
VOLUMETRI  IIVOLUMETRI  II
I. OKSIDASI REDUKSI (REDOKS)

I.1. Iodimetri dan Iodometri

iodium dengan sistem redoksnya sbb:

I2 +   2e                    2 I-

I2 adalah peng okdidasi yang lemah dibanding KMnO4 , K2Cr2O7

I- adalah reduktor yang kuat.

Dalam proses analisa

Iodimetri (proses langsung) : I2 sbg standar bereaksi langsung dengan

zat yang di titrasi

Iodometri (proses tidak langsung) : zat yang di titrasi bereaksi dengan I-

membentuk I2 kemudian di titrasi dengan standar thio sulfat



IODIMETRIIODIMETRI

Yang umum di titrasi langsung oleh iodium : vitamin C, arsenit, antimonit,

Sulfit, sulfida, stano, ferrocyanida dll.

I2 sukar larut dalam air, tetapi mudah larut dalam  larutan I- (solubilizer) 

KI ini perlu ditambahkan pada pembuatan standar I2 . Akan membentuk 
reaksi komplek

I2 +   I- I-
32 3

Standarisasi

Larutan  I2 standar yang dibuat  dapat distandarisasi dengan thiosulfat 
(baku sekunder) atau dengan As2O3 (baku primer)

Indikator :

Warna Iodium (ungu) dapat dilihat langsung sbg indikator, iodium dapat 
larut dalam kloroform atau karbon tetra klorida sehingga kedua 
senyawa ini dapat digunakan untuk menentukan titik akhir titrasi. 

Amilum dapat juga digunakan membentuk komplek amilum – I2 (biru)



IODOMETRIIODOMETRI
Standar  thiosulfatStandar  thiosulfat

Banyak zat-zat peng oksidasi kuat dapat di analisa dengan cara 

penambahan KI berlebih dan  I2 yang dibebaskan di titrasi. Sebagai 

pentitrasi adalah natrium thiosulfat (standar sekunder) 

I2 +  2 Na2S2O3
2- 2 I- +   S4O6

2-

Pembuatan standar Na thiosulfat  0,1 NPembuatan standar Na thiosulfat  0,1 N

Timbang saksama 25 g  Na2S2O3 5H2O larutkan dalam air suling baru dan 

telah di didihkan + 0,1 g Na karbonat biarkan semalam kmd standarisai

Standarisasi dapat dilakukan dengan : bikromat, bromat, iodat, garam Cu 

dan ferricyanida.  



IODATOMETRIIODATOMETRI
Standar primerStandar primer

Pembuatan standar  KIO3 0,1 N 

Timbang dengan saksam 3,5668 g KIO3 larutkan dalam 1,0 liter air

Indikator : amilum, CHCl3 , CCl4

Reaksi :

IO3
- + 5 I- +  6 H+ 3 I2 + 3 H2O

Titrasi bersifat langsung suasana asam (H+ )

Contoh penetapan kadar vitamin C



PERMANGANOMETRIPERMANGANOMETRI

KMnO4 banyak dipakai sebagai pengoksidasi, pada titrasi dengan garam ini tidak 
diperlukan indikator sebab 1 tetes saja sudah memberikan warna ungu yang 
kuat untuk volume yang biasa digunakan titrasi.

Persamaan reaksinya :

a. MnO4
- + 8 H+ + 5 e             Mn2+ + 4 H2O

Reaksi terjadi pada suasana asam kuat 0,1 N atau lebih ; BE = 1/5 BM Reaksi terjadi pada suasana asam kuat 0,1 N atau lebih ; BE = 1/5 BM 

b. MnO4
- + 4 H+ + 3 e             MnO2 + 2 H2O

Reaksi terjadi pada suasana asam lebih lemah (pH 2–12); BE = 1/3 BM 

c. MnO4
- + 8 H+ + 4 e                Mn3+ + 4 H2O 

Mn3+ tidak stabil , tetapi dapat dibuat stabil dg penambahan fluorida 

atau pirofosfat BE = ¼ BM

d. MnO4
- +  e             MnO4

2-

Pada konsentrasi basa kuat 1 M atau lebih 



Pembuatan larutan standar KMnO4 0,1 N (baku sekunder)

Timbang lebih kurang 3,2 g KMnO4 di botol timbang atau gelas arloji, 
larutkan dalam 1 liter air, didihkan selama 15 – 20 menit saring dengan 
glaas wool/ gooch crucible

Standarisasi Standarisasi 

Pipet 25,0 ml larutan 0,1 N as oksalat + H2SO4 4 N 15 ml encerkan 
dengan akuadest hingga 100 ml dan panaskan pada 80 – 90oC , titrasi 
dengan KMnO4 samapi warna rose tetap 

Standarisasi dapat dilakukan dengan senyawa yang lain misalnya :

Arsen trioksida, Na oksalat, garam-garam ferro

Manfaat permanganometri :

Penentuan biji besi, zat pereduksi, zat pengoksidasi



TITRASI PENGENDAPAN TITRASI PENGENDAPAN 

Adalah titrasi yang menyangkut reaksi pengendapan antara ion perak 

dengan ion-ion halogenida, thiosianat dan sianida.

Faktor yang menentukan kesempurnaan reaksi pengendapan adalah 

kelarutan dari endapan yang terbentuk, endapan yang makin sukar 

berarti reaksi pada titik ekivalen makin sempurna.berarti reaksi pada titik ekivalen makin sempurna.

AgCl               Ag+ +  Cl-

a Ag+ .  a Cl-

K =

a AgCl 

a AgCl  konstan dan endapan sukar larut, jadi konsentrasi Ag+ dan 

konsentrasi Cl- kecil, dan kalau tidak ada ion-ion lain dalam jumlah 

besar maka aktivita = molarita sehingga 



Ks =  ( Ag+ ) . ( Cl- )

Ks =  hasil kali kelarutan

pAg  =  - log ( Ag+ )   ; pCl = - log ( Cl- )  

Kurva titrasi : 

Kurva titrasi untuk reaksi pengendapan dapat dibuat dengan cara sbb ;

Misal titrasi  50 ml NaCl 0,1 M dengan  AgNO3 0,1 M  dan dihitung 

Konsentrasi  Cl- selama titrasi berlangsung , Ks AgCl =  1 X 10-10

a. Permulaan titrasi :

(Cl- ) = 0,1 mmol /ml

pCl    = 1,0



b. Sesudah penambahan 10 ml AgNO3

Realsi berlangsung cepat dan sempurna

( 50  X 0,1 )  - (  10 X 0,1 )   mmol

(Cl- )  =     _______________________              =  0,067 mmol/ml

( 50  + 10  )

pCl     =   1,17

c. Sesudah penambahan 49,9 ml  AgNO3

(50  X  0,1 )  - (49,9  X  0,1 ) mmol 

(Cl- ) =                                                                                  =  1 X 10-4 mmol/ml

( 50 + 49,9 ) ml

pCl    = 4,0                        



d. Pada titik ekivalen

Titk ini tercapai bila sudah ditambahkan  

50 ml  larutan AgNO3 disitu tidak ada kelebihan Ag+ atau Cl- dan

(Cl- )  =  (Ag+ )  maka  

( Cl- )2 = 1 X 10-10

(Cl- )   = 10-5 mmol/ml  

pCl     =  5,0

e. Sesudah penambahan 60 ml AgNO3

Konsentrasi kelebihan Ag+ adalah :Konsentrasi kelebihan Ag+ adalah :

( 60  X 0,1 )   - ( 50  X 0,1 )   mmol/ml

(Ag+ )   =                                                                        = 9,1 X 10-3 mmol/ml

(50 + 60  ) ml 

p Ag     = 2,04      maka  pCl  = 10 – 2,04  = 7,96
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Indikator – indikator dalam titrasi pengendapan sbg dasar cara titrasi ;

1. Cara Mohr

-Digunakan indikator  ion  kromat (CrO4
2- )

-lingkungan netral atau sedikit asam

- Titik akhir ditandai dengan terjadinya endapan merah muda

- Untuk penetapan kadar Cl , Br , I secara langsung

2. Cara  Volhard 2. Cara  Volhard 

- Digunakan indikator  FeCl3

- Larutan standar  KSCN  0,1 N

- Untuk Ag langsung , untuk Cl , Br dan I tidak langsung

- Titk akhir ditandai dengan warna merah darah dari Fe SCN



3. Cara  Fajans 

- Digunakan indikator adsorpsi : Eosin, Rodamin  6c , Bromfenol blue

fluoresein

- Standar  AgNO3

- Titrasi langsung hingga terjadi endapan merah (indikator fluoresein)- Titrasi langsung hingga terjadi endapan merah (indikator fluoresein)

4. Cara Liebig- Deniges 

- Indikator KI 

- Manfaat untuk penetapan CN 

- Titik akhir ditandai kekeruhan dari AgI

Contoh pemeriksaan obat batuk hitam (ekspektoran) 

Kerjakan cara Mohr, Volhard dan Fajans



KOMPLEKSO METRIKOMPLEKSO METRI
(Titrasi Pembentuka Kompleks)(Titrasi Pembentuka Kompleks)

Yang dibahas disini adalah kompleks yang terbentuk dari reaksi antara ion 

logam (kation) dengan suatu anion atau dengan suatu molekul.

Ion logam dalam kompleks disebut : atom pusat.

Molekul yang terikat pada logam atom pusat disebut : liganda

Liganda yang mempunyai satu pasangan elektron bebas (mempunyai satu 

atom donor) disebut:  liganda uni dentat

Contohnya  :  NH3

Liganda yang mempunyai dua atom donor disebut  : liganda bedentat

Contohnya : etilen diamin

Liganda yang mempunyai lebih dari dari satu atom donor disebut : liganda 

multi dentat



Cincin hetero siklik yang terbentuk dari interaksi antara ion logam dengan 

liganda multi dentat disebut : cincin Chelat

Liganda multi dentatnya disebut : zat pembentuk chelat

Kompleksnya disebut : chelat atau senyawa chelat

Suatu ion logam dengan bilangan koordinasi 6 dapat memegang 3 

molekul  bidentat, 2 molekul tridentat, satu molekul heksadentat

M
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X
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Titrasi kompleksometri adalah suatu metode analisa titrimetri berdasarkan 
reaksi pembentukan senyawa chelat dari ion logam dengan suatu 
liganda multi dentat.

Liganda multi dentat yang dibahas disini adalah asam etilen diamin tetra 
asetat (EDTA) asetat (EDTA) 

Ada beberapa keuntungan penggunaan EDTA :

1. Membentuk kompleks dengan banyak ion logam dan stabil

2. Konstante stabilitas dengan macam-macam ion logam berbeda besar 
maka titrasi dapat selektif dengan mengatur pH.

3. Garam NaEDTA baku primer

4. Komplek logam yang terjadi larut, sehingga kesalahan presipitasi 
tidak ada

5. Titik ekivalen dapat ditentukan dengan berbagai cara



Penentuan titik akhir titrasi kompleksometriPenentuan titik akhir titrasi kompleksometri
1. Cara visuil1. Cara visuil
2. Cara instrumental2. Cara instrumental

Ad 1. Cara visuil 
a. Dari  H3O

+ (hidronium)  yang dibebaskan pada reaksi kompleks

logam – chelat  dapat ditretapkan secara asam-basa atau iodometri

b. dengan indikator logam (misal, EBT, Murexide dll)

Ad 2. Cara instrumental

a. Titrasi dengan fotometri

b. Potensiometri

Indikator logam 

Contoh : Eriochrom Black T (EBT)

pH larutan dibuat 9 dengan buffer amonia, bila pH asam zat warna ini 
berpolimerisasi sehingga hasil salah. Indikator ini dapat dipakai untuk titrasi : 
Zn, Cd, Mg, Pb, Hg komplek Ca dengan EBT tidak stabil dan perubahan 
warna terlalu cepat.



Indikator lain yang sering digunakan :Indikator lain yang sering digunakan :
Murexide (amonium purpurat), Xylenol oranye, Calcon, Murexide (amonium purpurat), Xylenol oranye, Calcon, 
Chromazurol S, Dithizon,as sulfosalisilatChromazurol S, Dithizon,as sulfosalisilat

Macam-macam titrasinya :

Titrasi langsung, titrasi kembali, titrasi pengusiran (substitusi), titrasi tidak 

langsung.

Titrasi campuran logam :

1. Pengaturan pH larutan :

berdasar perbedaann stabilitas kompleks EDTA-logam

Contoh :

Bi dan Th dapat ditentukan pada pH 2 – 3 dg indikator xylenol oranye

Fe(III)  pada pH 3 dengan indikator variamin –biru

Ca disamping Mg dlm basa kuat dg indikator Murexide atau Calcon



2. Pemakaian “masking agent”

Beberapa kation dalam campuran dapat di tutupi (masking) sehingga tidak 
dapat bereaksi dengan indikator

Contoh masking agent : CN-

yang membentuk kompleks stabil dengan kation : Cd, Zn, Hg(II)

Cu, Co, Ni , Ag dan Pt tetapi

tidak dapat memebentuk kompleks dengan logam-logam alkali

tanah, Mn, Pb.

Oleh sebab itu kita dapat menentukan : Ca, Mg,. Pb, MnOleh sebab itu kita dapat menentukan : Ca, Mg,. Pb, Mn

yang tercampur Cd, Zn, …… Pt tanpa dipisahkan dulu yaitu cukup diberi 
KCN atau NaCN berlebih.

Fe(III) dalam jumlah kecil dapat di masking dengan CN setelah di reduksi 
dulu menjadi Fe(II) dengan vitamin C

Hg(II) dapat di masking dengan iodida (I- )



3. “Demasking”

Komplek sianida dari Zn dan Cd  dapat di demasking dengan larutan 
formaldehida- asam asetat atau dengan kloral hidrat :

Zn(CN)4

2-

+  4 H +  +  4 HCHO  Zn
2+

Misalnya campuran yang mengandung  Mg, Zn dan Cu dilakukan sbb:

-a. Lakukan titrasi dengan indikator EBT didapat konsentrasi total

-b. Ambil lagi volume teretentu + KCN berlebih, lakukan titrasi maka didapat

kadar Mg 

-c.  Pada larutan (b) yang sudah di titrasi + kloral hidrat berlebih untuk 
membebaskan Zn dari kompleks sianida, maka didapat kadar Zn.

kadar Cu = Total – Kadar Mg – Kadar Zn 

Zn(CN)4 +  4 H +  +  4 HCHO  Zn
2+

 + 4 HOCH
2
CN



4. Ekstraksi pelarut

Zn ion dapat dipisahkan dari ion-ion Cu dan Pb dengan cara 

menambahkan  NH4 (CNS) berlebih, dan Zn(CNS)2 yang trebentuk di 

ekstraksi dengan isobutil metil keton, ekstraknya di encerkan dengan 

air dan larutannya ditentukan Zn dengan baku EDTA.air dan larutannya ditentukan Zn dengan baku EDTA.

5. Anion seperti    PO4 dapat mengganggu titrasi kompleksometri maka 

dapat dihilangkan dengan memakai resin penukar ion.

Contoh soal : analisa Ca urin 


