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Capaian 

Pembelajaran 

CPL-PRODI yang dibebankan pada MK  

CPL-S-1.9 Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri 

CPL-KU-1.1 Mampu menerapkan pemikiran logis,kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan 

bidang keahliannya. 

CPL-KU-1.2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. 

CPL-KU-1.5 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan 

hasil analisis informasi dan data. 

CPL-KK-1.1 Mampu menerapkan matematika, sains alam, dan prinsip rekayasa (engineering principles) untuk menyelesaikan 

masalah rekayasa kompleks pada proses, sistem pemrosesan, dan peralatan yang diperlukan untuk mengubah bahan 

baku yang mempunyai nilai tambah dengan proses secara kimia, fisika, dan biologi. 

CPL-PP-1.3 Prinsip dan teknik perancangan proses, sistem pemrosesan, dan peralatan yang diperlukan untuk mengubah bahan 

baku yang mempunyai nilai tambah dengan proses secara kimia, fisika, dan biologi. 

 

Nita Indriyani, M.T. 

NIDN :1401048701 



Diskripsi Singkat 

MK 

Matakuliah ini mempelajari tentang metode analisa secara kualitatif dan kuantitatif, serta metode analisa dengan cara metode 

konvensional dan metode instrumentasi. Materi yang dipelajari meliputi macam-macam metode analisa, teori kesetimbangan asam-

basa, pengendapan dan hasilkali kelarutan, reaksi pembentukan ion kompleks, dan reaksi redoks, metode analisa volumetrik, 

gravimetrik, potensiometri, spektroskopi, dan kromatografi. Setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa mampu menerapkan dasar-

dasar analisa kualitatif dan kuantitatif untuk menentukan komposisi bahan baku dan produk, baik menggunakan cara-cara 

konvensional dan instrumentasi yang dapat dilakukan secara mandiri maupun kerjasama dalam tim.  

Bahan kajian : 

materi pembelajaran 

1. Pengantar Kimia Analisis 

2. Perangkat Kimia Analisa 

3. Analisa Kation Golongan I-V 

4. Analisa Anion 

5. Analisis Gravimetri 

6. Analisis Volumetri 

7. Titrasi Oksidasi Reduksi 

8. Titrasi Argentometri 

9. Titrasi Kompleksiometri  

Pustaka 
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Pert. 

Ke- 

Kemampuan Akhir 

yang 

Direncanakan 

untuk 

Mencapai CP 

Bahan Kajian 

(Materi 

Pembelajaran) 

Metode 

Pembelajaran 

Aktivitas 

Pembelajaran/ 

Pengalaman 

Belajar 

Alokasi 

Waktu 

Penilaian/ Asesmen Sumber 

Belajar 

Indikator Bentuk Bobot  

1 

Mahasiswa ruang 

lingkup kimia 

analitik dan dapat 

menyebutkan 

peranan kimia 

analitik  

1. Pengantar Kimia 

Analitik 

2. Pengertian Kimia 

analitik 

3. Sudut Pandang 

Kimia analitik 

4. Permasalahan 

analitik yang 

sering timbul  

➢ Ceramah  

➢ Tanya 

jawab 

➢ Diskusi  

1. Mahasiswa 

mendengarkan 

penjelasan dosen 

mengenai kimia 

analitik 

2. Mahasiswa 

memahami 

permasalahan 

kimia analitik  

 

3x50 

menit 

1. Dapat 

menjelaskan 

secara lisan 

2. Mahasiswa 

mengerjaka

n tugas tepat 

waktu, 

tanggung 

jawab dan 

kerjasama 

tim 

Tes 

lisan, 

tulis & 

tanya 

jawab 
5% 

 

 

1,2,3,4 

 

2 

Mahasiswa mampu 

memahami 

perangkat-perangkat  

yang mendukung 

pengusaan kimia 

analitik (Perangkat 

Kimia analitik) 

1. Pengukuran dan 

angka signifikan 

2. Saruan konsentrasi 

larutan 

3. Perhitungan kimia 

4. Pengenalan 

peralatan dasar dan 

instrumentasi 

dalam kimia 

analitik 

1. A

t

o

m 

d 

➢ Ceramah  

➢ Tanya 

jawab 

➢ Diskusi  

1. Mahasiswa 

mendengarkan 

penjelasan dosen 

dan dapat umpan 

balik  

2. Mahasiswa 

memahami 

mengenai 

instrumentasi 

dalam kimia 

analitik 

3x50 

menit 

1. Dapat 

menjelaskan 

pengukuran, 

satuan 

konsentrasi 

2. Mahasiswa 

mengerjakan 

sesuai dengan 

materi secara 

kelompok/man

diri 

1.Tanya 

jawab 

2.Tes 

lisan, 

tulis & 

tanya 

jawab 8 % 
1,2,3,4 

 



      3. Mahasiswa mampu 

memahami dan 

menjelaskan tentang 

prinsip dasar analisis 

kation dan metode 

analisis kation 

golongan I  

1. Prinsip analisis 

kation 

2. Analisis kation 

golongan I 

➢ Ceramah  

➢ Tanya 

jawab 

➢ Diskusi 

1. Dosen 

memberikan 

pertanyaan dan 

mahasiswa 

memberi umpan 

balik  

2. Mahasiswa 

mendapat ilmu dan 

dapat mengerjakan 

tugas kuliah 

dengan baik 

 

3x50 

menit 

1. Dapat 

menjelaskan 

secara lisan 

2. Mahasiswa 

mengerjaka

n tugas tepat 

waktu, 

tanggung 

jawab dan 

kerjasama 

tim 

Tes lisan, 

tulis & 

tanya 

jawab 

8 % 
1,2,3,4 

 

4 

Mahasiswa mampu 

menjelaskan tentang 

metode analisis 

kation golongan II 

dan golongan III  
1. Metode analisis 

kation golongan II 

2. Metode analisis 

kation golongan III 

➢ Ceramah  

➢ Tanya 

jawab 

➢ Diskusi 

Dosen memberikan 

kuliah, latihan 

umpan balik, dan 

tugas terstruktur 

mandiri 

3x50 

menit 

1. Dapat 

menjelaskan 

secara lisan 

2. Mahasiswa 

mengerjaka

n tugas tepat 

waktu, 

tanggung 

jawab dan 

kerjasama 

tim 

Tes lisan, 

tulis & 

tanya 

jawab 

8% 
1,2,3,4 

 

5 

Mahasiswa mampu 

menjelaskan tentang 

metode analisis 

kation golongan IV 

dan golongan V 
1. Metode analisis 

kation golongan IV 

2. Metode analisis kation 

golongan V 

➢ Ceramah  

➢ Tanya 

jawab 

➢ Diskusi 

Dosen memberikan 

kuliah, latihan 

umpan balik, dan 

tugas terstruktur 

mandiri tentang 

kation golongan IV 

dan golongan V 

3x50 

menit 

1. Dapat 

menjelaskan 

secara lisan 

2. Mahasiswa 

mengerjaka

n tugas tepat 

waktu, 

tanggung 

jawab dan 

kerjasama 

tim 

Tes lisan, 

tulis & 

tanya 

jawab 

8% 
1,2,3,4 

 

6 
Mahasiswa mampu 

memahami dan 

menjelaskan tentang 

1. Prinsip dasar 

analisis anion  

➢ Ceramah  

➢ Tanya 

jawab 

Dosen memberikan 

kuliah, latihan 

umpan balik, dan 

3x50 

menit 

1. Dapat 

menjelaskan 

secara lisan 

Tes lisan, 

tulis & 8% 
1,2,3,4 

 



prinsip analisis 

anion 

2. Sifat fisik dan 

kimia anion 

3. Reaksi pengenalan 

4. Reaksi identifikasi 

anion 

➢ Diskusi tugas terstruktur 

mandiri tentang 

analisis anion 

2. Mahasiswa 

mengerjaka

n tugas tepat 

waktu, 

tanggung 

jawab dan 

kerjasama 

tim 

tanya 

jawab 

7 

Mahasiswa  

menguasai metode 

gravimetri dan sifat-

sifat endapan 

(analisis gravimetri 

I) 

1. Metode analisis 

gravimetri  

2. Sifat-sifat endapan 

➢ Ceramah  

➢ Tanya 

jawab 

➢ Diskusi 

Dosen memberikan 

kuliah, latihan 

umpan balik, dan 

tugas terstruktur 

mandiri tentang 

metode gravimetri 

3x50 

menit 

1. Dapat 

menjelaskan 

secara lisan 

2. Mahasiswa 

mengerjaka

n tugas tepat 

waktu, 

tanggung 

jawab dan 

kerjasama 

tim 

Tes lisan, 

tulis & 

tanya 

jawab 

8% 
1,2,3,4 

 

8 
Ujian tengah 

semester Materi 1-7 
Ujian 

tertulis 

Kemampuan 

menjawab 

90 menit Kebenaran 

jawaban 

   

9 

Mahasiswa  mampu 

menjelaskan dan 

menguasai tentang 

koagulasi, 

presipitasi, 

kopresipitasi dan 

mampu 

menyelesaikan 

perhitungan 

gravimetri  (analisis 

gravimetri II) 

1. Koagulasi, 

presipitasi, 

kopresipitasi 

2. Perhitungan 

gravimetri 

➢ Ceramah  

➢ Tanya 

jawab 

➢ Diskusi 

Dosen memberikan 

kuliah, latihan 

umpan balik, dan 

tugas terstruktur 

mandiri tentang 

metode gravimetri  

3x50 

menit 

1. Dapat 

menjelaskan 

secara lisan 

2. Mahasiswa 

mengerjaka

n tugas tepat 

waktu, 

tanggung 

jawab dan 

kerjasama 

tim 

 

Tes lisan, 

tulis & 

tanya 

jawab 

8% 
1,2,3,4 

 

10 
Mahasiswa mampu 

memahami dan 

menjelaskan tentang 

1. Prinsip analisis 

volumetric 

2. Larutan standard 

➢ Ceramah  

➢ Tanya 

jawab 

Dosen memberikan 

kuliah, latihan 

umpan balik, dan 

3x50 

menit 

1. Dapat 

menjelaskan 

secara lisan 

Tes lisan, 

tulis & 

8% 1,2,3,4 

 



metode analisis 

volumetric (Anlisis 

Volumetri I) 

3. Titrasi Balik  ➢ Diskusi tugas terstruktur 

mandiri tentang 

metode volumetrik 

2. Mahasiswa 

mengerjaka

n tugas tepat 

waktu, 

tanggung 

jawab dan 

kerjasama 

tim 

tanya 

jawab 

11-12 

Mahasiswa mampu 

memahami dan 

menjelaskan tentang 

metode analisis 

volumetric (Analisis 

Volumetric II) 

1. Titrasi Asam Basa 

2. Titrasi Asam kuat 

– basa kuat 

3. Titrasi Asam 

lemah-Basa kuat 

4. Titrasi Asam Kuat-

basa lemah 

5. Kurva Titrasi 

6. Disosiasi Asam -

Basa dalam 

Larutan 

7. Disosiasi elektrolit 

8. Pembuatan 

campuran Larutan 

Buffer 

9. Hubungan Ion H+ 

dengan derajat 

ionisasi 

➢ Ceramah  

➢ Tanya 

jawab 

➢ Diskusi 

Dosen memberikan 

kuliah, latihan 

umpan balik, dan 

tugas terstruktur 

mandiri tentang 

metode volumetrik 

3x50 

menit 

1. Dapat 

menjelaskan 

secara lisan 

2. Mahasiswa 

mengerjaka

n tugas tepat 

waktu, 

tanggung 

jawab dan 

kerjasama 

tim 

 

Tes lisan, 

tulis & 

tanya 

jawab 

10% 
1,2,3,4 

 

13 

Mahasiswa mampu 

memahami dan 

menjelaskan tentang 

reaksi redoks dan 

metode titrasi 

oksidasi – reduksi 

(Titrasi Oksidasi-

Reduksi) 

1. Sel volta 

2. Menyetarakan 

persamaan redoks 

3. Tetapan 

Kesetimbangan 

4. Reaksi redoks 

dalam larutan 

5. Bilangan oksidasi 

dan reduksi 

6. Metode Ion 

Elektron 

➢ Ceramah  

➢ Tanya 

jawab 

➢ Diskusi 

Dosen memberikan 

kuliah, latihan 

umpan balik, dan 

tugas terstruktur 

mandiri tentang 

metode volumetrik 

3x50 

menit 

1. Dapat 

menjelaskan 

secara lisan 

2. Mahasiswa 

mengerjaka

n tugas tepat 

waktu, 

tanggung 

jawab dan 

kerjasama 

tim 

Tes lisan, 

tulis & 

tanya 

jawab 

7% 
1,2,3,4 

 



7. Titrasi Oksidasi - 

Reduksi 

8. Kurva Titrasi 

 

14 

Mahasiswa mampu 

memahami dan 

menjelaskan tentang 

reaksi pengendapan 

dalam titrasi (tirasi 

Argentometri) 

1. Reaksi Pengendapan 

2. Titrasi Pengendapan 

3. Kurva Titrasi 

➢ Ceramah  

➢ Tanya 

jawab 

➢ Diskusi 

Dosen memberikan 

kuliah, latihan 

umpan balik, dan 

tugas terstruktur 

mandiri tentang 

metode volumetrik 

3x50 

menit 

1. Dapat 

menjelaskan 

secara lisan 

2. Mahasiswa 

mengerjaka

n tugas tepat 

waktu, 

tanggung 

jawab dan 

kerjasama 

tim 

Tes lisan, 

tulis & 

tanya 

jawab 

7% 
1,2,3,4 

 

15 

Mahasiswa mampu 

memahami dan 

menjelaskan tentang 

reaksi kompleks 

(titrasi 

Kompleksiometri) 

1. Reaksi pembentukan 

kompleks 

2. Titrasi 

kompleksiometri 

3. Kurva titrasi 

➢ Ceramah  

➢ Tanya 

jawab 

➢ Diskusi 

Dosen memberikan 

kuliah, latihan 

umpan balik, dan 

tugas terstruktur 

mandiri tentang 

metode volumetrik 
3x50 

menit 

1. Dapat 

menjelaskan 

secara lisan 

2. Mahasiswa 

mengerjaka

n tugas tepat 

waktu, 

tanggung 

jawab dan 

kerjasama 

tim 

 

Tes lisan, 

tulis & 

tanya 

jawab 

7% 
1,2,3,4 

 

16 
Ujian Akhir 

semester 
Materi pertemuan       

9 - 15 
Ujian tertulis 

 
90 menit 

    

 

 


