, dan hitung rendemennya. 
 
Analisis Kemurnian Kalium Tetraperoksokromat(V)  

Dapat dilakukan melalui penentuan kualitatif ion O2
2-.  Hidrogen peroksida 

bereaksi dengan kalium kromat dalam larutan asam, reaksi tersebut menghasilkan   

warna biru (chromium blue) yang dapat diekstrak dalam eter.  

 
Prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut:  
 
� Masukan sedikit K2CrO4 dalam tabung reaksi, larutkan dengan 2 mL air, 

tambahkan sedikit H2O2 encer (3%), 2 mL dietil eter dan sedikit asam  sulfat  

encer (3:1). Kocok tabung reaksi dan lihat warna yang terjadi pada lapisan 

eter.  

� Lakukan hal yang sama seperti prosedur di atas, ganti K2CrO4 dengan 

K3[Cr(O2)4] hasil sintesis dan tanpa menggunakan H2O2.  
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PERCOBAAN IX 

SINTESIS ISOPOLIVANADAT  

 

Pendahuluan 

 

Amonium metavanadat merupakan senyawa yang mengandung isopolianion. 

Senyawa tersebut berupa padatan yang berwarna krem. NH4VO3 tidak larut dalam 

air dingin, tetapi larut dalam air panas. Dengan bantuan pemanasan dalam air 

isopolianion akan terputus dan padatannya melarut. Melalui senyawa ini dapat 

dihasilkan ammonium isopolivanadat dengan mengontrol temperatur dan pH. 

Beberapa contoh isopolivanadat digambarkan sebagai berikut: 

 

VO4
3- HVO4

2-
+ H+ - H2O

V2O7
4- H2V2O7

2-
+ H+

V4O12
4-

V3O9
3-

+ H+

-H2O

H2V10O28
4-Alkohol, NH4

+

- H2O

(NH4)6V10O28.6H2O(S)

V2O5.xH2O(S)
NH4V3O8(S)

+ H+
+ H+

+ NH4
+

VO2
+

+ H+ + H+

+ H+

 

 

VO4
3- hanya berada dalam larutan yang sangat basa, sedangkan VO2

+ hanya 

berada dalam larutan yang sangat asam. Semua transformasi di atas meliputi 

protonasi atau reaksi kondensasi vanadium dan tetapan kesetimbangan. Senyawa 

trivanadat NH4V3O8 dan dekavanadat (NH4)6V10O286H2O, masing-masing 

mengandung isopolianion VO6 oktahedra dan [V10O28]
6-.  
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Prosedur  

 
1. Penyiapan larutan ammonium metavanadat 

� Masukkan 3 g NH4VO3 ke dalam 250 mL gelas kimia, lalu tambahkan 50 

mL air.  

� Panaskan campuran sambil diaduk selama dua menit untuk melarutkan 

padatan.  

� Kemudian bagi dua larutan tersebut (Untuk prosedur 2 dan 3).  

 

2. Sintesis NH4V3O8  

� Ke dalam larutan ammonium metavanadat tambahkan campuran 25 mL air 

dan 25 mL asetat dengan perbandingan 1:1.  

� Panaskan campuran selama 45 menit sambil diaduk.  

� Saring padatan yang terbentuk dan cuci dengan 2x15 mL alkohol, lalu 

keringkan.  

� Timbang kristal yang diperoleh, dan hitung rendemennya.  

 

3. Sintesis (NH4)6V10O28 .6H2O 

� Dinginkan larutan NH4VO3 dalam penangas es selama 2 menit,  

� Tambahkan 4 mL asam asetat 1:1, kemudian aduk,   

� Kemudian tambahkan 100 mL alkohol.  

� Aduk campuran dan dinginkan dengan temperatur antara 0–10oC selama 

15 menit. Selama pendinginan campuran diaduk sekali-kali.  

� Saring padatan yang terbentuk dan cuci dengan 2x15 mL alkohol lalu 

keringkan.  

� Timbang kristal yang diperoleh, dan hitung rendemennya. 

 
4. Analisis kelarutan dan sifat 

� Masing-masing hasil dari prosedur 2 dan 3 masukkan dalam tabung reaksi 

dan larutkan dalam air. Amati perubahannya.  

� Masing-masing hasil dari prosedur 2 dan 3 masukkan dalam tabung reaksi 

dan kemudian tambahkan NaOH 2 M. Amati perubahannya. 
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PERCOBAAN X 

SINTESIS KOMPLEKS NIKEL MAKROSIKLIK 

 

Pendahuluan 

Logam nikel termasuk logam transisi deret pertama dengan nomor atom 28 dan 

konfigurasi elektron terluar 3d84s2. Jika dilepaskan dua elektron, konfigurasi 

elektron valensi menjadi 3d8, dengan konfigurasi elektron sebagai berikut. 

 

Ni28 : 1s22s22p63s23p63d84s2

3dxy 3dxz 3dyz 3dx
2
-y

2 3dz
2 4s

Ni(II) : 1s22s22p63s23p63d84s0

3dxy 3dxz 3dyz 3dx
2
-y

2 3dz
2 4s

 

                           

Senyawa kompleks nikel(II) memiliki stereokimia yang bervariasi diantaranya 

oktahedral, tetrahedral dan segi empat datar, serta bilangan koordinasi yang 

beraneka ragam seperti 6, 5 dan 4, namun yang paling banyak dijumpai adalah 

kompleks  dengan bilangan koordinasi 4 dan 6. Formula, rumus struktur dan sifat-

sifat dari kompleks nikel juga bervariasi bergantung pada struktur kompleks yang 

terbentuk. 

 

Ligan makrosiklik merupakan salah satu ligan khelat yang memiliki atom donor 

lebih dari satu. Kompleks makrosiklik memiliki kestabilan yang cukup tinggi 

karena bentuk cincin dapat mengurangi tegangan sudut. Salah satu contoh ligan 

makrosiklik yaitu 5,7,7,12,14,14-heksametil-1,4,8,11-tetraazasiklotetradeka-4,11-

diene. Ligan ini disintesis melalui kondensasi Schiff base 1 mol etilendiamin 

monohidriiodida dengan dua mol aseton, yang merupakan metode Curtis dan Hay.  

Kompleks logam makrosiklik telah dipelajari secara luas karena kesamaan yang 

mereka miliki dengan kompleks logam makrosiklik yang terdapat dalam sistem 
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biologi. Misalnya, kompleks antara logam dengan porphin dan corin, 

menyediakan berbagai variasi senyawa dengan bermacam-macam fungsi biologi. 

Akan tetapi, karena kompleksitasnya, serta berat molekul yang cukup besar, maka 

adanya model kompleks logam makrosiklik, sangat berguna dalam mempelajari 

mekanisme biologinya sehingga akan memberikan efisiensi dan efektifitas yang 

lebih besar. 

 

Prosedur  

1. Sintesis ligan 5,7,7,12,14,14-heksametil-1,4,8,11-tetraazasiklotetradeka-

4,11-dienadihidrogen perklorat 

� Masukkan 7 mL etilendiamin ke dalam gelas kimia kemudian tambahkan 

10 mL etanol.  

� Dinginkan campuran dalam penangas es.  

� Tambahkan 18 mL HClO4 pekat ke dalam campuran secara perlahan. 

� Kemudian masukkan 10 mL aseton.  

� Dinginkan campuran dalam penangas es selama beberapa menit.  

� Saring Kristal putih yang terbentuk lalu keringkan selama 20 menit 

 

2. Sintesis 5,7,7,12,14,14-heksametil-1,4,8,11-tetraazasiklotetradeka- 4,11-

dienatonikel(II)perklorat 

� Siapkan dan set Alat refluks.  

� Larutkan 1 g NiCl2.6H2O dalam metanol, kemudian tambahkan ligan.  

� Refluks campuran selama 1 jam.  

� Saring larutan yang terbentuk kemudian panaskan sampai kristal mulai 

terbentuk.  

� Dinginkan campuran selama 1 jam, kemudian saring kristal yang terbentuk 

lalu keringkan.  

� Timbang kristal yang diperoleh, dan hitung rendemennya 
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PERCOBAAN XI 

PEMISAHAN SENYAWA VANADIUM MENGGUNAKAN 

KROMATOGRAFI PENUKAR KATION  

 

Pendahuluan  

 
Resin penukar ion merupakan salah satu bentuk kromatografi. Proses yang terjadi 

yaitu penukaran ion dalam larutan dengan ion yang terikat dalam resin. 

 

Pada percobaan ini digunakan Dowex AG 50 W-X2 yang mengandung 2% difenil 

benzen. Resin ini adalah resin bentuk proton H+ dengan sulfonat sebagai partikel 

aktifnya. Bila suatu kation M+ memasuki rongga-rongga dalam resin, ion ini dapat 

mendesak ion H+ sehingga terlepas dari ikatannya, dan kedudukannya digantikan 

oleh M+. Reaksinya : 

 SO3
-H+   +  M+    RSO3

-M+  +  H+  atau 

 nSO3
-H+   +   Mn+    nRSO3

-Mn+  +  nH+ 

 

Posisi kesetimbangan bergantung kepada perbandingan konsentrasi ion M+ atau 

Mn+ terhadap ion H+ dalam kolom. Akan tetapi, dalam keadaan konsentrasi ion H+ 

melebihi konsentrasi Mn+, maka dapat terjadi pergantian tempat kembali. Ion M+ 

atau ion Mn+ akan terlepas. Pada percobaan ini, yang bertindak sebagai M adalah 

logam vanadium. Pada umumnya vanadium memiliki bilangan oksidasi +2, +3, 

+4, +5.  

 

Prosedur  

 

1. Penyiapan Kolom Kromatografi 

� Resin Dowex AG 50 W-X2 basah (dalam keadaan terendam air) 

� Masukkan ke dalam buret 25 mL yang bagian dasarnya telah berisi gelas 

wool untuk mengamankan resin agar tidak mengalir keluar  

� Amati kolom agar tidak terdapat gelembung udara. 
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2. Pembuatan Larutan Sampel Ion Vanadium 

� Larutkan 0,2 g NH4VO3 dalam 2 mL HCl pekat.  

� Panaskan tabung yang berisi larutan garam amonium vanadat dalam air 

mendidih selama 5 menit.  

� Amati perubahan warna larutan, kemudian encerkan dengan 10 mL 

akuades. 

 

3. Pemisahan Ion Vanadium 

� Masukkan larutan amonium vanadat secara perlahan ke dalam kolom 

kromatografi yang telah disiapkan sebelumnya.  

� Lakukan elusi menggunakan HCl 0,4 M.  

� Lanjutkan elusi dengan menggunakan HCl 1 M sampai fraksi berwarna 

biru habis. Uji fraksi yang diperoleh dengan menggunakan larutan 

KMnO4.  

� Reaksikan sebagian fraksi biru dengan serbuk Zn. Aduk sampai terbentuk 

larutan keunguan (lavender). Masukkan larutan berwarna keunguan ke 

dalam kolom kromatografi (lakukan kromatografi serupa terhadap larutan 

yang diperoleh).  

� Amati perubahan yang terjadi serta  

� Lakukan elusi menggunakan HCl 3 M. Uji fraksi yang diperoleh dengan 

menggunakan larutan iod. 
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Lampiran 1. Diagram Alir Prosedur Percobaan I 

 

Program 
Balls and Sticks (BS) 

Kristal 
Cu 

 

- Digambarkan struktur kristal dengan informasi 
kristalografik yang ada 

Kristal 
NaCl 

 

Kristal 
Mg 

 

Kristal 
Fe 

 

Kristal 
Intan 

 

Kristal 
Grafit 

 

Kristal 
ZnS 

(sfalerit) 
 

Kristal 
ZnS 

(wurzit) 

Kristal 
NiAs 

 

Kristal 
CdI2 

 

Kristal 
CaTiO3 

 

Kristal 
CaF2 

 

Kristal 
Iodin 

Kristal 
CsCl 

Kristal 
K2PtCl6 

Kristal 
BaBi2Ta2O9 

Kristal 
MgAl 2O4 

Kristal 
TiO2 
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Lampiran 2. Diagram Alir Prosedur Percobaan II 

 

Garam 
Co2+ 

Larutan Garam 

- Dilarutkan dalam 25 mL air 
 

Produk Produk Produk Produk Produk 

- Direaksikan dengan ligan: 
 

NH3 etilendiamin oksalat piridin bipiridin 

Garam 
Cr3+ 

Garam 
Mn2+ 

Garam 
Cu2+ 

Garam 
Zn2+ 

Garam 
Fe2+ 

Garam 
Ni2+ 

Pengamatan 

- Diamati setiap hari (selama 7 hari) 
- Dilakukan penyaringan pada hari 

terakhir pengamatan  
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Lampiran 3. Diagram Alir Prosedur Percobaan III 

 
1. Pembuatan Magnetit 

 
 

- Dilarutkan dalam 
200 mL air 

 

- Ditimbang 
- Dihitung  

- Dikeringkan pada suhu 
110°C selama 1–2 jam 

- Diuji  dengan BaCl2 
sampai tidak memberikan 
endapan sulfat (jika 
menghasilkan endapan 
sulfat ulangi pencucian) 

- Dicuci dengan air 

- Disentrifuga atau saring dengan 
menggunakan corong buchner 

- Didinginkan pada temperatur kamar 
- Diasamkan dengan sedikit HCl 6 M  

- Dilarutkan dalam 
100 mL air 

 

- Dicampurkan sambil 
tetap diaduk  

- Dinaikkan suhu menjadi 90–100°C 
selama 100 menit  

- Dipanaskan pada 
suhu 75°C  

- Dipanaskan pada 
suhu 75°C  

Larutan FeSO4 

27,8 g 
FeSO4.7H2O  

0,84 g KNO3/ 0,71 g NaNO3 
+ 15 g KOH 

Larutan 

Endapan 
Hijau 

Endapan 
Hitam 

Endapan 
Magnetit 

Endapan  Filtrat 

Endapan  Air pencuci 

Air pencuci 

Produk 

Berat kristal dan 
Rendemen 
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2. Pembuatan Zinc Ferrite  

 

- Didinginkan pada suhu kamar 

- Dilarutkan dalam 
150 mL air hangat 

 

- Diuji  dengan BaCl2 
sampai tidak 
memberikan endapan 
sulfat (jika 
menghasilkan endapan 
sulfat ulangi 
pencucian) 

- Dipindahkan pada 
krus/cawan berpenutup 

- Panaskan pada furnace 
pada suhu 600–800°C 
ama 3 jam 

- Dikeringkan pada suhu 
110°C 

- Dicuci dengan air 

- Disaring dengan menggunakan 
corong buchner 

- Dilarutkan dalam 
100 mL air 

 

- Dinaikkan suhu menjadi 90–100°C  
- Aduk campuran selama 5 menit  

- Dipanaskan pada suhu 75°C  
- Ditambahkan larutan 

ammonium oksalat sambil 
tetap diaduk 

Larutan 

11 g  
ammonium oksalat 

7,2 g ZnSO4, 13,9 g 
FeSO4, dan 1 mL H2SO4 

Larutan 

Campuran 
Larutan 

Endapan 
Kuning 

Endapan  Filtrat 

Endapan  Air pencuci 

Air pencuci 

Endapan Kering  

Endapan dalam 
krus/cawan 

- Ditimbang 
- Dihitung 

rendemen 

Produk 

Berat kristal dan 
Rendemen 
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Lampiran 4. Diagram Alir Prosedur Percobaan IV 

 

1. Pembuatan natrium tiosulfat-5-hidrat 

 
 

 

- Dikeringkan  

- Disaring  

- Didinginkan  

- didinginkan  
- disaring  

- direfluks selama 1 – 2 jam 

- dimasukkan ke dalam labu refluks  
- ditambahkan 50 mL akuadest 

dan1,5 g belerang  

50 g natrium sulfit 

Campuran natrium 
sulfit, belerang dan air 

Hasil Refluks 

- Ditimbang  
- Dihitung rendemennya  

- Diuapkan sampai ¼ dari 
volume semula  

Filtrat Residu 

Kristal Filtrat  

Berat kristal dan 
Rendemen  

Filtrat 

Terbentuk Kristal 

Kristal 
kering  



  

 

30 

2. Mempelajari sifat-sifat kimia natrium tiosulfat 
 

o Pengaruh Pemanasan 

 

 

o Reaksi dengan Iod dan Pengaruh asam encer 

 

 

 

 

 

- Direaksikan 
dengan 5 mL HCl 
encer 

- Diamati  

- Direaksikan dengan 
2 – 3 mL larutan iod 

- Diamati  

- Dibagi dua 

Sedikit kristal 
Natrium tiosulfat 5 hidrat 

- Dilarutkan dalam 10 mL air 

10 mL Larutan  
Natrium tiosulfat 

5 mL Larutan  
Natrium tiosulfat 

5 mL Larutan  
Natrium tiosulfat 

Pengamatan Pengamatan 

- dibandingkan 

Sedikit Kristal 
Natrium tiosulfat-5-hidrat 

Sedikit kristal 
Natrium sulfat-10-hidrat 

- dipanaskan dalam tabung reaksi 

Hasil pemanasan 

Stabilitas termal  
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Lampiran 5. Diagram Alir Prosedur Percobaan V 

 

 

 

- Dikeringkan pada suhu 100°C  

- Dilarutkan dalam 
50 mL air 

 

- Ditimbang 
- Dihitung Rendemennya 

- Dicuci  

- Disaring dengan corong buchner  

- Didinginkan pada penangas es 
pada suhu 0 – 2°C 

- Dilarutkan dalam 
50 mL air 

 

- Dicampurkan  
- Ditambahkan 15 mL air 

- Dipanaskan pada suhu 60°C  
- Disaring  

Larutan Na2Cr2O7 

21 g 
Na2Cr2O7  

8,5 g  
NH4Cl 

Larutan NH4Cl 

Campuran 
larutan  

Filtrat Residu 

Kristal Filtrat 

Air pencuci Kristal 

Berat kristal 
dan Rendemen 

Terbentuk 
Kristal 

Kristal Kering  
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Analisis kemurnian ammonium dikromat 

 

- Ditambahkan beberapa tetes 
AgNO3 5% dan beberapa tetes 
HNO3  

-  

0,1 g (NH4)2Cr2O7 

- Dilarutkan dalam 2 mL air 

Larutan 
(NH4)2Cr2O7 

Pengamatan 
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Lampiran 6. Diagram Alir Prosedur Percobaan VI 

 

- Dikeringkan dalam oven 
- keringkan pada oven 

- Didinginkan dalam penangas es selama 20 – 30 menit 
sambil sekali-kali diaduk 

- Ditimbang sebanyak 0,5 – 0,9 g 
amplas 

- Dicuci dengan 20 mL etanol  
- Dibiarkan dalam pompa 

vakum sekitar 2- 3 menit  

- Ditimbang 
- Dihitung Rendemennya 

- Disaring menggunakan corong buchner  

- Dipanaskan larutan perlahan-lahan sambil diaduk  

- Ditambahkan 10 tetes indikator MM 
- Ditambahkan H2SO4 sampai warna merah 

- Diamplas 
 

- Ditambahkan 35 mL KOH 2 M  
- Dipanaskan sampai reaksi sempurna  

- Disaring menggunakan corong buchner  
- Dibilas gelas kimia dengan 4x5 mL air 

Kaleng Alumunium 

Kaleng 
Alumunium Bersih 

Hasil Reaksi 

Filtrat Residu 

Terbentuk Kristal 

Filtrat  Kristal 

Berat kristal 
dan Rendemen 

Larutan 
Warna merah 

Kristal Kering  

0,5 – 0,9 g Potongan 
Kaleng Alumunium Bersih  

Larutan panas 
Warna merah  

Pencuci Kristal 
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Analisis kualitatif tawas yang disintesis 

 

- Dibandingkan  

- Ditambahkan 
2 mL BaCl2  

- Ditambahkan 
HCl encer 

- Diamati 
perubahan 
yang terjadi  

- Ditambahkan 
2 mL BaCl2  

- Ditambahkan 
HNO3 encer 

- Diamati 
perubahan 
yang terjadi  

- Ditambahkan 
Amoniak 
sampai 
terbentuk 
endapan  

- Dibandingkan  

- Ditambahkan 
NaOH  
berlebih  

- Diamati 
perubahan 
yang terjadi  

- Dicelupkan 
kawat 
platina, 
kemudian 
dipanaskan 
pada nyala 
api Bunsen  

- Diamati 
warna nyala 
yang 
dihasilkan 

- Dilarutkan dalam air  
- Dibagi tujuh 

Tawas  

Larutan 
tawas  
Kristal 

Larutan 
tawas  

 

Larutan 
tawas  

 

2 mL 
Larutan 
tawas  

 

2 mL 
Larutan 
tawas  

 

2 mL 
Larutan 
tawas  

2 mL 
Larutan 
tawas  

Warna 
nyala 

- Ditambahkan 
NaOH sampai 
terbentuk 
endapan  

Endapan 

Pengamatan/  
Perubahan 

- Ditambahkan 
amoniak 
berlebih  

- Diamati 
perubahan 
yang terjadi  

Endapan 

Pengamatan/  
Perubahan 

Pengamatan/  Perubahan 

Pengamatan/  
Perubahan 

Pengamatan/  
Perubahan 

Pengamatan/  
Perubahan 

- Ditambahkan 
2 mL BaCl2  

- Ditambahkan 
HCl pekat 

- Diamati 
perubahan 
yang terjadi  

- Ditambahkan 
2 mL BaCl2  

- Ditambahkan 
HNO3 pekat 

- Diamati 
perubahan 
yang terjadi  

Pengamatan/  
Perubahan 

Pengamatan/  
Perubahan 
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Lampiran 7. Diagram Alir Prosedur Percobaan VII 

 
1. Metode A 
 

 

- Disaring menggunakan corong buchner  

- Dikeringkan pada suhu kamar  

- Ditambahkan HCl pekat 120 mL 
- Larutan dipanaskan selama 30 menit,  
- Didinginkan larutan dalam penangas es 

- Ditambahkan beberapa tetes HCl 6 M 
- Dinetralkan dengan amoniak pekat 
- Tambahkan 15 mL amoniak 
- Panaskan dalam penangas air selama 45 menit  

- Dipanaskan larutan sampai mulai 
terbentuk kristal 

- Didiamkan dalam desikator vakum selama 3 jam 

- Ditambahkan 125 mL amoniak pekat, larutan 
20 g kobalt(II) klorida dalam 50 mL air 

- Dilarutkan dalam 250 mL air dingin  

- Ditambahkan 5 g ammonium klorida 

50 g ammonium  karbonat 

Larutan ammonium  karbonat 

Campuran Larutan  

Campuran Larutan  

Campuran Larutan  

Terbentuk Kristal 

Campuran Larutan  

Terbentuk Kristal Kompleks  

- Dicuci dengan beberapa mL air es  
- Kemudian dengan 20 mL etanol  

- Ditimbang 
- Dihitung Rendemennya 

Filtrat  Kristal 

Berat kristal 
dan Rendemen 

Kristal Kering  

Pencuci Kristal 
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2. Metode B 
 

 

- Disaring  

- Dikeringkan pada suhu 100ºC 
selama beberapa jam 

- Dinginkan larutan pada temperatur 
kamar 

- Ditambahkan 16 mL H2O2 30% sedikit demi 
sedikit 

- Ditambahkan 60 mL HCl pekat perlahan-lahan 
- Dilanjutkan pengadukan pada hot plate dan 

dipanaskan pada suhu 85ºC selama 20 menit 

- Ditambahkan 20 g kobalt(II) klorida padat 
sedikit demi sedikit , sambil tetap diaduk 

- Dilarutkan dalam 60 mL amoniak pekat 

10 g ammonium klorida 

Larutan ammonium klorida 

Terbentuk warna coklat  

Campuran Larutan  

Terbentuk Endapan  

- Dicuci dengan 40 mL HCl 
6 M yang dingin 

- Ditimbang 
- Dihitung Rendemennya 

Filtrat  Endapan 

Berat kristal 
dan Rendemen 

Kristal Kering  

Pencuci Kristal 
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3. Metode C 
 

 
 

- Dicuci dengan beberapa 
mL air  

- Kemudian dengan 
beberapa mL etanol  

- Dinginkan dalam penangas es  

- Ditambahkan larutan yang mengandung 15 g 
kobal nitrat dalam 30 mL air, sambil tetap 
diaduk  

- Ditambahkan perlahan-lahan 8 mL H2O2 30% 

- Dilarutkan dalam dalam 60 mL air, 
dan 60 mL amoniak pekat 

- Diuapkan / dipanaskan larutan sampai 
volumenya menjadi 90–100 mL 

- Ditambahkan 5 g ammonium karbonat 
sedikit demi sedikit 

50 g ammonium  karbonat 

Larutan ammonium  karbonat 

Campuran Larutan  

- Disaring dengan menggunakan 
corong Buchner  

- Disaring menggunakan corong buchner 
dalam keadaan pans  

Residu Filtrat 

Filtrat Kristal 

Campuran Larutan  

Kristal 

Pencuci Kristal 
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- Dinginkan larutan pada temperatur kamar 

- Dipanaskan selama 20 menit 

- Ditambahkan 5 -10 mL HCl pekat 
- Dinetralkan dengan amoniak pekat dengan 

melebihkannya 5 mL 

- Dilarutkan dalam 50 mL air 

- Panaskan kembali larutan selama 20–30 menit  

- Dinginkan larutan perlahan-lahan  
- Ditambahkan 75 mL HCl pekat   

- Ditimbang sebanyak 5 g   

Larutan Panas 

Kristal 

Larutan 

Larutan 

5 g kristal 

Larutan  

Larutan 

- Disaring  

- Dikeringkan pada suhu 120ºC  

Terbentuk kristal 

- Dicuci dengan beberapa mL air dingin 
kemudian dengan beberapa mL etanol 

- Ditimbang 
- Dihitung Rendemennya 

Filtrat  Kristal 

Berat kristal 
dan Rendemen 

Kristal Kering  

Pencuci Kristal 
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Lampiran 8. Diagram Alir Prosedur Percobaan VIII 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

- Ditambahkan 13 mL larutan H2O2 30% 
dan aduk secara intensif selama 1 jam 

- Celupkan labu dalam penangas es dan tunggu 
sampai isi labu tersebut memadat 

- Dilarutkan dalam 25 mL air dalam 
labu erlenmeyer 

2  g  K2CrO4  dan  2  g  KOH 

Larutan dalam 
labu Erlenmeyer  

Padatan 

- Disaring dengan menggunakan corong Buchner 

- Dikeringkan di udara 

Endapan garam 
merah coklat 

- Dicuci dengan 15 mL etanol 

- Ditimbang 
- Dihitung Rendemennya 

Filtrat  Kristal 

Berat kristal 
dan Rendemen 

Kristal Kering  

Pencuci Kristal 
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Analisis Kemurnian Kalium Tetraperoksokromat(V) 
 

 

- Ditambahkan  2  mL  
dietil  eter   

- Ditambahkan sedikit  
asam  sulfat  encer (3:1) 

- Ditambahkan  2  mL  
dietil  eter   

- Ditambahkan sedikit  
asam  sulfat  encer (3:1) 

- Dilarutkan  dengan  
2  mL  air  

- Dilarutkan  dengan  
2  mL  air  

- Dikocok 
- Diamati   

Larutan   
K2CrO4 

Larutan 
K3[Cr(O2)4] 

Pengamatan/  
Perubahan 

Sedikit   
K2CrO4 

Sedikit 
K3[Cr(O2)4] 

- Ditambahkan sedikit 
H2O2 encer (3%) 

Campuran 
Larutan  

Campuran 
Larutan  

Campuran 
Larutan  
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Lampiran 9. Diagram Alir Prosedur Percobaan IX 

 
1. Sintesis NH4V3O8 dan Sintesis (NH4)6V10O28 .6H2O 
 

 

- Dibagi dua 

- Diaduk  
- Didinginkan pada 

suhu 0–10oC 
selama 15 menit  

- Didinginkan dalam 
penangas es selama 
2 menit  

- Ditambahkan 4 mL 
asam asetat 1:1  

- Diaduk  
- Ditambahkan     

100 mL alkohol 

- Ditambahkan 50 mL air  
- Dipanaskan campuran sambil diaduk 

selama dua menit 

3 g NH4VO3 

Larutan NH4VO3 

- Dipanaskan selama         
45 menit sambil diaduk  

- Ditambahkan campuran 
25 mL air dan 25 mL 
asetat dengan 
perbandingan 1:1 

Larutan NH4VO3 
kedua  

Larutan NH4VO3 
pertama  

 

Campuran 
Larutan  

- Disaring  

- Dikeringkan 

- Dicuci dengan 2x15 mL alkohol 

- Ditimbang 
- Dihitung Rendemennya 

Filtrat  Kristal  

Berat kristal 
dan Rendemen 

Kristal Kering  

Pencuci Kristal 

Campuran 
Larutan  

Terbentuk Padatan  
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2. Analisis kelarutan dan sifat 
 

o Analisis kelarutan dan sifat NH4V3O8 
 

 
 
 
 

o Analisis kelarutan dan sifat (NH4)6V10O28 .6H2O 

 
 

 

- Ditambahkan 
NaOH 2 M  

- Diamati perubahannya  

- Dilarutkan dalam air  

- Dibagi dua 

Hasil dari prosedur 3 
((NH4)6V10O28 .6H2O) 

Kristal  
Bagian pertama  

Kristal  
Bagian Kedua  

Pengamatan/  
Perubahan 

- Ditambahkan 
NaOH 2 M  

- Diamati perubahannya  

- Dilarutkan dalam air  

- Dibagi dua 

Hasil dari prosedur 2 
NH4V3O8 

Kristal  
Bagian pertama  

Kristal  
Bagian Kedua  

Pengamatan/  
Perubahan 
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Lampiran 10. Diagram Alir Prosedur Percobaan X 

 

- Dikeringkan  

- Disaring  

- Disaring  

- Direfluks selama 1 jam 

- Dimasukkan dalam labu refluks  

- Didinginkan dalam penangas es 
- Ditambahkan 18 mL HClO4 pekat 
secara perlahan-lahan 

- Dimasukkan 10 mL aseton 

- Ditambahkan 10 mL etanol 

- Disaring 

- Didinginkan dalam penangas 
es selama beberapa menit  

7 mL etilendiamin 

Larutan 

Larutan 

Terbentuk Kristal  

- Dikeringkan selama 
20 menit 

Kristal Kering  

Residu  Kristal 

- Dilarutkan dalam metanol 

1 g NiCl2.6H2O 

Larutan 
NiCl2.6H2O 

Campuran dalam labu refluks  

Hasil refluks  

- Dipanaskan  
- Didinginkan selama 1 jam 

Residu Filtrat 

Kristal 

Kristal  Residu 

- Ditimbang 
- Dihitung Rendemennya 

Berat kristal 
dan Rendemen 

Kristal Kering  
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Lampiran 11. Diagram Alir Prosedur Percobaan XI 

 

- Diuji dengan iod  

- Diuji dengan iod  - Dielusi dengan HCl 3 M  

- Dielusi  

- Dimasukkan ke 
dalam kolom  

- Didekantasi  

- Diuji dengan 
menggunakan 
KMnO4  

- Direaksikan dengan 
serbuk Zn.  

- Diaduk  

- Diuji dengan 
menggunakan 
KMnO4  

- Dilanjutkan elusi dengan 
menggunakan HCl 1 M  

- Dibagi tiga bagian 

- Dielusi menggunakan HCl 0,4 M 
(terbagi dua warna kuning dan biru) 

- Dimasukkan ke dalam kolom 
kromatografi secara perlahan  

- Dimasukkan dalam buret / 
kolom yang bagian 
dasarnya telah berisi gelas 
wool 

- Amati kolom agar tidak 
terdapat gelembung udara 

- Diencerkan dengan 10 mL akuades 

- Dilarutkan dalam 
2 mL HCl pekat  

- Dipanaskan dalam air 
mendidih selama 5 menit  

- Diamati perubahan warna  

Resin Dowex AG 
50 W-X2 basah 

0,2 g NH4VO3 

Larutan NH4VO3 

Perubahan warna 
Larutan NH4VO3 

Larutan NH4VO3 encer 

Larutan NH4VO3 dan 
Resin dalam Kolom 

Eluen berwarna 
biru atau hijau  

Effluent/ fraksi 
kuning  

Eluen 

2 bagian 
Effluent 1 bagian 

Effluent 

Larutan 
keunguan 

Hasil 
pengujian 

Hasil 
pengujian 

Filtrat  Residu  

Eluen Effluent   

Effluent hijau Eluen Hasil pengujian 

Hasil pengujian 
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Lampiran 12. Cara Penggunaan Software Balls and Sticks (BS) 

 

1. Klik dua kali bs.exe , akan nampak seperti gambar berikut: 

 

 

2. Kemudian Klik File lalu klik New untuk membuat struktur kristal yang 

baru, seperti gambar berikut: 
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3. Isikan data Kristalografik (Nama Kristal, Grup Ruang, a,  b,  c, α, β, dan γ, 

serta koordinat fraksional untuk masing-masing atom) dari kristal yang 

akan di gambarkan strukturnya, pada layar kerja yang ada. 

4. Contoh untuk kristal NaCl, dengan informasi kristalografik berikut: Fm3m 

(225), a = 5.64006 Å, Na (0, 0, 0), Cl ( ½, ½, ½ ), untuk mengisikan 

koordinat fraksional untuk masing-masing atom klik Add akan nampak 

gambar berikut:  
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5. Kemudian klik OK, Akan muncul dialog "Boundary of structure" seperti 

pada gambar di bawah ini, yang medefinisikan seberapa besar struktur yang 

Anda akan gambarkan (berapa sel satuan).  

 

6. Kemudian untuk sementara klik OK saja. Maka Anda akan mendapatkan 

atom-atom Na dan Cl dalam satu sel satuan, seperti pada gambar berikut: 

 

7. File dapat di simpan dengan nama dan folder yang diinginkan dengan 

mengklik File lalu Save   
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Menggambarkan Ikatan 
 
8. Untuk membuat ikatan, pilih dua atom (dengan "klik kiri mouse" sambil 

menekan tombol "Ctrl"), kemudian tekan "Enter". Atau dapat pula anda 

lakukan dengan memilih dua atom dan menekan tombol  di toolbar. 

9. Ikatan-ikatan yang ekivalen dalam struktur dapat digambarkan dengan 

memilih ikatan (klik kiri) kemudian "Shift + Enter" atau dengan 

menekan tombol  pada toolbar. 

 

Contoh Untuk Kristal NaCl: 
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Menggambarkan polihedra 

10. Pilih atom-atom yang akan menjadi titik-titik sudut polihedron (klik kiri 

sambil menekan tombol "Ctrl", kemudian "Enter".  

11. Polihedron yang ekivalen dapat dibuat dengan memilih polihedron yang telah 

terbuat dan menekan  "Shift + Enter" atau dengan tombol  di 

toolbar. 

 
Contoh Untuk Kristal NaCl: 

 
 

12. Untuk menyimpan file dalam bentuk gambar dalam bentuk JPEG dapat 

dilakukan dengan mengklik File lalu Output JPEG lalu pilih 

Output Quality High. Kemudian klik OK 


