
 

 
 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

Program Studi: Farmasi Klinis Fakultas Kedokteran 

Mata Kuliah: Kimia Analisis II Kode: KA-2 SKS: 2 Sem: 3 

Dosen Pengampu: Reh Malem br Karo,S.Si,M.Si 

Tujuan Pembelajaran Tujuan Pembelajaran mata kuliah Kimia Analisis II adalah agar mahasiswa dapat memahami dan 

menjelaskan  dasar teori penentuan kadar senyawa farmasi dengan metode titrimetri, gravimetri, 

spektrofotometri dan elektrokimia. 

Capaian Pembelajaran  

Mata Kuliah: 

1. Mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan penentuan kadar senyawa farmasi dengan metode 

titrimetri, gravimetri dan spektrofotometri  

2. Mahasiswa mampu menentukan metode penentuan kadar yang sesuai baik untuk analisis senyawa 

farmasi maupun makanan dan minuman. 

Deskripsi singkat Mata 

Kuliah: 

 

Mata kuliah ini membahas tentang analisis kuantitatif untuk penentuan kadar senyawa farmasi melalui 

metode titrimetri, gravimetri, spektrometri UV-Vis, spektrometri serapan atom, kromatografi gas, 

kromatografi cair kinerja tinggi (KCKT), analisis elektrokimia (potensiometri, fluorometri`dan 

polarografi).  
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1 Mahasiswa mampu 

mengetahui dan 

memahami betapa 

pentingnya 

Pendahuluan: 

1. Definisi kimia 

analisis 

2. Peran kimia 

- pre-test 

- pembacaan 

materi page 

content  

2*50 min Quiz, pembacaan 

materi dan 

diskusi melalui 

SPADA Unpri 

Kemampuan 

mahasiswa dalam 

mengerjakan quiz 

dengan hasil 

2.5% 



mempelajari kimia 

analisis II dalam 

bidang farmasi  

analisis dalam 

kefarmasian 

3. Metode analisis 

kimia 

- video 

conference 

- post test 

- Self-learning 

serta video 

conference untuk 

memahami   

definisi kimia 

analisis, peran 

kimia analisis 

dalam 

kefarmasian 

dan metode 

analisis kimia 

 

sesuai kriteria 

kelulusan dan 

kemampuan 

dalam 

menjelaskan   

definisi kimia 

analisis, peran 

kimia analisis 

dalam 

kefarmasian 

dan metode 

analisis kimia 

2 Mahasiswa mampu 

memahami dan 

menjelaskan konsep 

dasar tentang 

titrimetri, jenis-jenis 

reaksi titrimetri, 

istilah-istilah penting 

dalam titrimetri, 

pembagian larutan 

standar dan penentuan 

konsentrasi larutan 

Kajian tentang 

Titrimetri : 

1. Konsep dasar 

titrimetri 

2. Jenis-jenis reaksi 

titrimetri 

3. Istilah-istilah 

penting dalam 

titrimetri 

4. Pembagian 

larutan standar 

5. Penentuan 

konsentrasi 

larutan  

- pre-test 

- pembacaan 

materi page 

content  

- video 

conference 

- post test 

- Self-learning 

2*50 min Quiz, pembacaan 

materi dan 

diskusi melalui 

SPADA Unpri 

serta video 

conference untuk 

memahami  

konsep dasar 

titrimetri, 

jenis-jenis reaksi 

titrimetri, 

istilah-istilah 

penting dalam 

titrimetri, 

pembagian 

larutan standar, 

dan penentuan 

Kemampuan 

mahasiswa 

dalam 

mengerjakan 

quiz dengan hasil 

sesuai kriteria 

kelulusan dan 

kemampuan  

memahami dan 

menjelaskan  

konsep dasar 

titrimetri, 

jenis-jenis reaksi 

titrimetri, 

istilah-istilah 

penting dalam 

titrimetri, 

2.5% 



konsentrasi 

larutan  

 

pembagian 

larutan standar, 

dan penentuan 

konsentrasi 

larutan  

 

3 Mahasiswa mampu 

memahami  dan 

menjelaskan tentang 

penetapan kadar  

beberapa senyawa 

farmasi berdasarkan 

metode titrasi  

Asidi-Alkalimetri 

(Titrasi asam-basa) 

 

Ruang lingkup titrasi 

Asidi-alkalimetri : 

1.  Prinsip dasar 

Asidimetri dan 

Alkalimetri 

2.  Reaksi-reaksi 

yang terlibat pada 

titrasi asidi dan 

alkalimetri 

3. Jenis-jenis titrasi 

asam basa 

4. Contoh indikator 

pada titrasi asam 

basa 

 

- pre-test 

- pembacaan 

materi page 

content  

- video 

conference 

- post test 

- review 

journal 

- Self-learning 

2*50 min Quiz, pembacaan 

materi dan 

diskusi melalui 

SPADA Unpri 

serta video 

conference untuk 

memahami 

prinsip dasar 

Asidimetri dan 

Alkalimetri, 

reaksi-reaksi 

yang terlibat 

pada titrasi asidi 

dan alkalimetri, 

jenis-jenis titrasi 

asam basa dan 

contoh indikator 

pada titrasi asam 

basa. 

 

Kemampuan 

mahasiswa 

dalam 

mengerjakan 

quiz dengan 

hasil sesuai 

kriteria 

kelulusan dan 

kemampuan 

untuk 

menjelaskan  

prinsip dasar 

Asidimetri dan 

Alkalimetri, 

reaksi-reaksi 

yang terlibat 

pada titrasi asidi 

dan alkalimetri, 

jenis-jenis titrasi 

asam basa dan 

contoh indikator 

pada titrasi asam 

basa. 

2.5% 



 

 

4.  Mahasiswa mampu 

memahami  dan 

menjelaskan tentang 

penetapan kadar  

beberapa senyawa 

farmasi berdasarkan 

metode titrasi 

iodometri,  iodimetri 

dan permanganometri 

 

1. Definisi reduksi 

dan oksidasi 

2. Prinsip dasar 

iodometri,iodime

tri dan 

permanganometri 

3. Reaksi yang 

terlibat 

4. Aplikasi 

 

- pre-test 

- pembacaan 

materi page 

content  

- video 

conference 

- post test 

- review 

journal 

- Self-learning 

2*50 min Quiz, pembacaan 

materi dan 

diskusi melalui 

SPADA Unpri 

serta video 

conference untuk 

memahami 

definisi reduksi 

dan oksidasi, 

prinsip dasar 

iodometri,iodime

tri dan 

permanganometr

i, reaksi yang 

terlibat dan 

aplikasinya. 

 

Kemampuan 

mahasiswa 

dalam 

mengerjakan 

quiz dengan 

hasil sesuai 

kriteria 

kelulusan dan 

kemampuan 

untuk 

menjelaskan   

definisi reduksi 

dan oksidasi, 

prinsip dasar 

iodometri,iodim

etri dan 

permanganomet

ri, reaksi yang 

terlibat dan 

5% 



aplikasinya. 

 

5. Mahasiswa mampu 

memahami  dan 

menjelaskan tentang 

penetapan kadar  

beberapa senyawa 

farmasi berdasarkan 

metode titrasi 

argentometri dan 

kompleksometri 

 

1. Prinsip dasar 

argentometri dan 

kompleksometri 

2. Reaksi yang 

terlibat 

3. Aplikasi 

 

- pre-test 

- pembacaan 

materi page 

content  

- video 

conference 

- post test 

- review 

journal 

- Self-learning 

2*50 min Quiz, pembacaan 

materi dan 

diskusi melalui 

SPADA Unpri 

serta video 

conference untuk 

memahami 

definisi reduksi 

dan oksidasi, 

prinsip dasar 

iodometri,iodime

tri dan 

permanganometr

i, reaksi yang 

terlibat dan 

aplikasinya. 

 

Kemampuan 

mahasiswa 

dalam 

mengerjakan 

quiz dengan 

hasil sesuai 

kriteria 

kelulusan dan 

kemampuan 

untuk 

menjelaskan   

definisi reduksi 

dan oksidasi, 

prinsip dasar 

iodometri,iodim

etri dan 

permanganomet

ri, reaksi yang 

terlibat dan 

2.5% 



aplikasinya. 

 

6 Mahasiswa  mampu 

memahami dan 

menjelaskan tentang 

metode gravimetri 

1. definisi 

gravimetri 

2. prinsip dasar 

gravimetri 

3. contoh 

pengaplikasian 

metode 

gravimetri 

- pre-test 

- pembacaan 

materi page 

content  

- video 

conference 

- post test 

- Self-learning 

2*50 min Quiz, pembacaan 

materi dan 

diskusi melalui 

SPADA Unpri 

serta video 

conference untuk 

memahami 

definisi 

gravimetri, 

prinsip dasar 

gravimetri 

dan contoh 

pengaplikasian 

metode 

gravimetri.  

 

   

Kemampuan 

mahasiswa 

dalam 

mengerjakan 

quiz dengan 

hasil sesuai 

kriteria 

kelulusan dan 

kemampuan 

untuk 

menjelaskan  

definisi 

gravimetri, 

prinsip dasar 

gravimetri 

dan contoh 

pengaplikasian 

metode 

gravimetri.  

2.5% 



 

7 Mahasiswa mampu 

memahami dan 

menjelaskan metode 

spektrofotometri 

ultraviolet dan visible 

 

Metode 

spektrofotometri 

ultraviolet dan 

visible : 

1. Prinsip dasar 

spektrofotometri 

UV-Vis 

2. Skema Alat 

UV-Vis 

3. Kelebihan dan 

kekurangan 

UV-Vis 

4. Aplikasi 

- pre-test 

- pembacaan 

materi page 

content  

- video 

conference 

- post test 

- Self-learning 

- review jounal 

2*50 min Quiz, pembacaan 

materi dan 

diskusi melalui 

SPADA Unpri 

serta video 

conference untuk 

memahami 

prinsip dasar 

spektrofotometri 

UV-Vis, skema 

Alat UV-Vis, 

kelebihan dan 

kekurangan 

UV-Vis dan 

aplikasinya.   

 

Kemampuan 

mahasiswa 

dalam 

mengerjakan 

quiz dengan 

hasil sesuai 

kriteria 

kelulusan dan 

kemampuan 

untuk 

menjelaskan  

prinsip dasar 

spektrofotometri 

UV-Vis, skema 

Alat UV-Vis, 

kelebihan dan 

kekurangan 

UV-Vis dan 

aplikasinya.   

2.5% 

8 UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) 20% 

9 Mahasiswa mampu 

memahami dan 

menjelaskan metode 

AAS 

 

Metode AAS : 

1. Prinsip dasar 

AAS 

2. Skema Alat AAS 

3. Kelebihan dan 

kekurangan AAS 

4. Aplikasi  

- pre-test 

- pembacaan 

materi page 

content  

- video 

conference 

- post test 

- review jounal 

2*50 min Quiz, pembacaan 

materi dan 

diskusi melalui 

SPADA Unpri 

serta video 

conference untuk 

memahami 

prinsip dasar 

Kemampuan 

mahasiswa 

dalam 

mengerjakan 

quiz dengan 

hasil sesuai 

kriteria 

kelulusan dan 

2.5% 



- Self-learning 

 

AAS, skema alat 

AAS, kelebihan 

dan kekurangan 

AAS beserta 

aplikasinya. 

kemampuan  

prinsip dasar 

AAS, skema 

alat AAS, 

kelebihan dan 

kekurangan 

AAS beserta 

aplikasinya. 

10 Mahasiswa mampu 

memahami dan 

menjelaskan metode 

ICP 

Metode ICP : 

1. Prinsip dasar ICP 

2. Skema Alat ICP 

3. Kelebihan dan 

kekurangan ICP 

4. Aplikasi  

- pre-test 

- pembacaan 

materi page 

content  

- video 

conference 

- post test 

- review jounal 

- Self-learning 

2*50 min Quiz, pembacaan 

materi dan 

diskusi melalui 

SPADA Unpri 

serta video 

conference untuk 

memahami 

prinsip dasar 

ICP, skema alat 

ICP, kelebihan 

dan kekurangan 

ICP serta 

aplikasinya. 

Kemampuan 

mahasiswa 

dalam 

mengerjakan 

quiz dengan 

hasil sesuai 

kriteria 

kelulusan dan 

kemampuan 

menjelaskan  

prinsip dasar 

ICP, skema alat 

ICP, kelebihan 

dan kekurangan 

ICP serta 

aplikasinya. 

 

2.5% 

11 Mahasiswa mampu 

memahami dan 

menjelaskan metode 

pemisahan komponen 

Pemisahan 

komponen dengan 

kromatografi : 

1. Sejarah 

- pre-test 

- pembacaan 

materi page 

content  

2*50 min Quiz, pembacaan 

materi dan 

diskusi melalui 

SPADA Unpri 

Kemampuan 

mahasiswa 

dalam 

mengerjakan 

2.5% 



dengan menggunakan 

teknik kromatografi 

kromatografi 

2. dasar pemisahan 

dengan 

kromatografi 

3. Tujuan 

Kromatografi 

4. Penggolongan 

kromatografi 

berdasarkan 

mekanisme 

pemisahan 

 

- video 

conference 

- post test 

- Self-learning 

serta video 

conference untuk 

memahami 

sejarah 

kromatografi, 

dasar pemisahan 

dengan 

kromatografi, 

tujuan 

kromatografi, 

dan 

penggolongan 

kromatografi 

berdasarkan 

mekanisme 

pemisahan. 

 

quiz dengan 

hasil sesuai 

kriteria 

kelulusan dan 

kemampuan 

menjelaskan  

kromatografi, 

dasar pemisahan 

dengan 

kromatografi, 

tujuan 

kromatografi, 

dan 

penggolongan 

kromatografi 

berdasarkan 

mekanisme 

pemisahan. 

 

12 Mahasiswa mampu 

memahami serta 

menjelaskan tentang 

kromatografi cair 

kinerja tinggi 

1. Prinsip dasar  

kromatografi cair 

kinerja tinggi 

2. Komponen dan 

skema alat 

KCKT 

3. Keunggulan 

KCKT 

4. Aplikasi 

- pre-test 

- pembacaan 

materi page 

content  

- video 

conference 

- post test 

- Self-learning 

2*50 min Quiz, pembacaan 

materi dan 

diskusi melalui 

SPADA Unpri 

serta video 

conference untuk 

memahami 

prinsip dasar  

kromatografi cair 

kinerja tinggi, 

komponen dan 

Kemampuan 

mahasiswa 

dalam 

mengerjakan 

quiz dengan 

hasil sesuai 

kriteria 

kelulusan dan 

kemampuan 

untuk 

menjelaskan  

5% 



skema alat 

KCKT, 

keunggulan 

KCKT 

dan aplikasinya. 

prinsip dasar  

kromatografi 

cair kinerja 

tinggi, 

komponen dan 

skema alat 

KCKT, 

keunggulan 

KCKT 

dan aplikasinya. 

13 Mahasiswa mampu 

memahami serta 

menjelaskan tentang 

kromatografi gas 

1. Prinsip dasar 

kromatografi gas 

2. Fase gerak dan 

fase diam 

kromatografi gas 

3. Skema alat 

kromatografi gas  

4. Aplikasi  

- pre-test 

- pembacaan 

materi page 

content  

- video 

conference 

- post test 

- Self-learning 

2*50 min Quiz, pembacaan 

materi dan 

diskusi melalui 

SPADA Unpri 

serta video 

conference untuk 

memahami  

prinsip dasar 

kromatografi 

gas, fase gerak 

dan fase diam 

kromatografi 

gas,skema alat 

kromatografi gas  

dan aplikasinya.   

 

Kemampuan 

mahasiswa 

dalam 

mengerjakan 

quiz dengan 

hasil sesuai 

kriteria 

kelulusan dan 

kemampuan 

menejelaskan 

prinsip dasar 

kromatografi 

gas, fase gerak 

dan fase diam 

kromatografi 

gas,skema alat 

kromatografi 

gas  dan 

aplikasinya. 

2.5% 



14 Mahasiswa mampu 

memahami serta 

menjelaskan tentang 

konsep dasar 

elektrokimia. 

Pengenalan tentang 

Elektrokimia 

1. Pengertian 

elektrokimia 

2. Jenis-jenis sel 

elektrokimia 

3. Elektroda 

4. Potensial 

elektroda 

5. Reaksi Redoks 

- pre-test 

- pembacaan 

materi page 

content  

- video 

conference 

- post test 

- Self-learning 

2*50 min Quiz, pembacaan 

materi dan 

diskusi melalui 

SPADA Unpri 

serta video 

conference untuk 

memahami 

pengertian 

elektrokimia, 

jenis-jenis sel 

elektrokimia, 

elektroda, 

potensial 

elektroda dan 

reaksi redoks. 

 

Kemampuan 

mahasiswa 

dalam 

mengerjakan 

quiz dengan 

hasil sesuai 

kriteria 

kelulusan dan 

kemampuan 

untuk 

menjelaskan  

elektrokimia, 

jenis-jenis sel 

elektrokimia, 

elektroda, 

potensial 

elektroda dan 

reaksi redoks. 

2.5% 

15 Mahasiswa mampu 

memahami serta 

menjelaskan tentang 

metode  

potensiometri  

1. Prinsip dasar 

potensiometri 

2. Elemen-elemen 

potensiometri 

3. Aplikasi 

- pre-test 

- pembacaan 

materi page 

content  

- video 

conference 

- post test 

- review jurnal 

- Self-learning 

 Quiz, pembacaan 

materi dan 

diskusi melalui 

SPADA Unpri 

serta video 

conference untuk 

memahami 

prinsip dasar 

potensiometri, 

elemen-elemen 

potensiometri, 

dan aplikasi 

Kemampuan 

mahasiswa 

dalam 

mengerjakan 

quiz dengan 

hasil sesuai 

kriteria 

kelulusan dan 

kemampuan  

2.5% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) 40% 
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