
LAPORAN PRAKTIKUM 

TEHNIK DASAR: TIMBANGAN, PIPET, DAN PEMBUATAN LARUTAN 

 

 

Nama Praktikan  : Muhammad Yunus 

    : Ferry Prawira Gurusinga 

Grup    : Siang (12.00 – 16.00) 

Hari/Tanggal Praktikum : Rabu, 2 Oktober 2013 

 

Kegiatan Praktikum: 

a. Teknik dasar penggunaan timbangan manual dan digital 

b. Teknik dasar penggunaan pipet 

c. Teknik dasar pembuatan larutan 

d. Membuat grafik hasil percobaan pipet dan menginterpretasikan grafik 

 
A. TEKNIK DASAR PENGGUNAAN TIMBANGAN MANUAL DAN DIGITAL 

 

PENGGUNAAN TIMBANGAN MANUAL 

Ada 2 jenis timbangan yang digunakan pada praktikum teknik dasar penggunaan timbangan manual, 

yaitu Harvard Trip dan Dial-o-gram. 

 

Tujuan praktikum:  

Untuk melatih teknik dasar penggunaan timbangan manual Harvard Trip dan Dial-o-gram, maupun 

timbangan digital, yang nantinya akan berguna pada penelitian biomedik. 

 

Cara kerja Harvard Trip: 

1. Pastikan terlebih dahulu bahwa timbangan dalam keadaan keseimbangan dan jika belum, putarlah 

tombol “zero adjust knob” sampai jarum timbangan berada pada garis seimbang atau netral 

(sejajar dengan 0). 

2. Letakkan bahan/benda yang ingin ditimbang pada sisi alas timbangan sebelah kiri. 

3. Kemudian geserlah Poise Besar ke kanan dari notch ke notch sampai sisi alas timbangan yang 

sebelah kanan turun. 

4. Lalu, kembalikan posisi Poise Besar ke notch sebelumnya. Maka sisi alas kanan timbangan kan 

naik lagi. 

5. Geserlah Poise Kecil ke kanan sampai didapat keadaan keseimbangan. 

6. Berat bahan/benda yang ditimbang dibaca secara hitungan gram yang ditunjukkan oleh Poise 

Besar dan Poise Kecil 

 

Cara kerja Dial-o-gram: 

1. Pastikan terlebih dahulu bahwa timbangan dalam keadaan keseimbangan – jika belum, putar 

tombol “zero adjust knob” sampai jarum timbangan berada pada garis seimbang atau netral  

(sejajar 0) 

2. Letakkan bahan/benda yang ingin ditimbang pada sisi alas timbangan sebelah kiri. 

3. Putar tombol “vernier dial” sampai didapat keadaan keseimbangan. 

4. Bacalah berat bahan/benda yang ditimbang pada “vernier dial” 

 

PENGGUNAAN TIMBANGAN DIGITAL 

Timbangan digital yang dipakai adalah timbangan digital model Sartorius. 

Cara kerja: 

1. Timbangan dihidupkan paling sedikit 5 menit sebelum digunakan. 

2. Buka tutup timbangan lalu letakkan kertas diatas platform timbangan. Nulkan timbangan dengan 

menekan tombol “Tare” yang kiri atau kanan – “0,00x” akan muncul di layarnya (weight display). 



3. Gunakan sendok yang bersih dan tambahkan bahan kimia yang mau ditimbang pada kertas 

sampai jumlahnya sesuai dengan kebutuhan resepnya. 

4. Bacalah hasilnya pada layar. 

 

Tabel 1: Penggunaan Timbangan Manual dan Digital 

Sampel Harvard Trip (gr) Dial-o-gram (gr) Timbangan Digital (gr) 

Kotak No. 23 7,6 7,5 7,47 

Kotak No. 26 7,2 7,2 7,15 

 

Kesimpulan: 

1. Timbangan digital lebih praktis dan akurat penggunaannya dibandingkan dengan timbangan 

manual, yaitu Harvard Trip maupun Dial-o-gram, dikarenakan pada timbangan digital harus 

dilakukan pemutaran tombol zero knob terlebih dahulu untuk mendapatkan titik keseimbangan 

awal. 

2. Hasil pengamatan pada timbangan manual Dial-o-gram lebih dipengaruhi subjektif pengamat 

untuk melihat garis sejajar pada vernier dial. 

3. Hasil pengukuran pada timbangan digital lebih akurat dibandingkan dengan timbangan manual, 

karena hasil pengukuran pada timbangan digital dapat diukur hingga tiga desimal. 

 

B. TEKNIK DASAR PENGGUNAAN PIPET 

Tujuan praktikum:  

Untuk membandingkan antara pipet otomatik, pipet Mohr dan pipet spuit, dengan mengadakan 

percobaan yang nanti akan dibandingkan. Juga untuk mengetahui pipet mana yang lebih akurat dan 

lebih baik penggunaannya 

Penggunaan pipet: 

1. Praktikan akan menggunakan timbangan digital untuk mengukur berat akuades, yaitu 1 ml 

akuades yang diukur dengan pipet Mohr, Spuit dan Otomatik. 

2. Sediakan beaker kaca yang sedang dan isilah dengan akuades. 

3. Sediakan wadah yang cocok sebagai tempat akuades saat ditimbang dan ditaruh dialas timbangan 

digital. 

4. Nolkan alat timbangan 

5. Pakailah salah satu macam pipet dan ambil 1 ml akuades dari beaker 

6. Keluarkan 1 ml akuades pada wadahnya dan bacalah beratnya pada layar digital 

7. Masukkan hasilnya pada tabel 2 berikut ini 

8. Nolkan alat timbangan dan ulang 4 kali lagi langkah-langkah a – d dengan pipet yang sama 

(supaya mendapat 5 hasil untuk pipet yang digunakan) 

9. Ulangi lagi langkah 4 – 8 dengan dua macam pipet yang lain 

 

Beberapa poin penting penggunaan pipet yang dilihat pada demonstrasi 

Pipet Mohr 

Pipet ini cukup sulit dalam penggunaannya terutama dalam penggunaan balon 

penghisap, ditambah dengan adanya kesulitan dalam melihat meniskus larutan yang 

diambil di mana harus disejajarkan dengan mata. 

Pipet 

Otomatik 

Pipet yang dalam penggunaanya cukup mudah karena jumlah larutan yang ingin 

diambil cukup diatur saja angkanya dan dapat langsung dihisap menggunakan tips 

dan jumlah larutan yang diambil cukup akurat dibandingkan dengan kedua pipet 

sebelumnya. 

Pipet Spuit 

Pipet yang paling mudah digunakan hanya saja faktor kesalahannya cukup besar 

dikarenakan adanya sedikit kesulitan dalam menentukan batas larutan dengan garis 

pengukuran pada spuit. Selain itu harus diperhatikan adanya emboli udara pada saat 

pengambilan larutan karena dapat mempengaruhi hasil pengukurannya. 

 

Tabel 2 : Penggunaan Pipet Mohr, Otomatik, dan Spuit 

Percobaan Hasil Pengukuran 1 ml Aquadest (gram) 



Pipet Mohr Pipet Otomatik Pipet Spuit 

Yunus Ferry Yunus Ferry Yunus Ferry 

1 0,922 0,991 0,957 0,989 0,948 0,925 

2 1,038 0,936 1,002 0,99 0,921 0,996 

3 0,971 0,955 0,989 0,98 1,034 0,934 

4 0,978 0,979 0,940 0,99 0,992 0,939 

5 1,044 0,98 1,024 0,98 0,977 0,993 

Σ 0,991 0,968 0,982 0,986 0,974 0,957 

 

 

Grafik hasil pengukuran 1 ml aquadest dengan pipet mohr, otomatik, dan spuit 

 
 

Kesimpulan: 

1. Hasil pengukuran 1 ml aquadest dengan menggunakan pipet otomatik lebih akurat dibandingkan 

dengan pipet mohr maupun pipet spuit. Hal ini terlihat dari hasil pengukuran 1 ml aquadest 

dengan menggunakan pipet otomatik hasilnya hampir sama dan mendekati keakuratan, yaitu 1 ml 

sama dengan 1 gram. 

2. Penggunaan pipet spuit tidak akurat pengukurannya. Hal ini tampak dari 2 praktikan yang 

mendapatkan hasil pengukuran yang jauh dari 1 ml sama dengan 1 gram. 

  

C. TEKNIK DASAR PEMBUATAN LARUTAN  

1. 50 ml 5% Glukosa 

(5x50)/100= 2,5 gram 

2,5 g glukosa dilarutkan ke dalam 50 ml akuades sehingga didapatkan larutan 5% glukosa 

sebanyak 50 ml. 

 

2. 100 ml 0.7 M CuSO4 . 5 H2O 

Harus dicari dulu berat molekul CuSO4 . 5 H20 = 64+32+4(16)+10(1)+5(16) = 250 

= (0,7x250x100)/1000 

=17,5 gram 

17,5 g glukosa dilarutkan ke dalam 100 ml akuades sehingga didapatkan larutan 0.7 M CuSO4 . 5 

H2O sebanyak 100 ml. 

 

SARAN 

1. Alat yang dipergunakan dapat ditambah, sehingga waktu praktikum bisa lebih efisien dan masing-

masing praktikan bisa melatih dengan alat tersebut. 
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2. Sewaktu menggunakan timbangan otomatik, sebaiknya satu timbangan itu hanya diletakkan pada 

satu meja.Karena timbangan otomatik sangat sensitif, getaran yang muncul bisa menimbulkan 

variasi pengukuran yang berbeda. 


