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KATA PENGANTAR 

 

                Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya 

kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan modul hybrid learning bidang studi 

kimia yang berjudul “Larutan dan Sistem Koloid”. Modul ini terdiri dari 4 Kegiatan 

Belajar (KB), yaitu: KB-1 Asam, Basa, pH dan Indikator; KB-2. Reaksi Asam Basa 

dan Ksp; KB-3. Sifat Koligatif Larutan, dan KB-4. Sistem koloid. Isi pada setiap 

KB adalah pendahuluan, inti, dan penutup. Pada bagian pendahuluan setiap KB 

dijelaskan deskripsi singkat dan relevansi materi kimia, serta petunjuk belajar. 

Bagian inti dijelaskan capaian pembelajaran, pokok-pokok materi, uraian materii, 

dan forum diskusi. Bagian penutup berisi rangkuman, tes formatif, dan daftar 

pustaka. Pada bagian akhir KB-4 terdapat tes sumatif dan kunci tes formatif KB-1 

sampai dengan KB-4.  

                  Tujuan penyusunan modul hybrid learning adalah untuk mewujudkan 

pembelajaran jarak jauh yang efektif dan efisien bagi guru-guru peserta PPG. 

Modul ini baru dapat digunakan jika peserta terhubung internet dalam bentuk 

pembelajaran online atau sebutan lainnya dalam-jaringan (daring). Melalui cara ini 

diharapkan para peserta PPG Dalam Jabatan mengikuti rangkaian program kegiatan 

yang telah dijadwalkan dengan tidak meninggalkan tugas mengajar. 

Modul ini disusun berdasarkan panduan penyusunan bahan ajar program 

PPG dalam jabatan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga 

Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan 

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset 
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Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tahun 2019. Dalam 

penyusunan modul ini penulis memperoleh banyak dukungan, bimbingan dan 

arahan dari berbagai pihak.Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih 

kepada Bapak Prof. Dr. Suyatno, M.Si., dari Universitas Negeri Surabaya dan Ibu 
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Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah mendanai seluruh kegiatan, 

serta semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan modul 

hybrid learning ini. Semoga dukungan, bimbingan dan arahan yang diberikan 

menjadi amal ibadah serta mendapat balasan kebaikan dari Allah.  

Tim penulis modul berharap semoga modul hybrid learning ini 

bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kimia para guru peserta 

PPG Dalam Jabatan. Akhir kata, diharapkan kritik dan saran dari para pembaca 

demi kesempurnaan modul ini. Terimakasih. 
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KEGIATAN BELAJAR 1 

ASAM, BASA, pH, DAN INDIKATOR 

A. PENDAHULUAN 

1. Deskripsi Singkat 

 Menurut Arrhenius, Asam adalah zat dalam larutan air yang akan 

memperbesar konsentrasi ion hidronium, H3O
+. Basa adalah zat yang akan 

memperbesar konsentrasi ion OH-. Menurut Bronsted-Lowry, Asam menurut 

Bronsted adalah zat yang mendonorkan proton. Basa adalah menurut bronsted 

berfungsi sebagai akseptor proton. Menurut Lewis Asam adalah spesi yang 

menerima pasangan elektron, sedangkan basa lewis adalah yang memberikan 

pasangan elektron. 

 Keasaman larutan berair dinyatakan sebagai pH, yang didefinisikan 

sebagai negatif logaritma konsentrasi ion hidrogen (dalam mol / L). Pada 25 ° C, 

larutan asam memiliki pH 7, larutan basa memiliki pH 7, dan larutan netral 

memiliki pH 7. 

 Sifat-sifat asam basa dapat dilihat pengaruhnya dari indikator, suatu zat 

kimia yang warnanya tergantung dari keasaman atau kebasaan larutan. Terdapat 2 

jenis indikator yaitu indikator lakmus dan indikator bahan alam. 

 Pada modul 5 kegiatan belajar 1 (M5KB1) ini anda dapat mempelajari 

mengenai beberapa teori asam-basa yaitu teori Arrhenius, teori Bronsted-Lowry 

dan teori Lewis. Selain itu, akan dibahas mengenai pH baik cara pengukuran 

maupun perhitungannya serta akan dibahas juga mengenai indikator asam-basa. 

2. Relevansi 

Modul larutan dan sistem koloid KB 1 membahas tentang larutan asam 

basa. Pada kegiatan belajar ini dibahas sembilan materi pokok, yaitu (1) Definisi 

Larutan  (2) Perbedaan Larutan Belum Jenuh, Tepat Jenuh dan Lewat Jenuh (3) 

Konsentrasi Larutan (4) Sifat Umum Asam dan Basa (5) Teori Asam–Basa (6) 

Indikator Asam-Basa (7) Kesetimbangan Asam–Basa Dari Air (8) pH larutan 

Asam-Basa (9) Titrasi Asam-Basa. 
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Setelah mempelajari KB 1 diharapkan anda dapat: (1) Menjelaskan 

definisi larutan, zat terlarut dan pelarut (2) Menjelaskan perbedaan larutan belum 

jenuh, jenuh, lewat jenuh (3) Melakukan perhitungan konsentrasi larutan (4) 

Menjelaskan sifat umum asam dan basa (5) Menjelaskan teori asam dan basa 

menurut Arrhenius (6) Menjelaskan teori asam dan basa menurut Arrhenius 

Bronsted-Lowry (7) Menjelaskan teori asam dan basa menurut Lewis (8) 

Mengidentifikasi sifat larutan asam atau basa menggunakan indikator asam-basa. 

(9) Menghubungkan kekuatan asam atau basa dengan derajat pengionan (α) dan 

tetapan asam (Ka) atau tetapan basa (Kb). (10) Menghitung pH larutan asam dan 

basa (11) Memperkirakan pH suatu larutan elektrolit yang tidak dikenal 

berdasarkan hasil pengamatan trayek perubahan warna berbagai indikator asam 

dan basa (12) Melakukan titrasi untuk menentukan konsentrasi suatu larutan asam 

atau basa. 

Kompetensi-kompetensi diatas sangat diperlukan bagi anda seorang guru 

kimia di SMA/MA. Berdasarkan silabus mata pelajaran kimia SMA/MA 

kurikulum 2013 revisi 2018, materi pada modul ini merupakan materi pokok 

kimia Kelas XI semester 2 SMA/MA. Pemahaman yang baik tentang larutan asam 

dan basa akan memudahkan untuk memahami materi larutan lainnya. Materi 

larutan asam dan basa menjadi dasar untuk mempelajari hidrolisis garam, larutan 

penyangga, dan KSP. 

 

3. Panduan belajar  

Proses pembelajaran yang saudara ikuti akan berjalan dengan lancar bila 

saudara mengikuti langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut: 

1. Pahamilah capaian pembelajaran, sub capaian pembelajaran, dan uraian materi pada 

setiap KB! 

2. Untuk lebih memahami materi pembelajaran, bukalah semua jenis media dan link 

media pembelajaran yang ada untuk setiap KB! 

3. Untuk memudahkan Anda mengingat kembali uraian materi, maka bacalah 

rangkuman pada KB ini! 

4. Kerjakanlah tes formatif yang terdapat pada KB ini untuk menguji apakah anda 

sudah sampai ke tujuan pembelajaran! 
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5. Ikutilah forum diskusi dengan sungguh-sungguh karean aktivitas Anda dalam 

berdiskusi akan dinilai oleh instruktur! 

6. Jawaban saudara bisa dicek pada kunci jawaban (kunci jawaban dapat dilihat pada 

akhir KB 4 modul ini). 

7. Apabila saudara telah memperoleh nilai di atas 80, silahkan lanjut dengan kegiatan 

belajar 2 (M1KB2)! Jika belum mencapai 80, pelajari kembali kegiatan sebelumnya! 

Point untuk masing-masing nilai tugas dan tes akhir sudah ada pada naskah soal. 

Begitu selanjutnya untuk kegiatan 2. Point untuk masing-masing nilai tugas dan test 

akhir sudah ada pada soal. Nilai akhir kegiatan belajar untuk modul ini ditentukan 

oleh rata-rata nilai setiap kegiatan 

 

 

B. Inti  

1. Capaian Pembelajaran 

 Mampu mengaplikasikan konsep-konsep kimia larutan dan koloid dalam 

berbagai peristiwa kimia, dengan indicator capaian sebagai berikut: 

a. Menjelaskan definisi larutan, zat terlarut dan pelarut 

b. Menjelaskan perbedaan larutan belum jenuh, jenuh, lewat jenuh 

c. Melakukan perhitungan konsentrasi larutan 

d. Menjelaskan sifat umum asam dan basa 

e. Menjelaskan teori asam dan basa menurut Arrhenius 

f. Menjelaskan teori asam dan basa menurut Arrhenius Bronsted-Lowry 

g. Menjelaskan teori asam dan basa menurut Lewis 

h. Mengidentifikasi sifat larutan asam atau basa menggunakan indikator 

asam-basa. 

i. Menghubungkan kekuatan asam atau basa dengan derajat pengionan (α) 

dan tetapan asam (Ka) atau tetapan basa (Kb). 

j. Menghitung pH larutan asam dan basa 

k. Memperkirakan pH suatu larutan elektrolit yang tidak dikenal berdasarkan 

hasil pengamatan trayek perubahan warna berbagai indikator asam dan basa 
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l. Melakukan titrasi untuk menentukan konsentrasi suatu larutan asam atau 

basa. 

2. Pokok-pokok Materi 

a. Menjelaskan definisi larutan, zat terlarut dan pelarut 

b. Menjelaskan perbedaan larutan belum jenuh, jenuh, lewat jenuh 

c. Melakukan perhitungan konsentrasi larutan 

d. Menjelaskan sifat umum asam dan basa 

e. Menjelaskan teori asam dan basa menurut Arrhenius 

f. Menjelaskan teori asam dan basa menurut Arrhenius Bronsted-Lowry 

g. Menjelaskan teori asam dan basa menurut Lewis 

h. Mengidentifikasi sifat larutan asam atau basa menggunakan indikator 

asam-basa. 

i. Menghubungkan kekuatan asam atau basa dengan derajat pengionan (α) 

dan tetapan asam (Ka) atau tetapan basa (Kb). 

j. Menghitung pH larutan asam dan basa 

k. Memperkirakan pH suatu larutan elektrolit yang tidak dikenal 

berdasarkan hasil pengamatan trayek perubahan warna berbagai 

indikator asam dan basa 

l. Melakukan titrasi untuk menentukan konsentrasi suatu larutan asam atau 

basa. 

3. Uraian Materi 

1. DEFINISI LARUTAN 

 Larutan merupakan campuran homogen (membentuk satu fasa) antara 

dua zat tunggal (unsur dan senyawa) atau lebih. Istilah “homogen” menyatakan 

bahwa zat terlarut menyebar merata dalam pelarut, sehingga komposisi dan sifat 

larutan diseluruh bagian volume larutan tersebut sama. Sebagai contoh, apabila 

kita mengambil sebagian larutan gula (di bagian volume manapun: dipermukaan, 

di dasar, di tengah wadah) maka akan kita peroleh komposisi gula dan air yang 

sama disetiap bagian tersebut, begitu juga sifatnya (rasa manisnya). 
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Umumnya larutan mempunyai salah satu komponen yang jumlahnya lebih 

banyak.Zat yang jumlahnya lebih banyak disebut pelarut dan zat yang jumlahnya 

lebih sedikit disebut zat terlarut.Berdasarkan wujud asal zat yang terlibat dalam 

larutan dikenal 7 macam larutan, seperti diperlihatkan dalam Tabel 1. 

Tabel 1. Jenis-jenis larutan 

Zat terlarut Pelarut Jenis larutan Contoh 

Gas Gas Gas Udara (campuran 

homogen antara 

H2, O2, N2 

dan lainnya) 

Gas Cair Cair air soda (CO2 

dalam air 

Gas Padatan Padatan Gas H2 dalam 

palladium 

Cairan Cairan Cairan Etanol dalam air 

 

 Jenis larutan yang akan dibahas dalam kegiatan belajar sekarang ini 

adalah khusus untuk larutan yang terdiri dari zat terlarut berupa padatan maupun 

cairan dengan pelarut cairan. 

2. PERBEDAAN LARUTAN BELUM JENUH, TEPAT JENUH, 

LEWAT JENUH 

 Berdasarkan jumlah zat terlarut yang terdapat dalam pelarut, dikenal 3 

macam larutan yaitu larutan belum jenuh, tepat jenuh, dan lewat jenuh.Untuk 

memahami ke 3 larutan tersebut dapat dilihat Gambar 1. 
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 Gambar 1. Perbedaan larutan belum jenuh, tepat jenuh dan lewat jenuh 

                                (Ebbing, 2008) 

 

 Jika kita mencampurkan 25 g NaCl kedalam 100 ml air pada suhu 25 0C, 

maka semua NaCl tersebut dapat larut (larutan belum jenuh). Jika NaCl terus 

ditambahkan ke dalam larutan tersebut, maka pada suatu saat ternyata NaCl tidak 

dapat larut lagi walaupun sudah diaduk sangat lama.Jika telah dicampurkan 40 g 

NaCl dalam 100 ml air, ternyata hanya 36 g NaCl yang bisa larut sedangkan 4 g 

sisanya tidak larut dan membentuk endapan di dasar wadah (larutan lewat 

jenuh).Hal ini berarti bahwa jumlah maksimum NaCl yang dapat larut dalam 100 

ml air pada suhu 25 0C hanya 36 g. Jadi, jika dicampurkan kurang dari 36 g NaCl 

ke dalam 100 ml pelarut maka akan terbentuk larutan belum jenuh. Sedangkan 

bila ke dalam 100 ml pelarut tersebut dimasukkan lebih dari 36 g NaCl, maka 

akan terbentuk larutan lewat jenuh. Larutan tepat jenuh dapat dibuat dengan 

memasukkan sejumlah tertentu zat terlarut ke dalam pelarut hingga diperoleh 

larutan lewat jenuh, kemudian larutan tersebut disaring sehingga diperoleh 

filtrat.Filtrat tersebut merupakan larutan tepat jenuh.Berat zat terlarut dalam 

larutan tepat jenuh tersebut diperoleh dengan mengurangi berat zat terlarut yang 

dimasukkan ke dalam pelarut dikurangi dengan berat endapan yang terdapat di 

kertas saring waktu penyaringan.Dari ilustrasi diatas, larutan tepat jenuh adalah 

jika dicampurkan 36 g NaCl ke dalam 100 ml pelarut. 

 Berdasarkan contoh tersebut, yang dimaksud dengan larutan tepat 

jenuh adalah larutan yang mengandung sejumlah maksimum zat yang dapat larut 

di dalam pelarut pada suhu tertentu.Larutan lewat jenuh adalah larutan yang 

mengandung lebih banyak zat terlarut dibandingkan larutan jenuh.Larutan belum 

jenuh adalah larutan yang mengandung lebih sedikit zat terlarut dibandingkan 

larutan jenuh. 

 

3. KONSENTRASI LARUTAN 

 Konsentrasi larutan menyatakan jumlah zat terlarut yang terdapat dalam 

setiap satuan pelarut atau larutan.Ada beberapa satuan konsentrasi, seperti 
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diperlihatkan dalam Tabel 2. 

Tabel 2. Satuan konsentrasi larutan 

Lambang Nama Definisi 

Satuan Fisika 

% W/W % berat 𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑧𝑎𝑡 𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑟𝑢𝑡 
  𝑥 100 

𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑙𝑎𝑟𝑢𝑡𝑎𝑛 

%V/V % volum 𝑚𝐿 𝑧𝑎𝑡 𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑟𝑢𝑡 
  𝑥 100 

𝑚𝐿 𝑙𝑎𝑟𝑢𝑡𝑎𝑛 

%W/V % berat/volum 𝑔𝑟𝑎𝑚  𝑧𝑎𝑡 𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑟𝑢𝑡 
  𝑥 100 

𝑚𝐿 𝑙𝑎𝑟𝑢𝑡𝑎𝑛 

% mg % milligram 𝑚𝑔 𝑧𝑎𝑡 𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑟𝑢𝑡 
   𝑥 100 

100 𝑚𝑙 𝑙𝑎𝑟𝑢𝑡𝑎𝑛 

Ppm part per million 1 𝑚𝑔 𝑧𝑎𝑡 𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑟𝑢𝑡 

 
1 𝐿 𝑙𝑎𝑟𝑢𝑡𝑎𝑛 

Ppb part per billion 1 µ𝑔 𝑧𝑎𝑡 𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑟𝑢𝑡 

 
1  𝐿 𝑙𝑎𝑟𝑢𝑡𝑎𝑛 

 

 

 

 

Satuan Kimia 

X fraksi mol 𝑚𝑜𝑙 𝑧𝑎𝑡 𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑟𝑢𝑡 
 

𝑚𝑜𝑙 𝑧𝑎𝑡 𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑟𝑢𝑡 + 𝑚𝑜𝑙 
𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑢𝑡 

X zat terlarut + X pelarut = 1 

F Formal 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎𝑟𝑢𝑚𝑢𝑠𝑧𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑟𝑢𝑡 
 

𝐿𝑙𝑎𝑟𝑢𝑡𝑎𝑛 

M Molaritas 𝑚𝑜𝑙 𝑧𝑎𝑡 𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑟𝑢𝑡 
 

𝐿 𝑙𝑎𝑟𝑢𝑡𝑎𝑛 

𝑚𝑚𝑜𝑙 𝑧𝑎𝑡 𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑟𝑢𝑡 
 

𝑚𝐿 𝑙𝑎𝑟𝑢𝑡𝑎𝑛 

M Molalitas 𝑚𝑜𝑙 𝑧𝑎𝑡 𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑟𝑢𝑡 
 

𝐾𝑔𝑙𝑎𝑟𝑢𝑡𝑎𝑛 

N Normalitas 𝑒𝑘𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛 𝑧𝑎𝑡 𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑟𝑢𝑡 
      𝑥 100 

𝐿 𝑙𝑎𝑟𝑢𝑡𝑎𝑛 
 

atau 

𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑧𝑎𝑡 𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑟𝑢𝑡 
 

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑒𝑘𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛 𝑥 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 
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𝑙𝑎𝑟𝑢𝑡𝑎𝑛 

(Ahmad, 2001) 

Catatan: 

 Untuk larutan sangat encer biasanya digunakan satuan % W/V, ppm, ppb 

%W/V, (% berat/Volume) biasanya digunakan untuk  menyatakan 

konsentrasi larutan yang sangat encer yang terdiri dari zat pelarut padat dalam 

pelarut cair. Contohnya larutan NaCl 5% (W/V) menyatakan dalam 100 ml 

larutan NaCl terdapat 5 gram NaCl. 

ppm = part per million (bagian per sejuta), artinya dalam 1 L larutan 

terdapat 1 mg zat terlarut. Contoh larutan NaCl 6 ppm, berarti dalam 1 L larutan 

NaCl, terdapat 6 mg NaCl. 

ppb = part per billion (bagian per millyard), artinya dalam 1 L larutan 

terdapat 1 mikrogram zat terlarut (atau dalam 1000 liter larutan terdapat 1 mg zat 

terlarut 

Contoh larutan 5 ppm zat C. Berarti dalam 1000 L larutan terdapat 1mg 

zat terlarut. 

 Normalitas 

 Normalitas biasanya digunakan dalam analisis volumetri. Normalitas 

bergantung pada jenis reaksi.  

N = ekivalen zat terlarut dalam 1 L larutan N asam larutan 

N asam = M asam x valensi asam  

N basa = M basa x valensi basa 

Ekivalen= Eq 

1 Eq= berat 1 mol muatan (ion atau elektron) 

Contoh: 

1 Eq ion K+= 1 mol ion K+= 39,1 g K+ (karena massa 1 mol 

K+=Ar K+-=39,1) maka: 3,4 eq K+ = 3,4 x 39,1 g K+ = 132,96 gK+ 
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0,5 mEq K+= 0,5 . 10-3 . 39,1 g K+ = 0,019 g K+ 

 

4. SIFAT UMUM ASAM DAN BASA 

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai bahan-bahan yang 

bersifat asam ataupun basa.Diantara bahan yang bersifat asam adalah jeruk, cuka 

(asam asetat), vitamin C (asam askorbat), aspirin (asam asetilsalisilat), asam 

lambung (asam klorida).Bahan yang bersifat basa antara lain adalah obat maag 

cair (magnesium hidroksida), kapur sirih, soda kaustik, air sabun, air abu. Asam- 

basa sangat penting dalam proses industri dan sangat diperlukan dalam 

mempertahanan sistim biologis. Kita dapat membedakan asam dan basa dari sifat- 

sifatnya. 

Sifat asam: 

 Memiliki rasa masam. Jeruk memiliki sifat asam karena mengandung asam 

sitrat, apel memiliki sifat asam karena mengandung asam malat, cuka 

memiliki sifat asam karena mengandung asam asetat, dan susu yang ketika 

basi mengandung asam laktat. 

 Dapat bereaksi dengan logam tertentu menghasilkan gas hidrogen, contoh: 

Reaksi gas asam klorida dengan logam magnesium: 

2HCl (aq) + Mg (s)  MgCl2 (aq) + H2 (g) 

 Dalam air terionisasi  menghantarkan arus listrik 

 Bereaksi dengan karbonat dan bikarbonat menghasilkan gas karbondioksida 

2HCl(aq)+ CaCO3(s) → CaCl2(aq) + H2O(l) + CO2(g) 

HCl(aq) + NaHCO3(s) → NaCl(aq) + H2O(l)  + CO2(g) 

 Menyebabkan perubahan warna pada zat warna tumbuhan, contoh merubah 

warna lakmus biru menjadi merah 

 Dapat menetralkan sifat basa 

 Bersifat korosif (merusak logam, marmer dan bahan lainnya) 

Sifat basa: 

 Memiliki rasa pahit 
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 Terasa licin 

 Dalam air terion menghantarkan arus listrik 

 Menyebabkan perubahan warna pada zat warna tumbuhan, contoh merubah 

warna lakmus merah menjadi biru 

 Dapat melarutkan lemak 

 dapat menetralkan sifat asam. 

Beberapa senyawa asam dan basa aman jika bersentuhan dengan tangan, 

bahkan beberapa jenis senyawa asam digunakan dalam pembuatan makanan 

seperti asam cuka. Demikian juga dengan senyawa basa, sabun yang digunakan 

dalam kehidupan sehari-hari merupakan senyawa yang aman jika bersentuhan 

dengan tangan. Namun tidak dianjurkan untuk membedakan asam basa dengan 

cara mencicipinya, karena beberapa jenis asam dan basa lainnya akan 

menyebabkan rasa terbakar jika bersentuhan dengan tangan, bahkan bersifat 

racun. Misalnya asam sulfat, yang dapat menyebabkan luka bakar yang serius. 

Perbedaan sifat ini disebabkan oleh kekuatan dari senyawa asam dan basa yang 

berbeda-beda. 

Cara praktis untuk membedakan asam basa adalah dengan menggunakan 

indikator asam-basa. Indikator asam-basa adalah zat warna yang mampu 

menunjukkan warna-warna berbeda dalam larutan asam dan basa. Sifat asam-basa 

juga dapat dibedakan dengan mengukur pH-nya. Untuk mengukur pH dapat 

digunakan indikator universal maupun dengan menggunakan pH-meter. 

Sifat asam atau basa yang diuraikan sebelumnya masih sangat umum dan 

terbatas.Untuk itu kita perlu memahami lebih lanjut mengenai teori asam 

basa.Pada dasarnya ada tiga teori berbeda untuk mendefenisikan suatu zat bersifat 

asam atau basa.Teori tersebut dikenal dengan teori asam-basa Arrhenius, teori 

asam-basa Bronnsted Lowry, teori asam-basa Lewis. 

 

5. TEORI ASAM BASA ARRHENIUS 

Pada tahun 1884, Svante August Arrhenius (1859 – 1927), seorang ilmuwan 

kimia berkebangsaan Swedia yang 
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memenangkan hadiah Nobel atas karyanya 

dibidang ionisasi memperkenalkan pemikiran 

tentang senyawa yang terpisah atau terurai 

menjadi ion-ion dalam larutan.Arrhenius 

menyatakan bahwa sifat asam dan basa suatu zat 

ditentukan oleh jenis ion yang dihasilkan di 

dalam air.Arrhenius menjelaskan bagaimana 

kekuatan asam dalam larutan aqua (pelarut air) 

tergantung pada konsentrasi ion-ion hidrogen di 

dalamnya. 

Menurut Arrhenius, asam adalah suatu jenis zat yang dalam air 

melepaskan ion hidrogen (H+), contohnya HCl. Namun ion H+ tidak bebas dalam 

air, tetapi berikatan koordinasi dengan oksigen dari molekul air membentuk ion 

hidronium (H3O
+). Untuk melihat pembentukan ion hidronium (H3O

+) dalam air 

dapat diperhatikan Gambar 3. 

Pada Gambar 3 terlihat bahwa secara mikroskopis di dalam air terjadi 

tumbukan antara molekul HCl dengan molekul air, tumbukan tersebut 

menyebabkan terjadinya transfer H+ ke air, membentuk ion hidronium (H3O
+). 

(untuk transfer proton dijelaskan dalam teori asam basa Bronsted-Lowry) 

            HCl(g) + H2O     →    H3O
+

(aq) + Cl-
 (aq) 

 

     Gambar 3. Ionisasi HCl di dalam air membentuk ion hydronium 
(Brady, 2012) 

 

Namun untuk kepraktisan penulisan ion H3O
+ dalam air tersebut bisa ditulis 

dengan H+
(aq).Sehingga dalam bentuk lebih sederhana reaksi ionisasi HCl dalam 

air ditulis: 
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(aq) x (aq) 

HCl (aq) → H+ (aq) + Cl- 

Secara umum asam Arrhenius dirumuskan sebagai HxA yang dalam air 

mengalami ionisasi sebagai berikut: 

HxA(g) + xH2O → xH3O
+

(aq) + Ax- 
(aq) 

 x=valensi asam ion sisa asam 

Jadi pembawa sifat asam adalah ion H+ (atau H3O
+).Jumlah ion H+ yang dapat 

dilepaskan oleh satu molekul asam disebut valensi asam.sedangkan ion negatif 

yang terbentuk dari asam setelah melepaskan ion H+ disebut ion sisa asam. 

Molekul asam yang melepaskan satu proton (H+) disebut asam 

monoprotik. Contoh: HF, HCl, HBr dan lain-lain. Molekul asam yang 

melepaskan dua proton (H+) disebut asam diprotik. Contoh: H2SO4, H2SO3 dan 

lain-lain. Molekul asam yang melepaskan tiga proton (H+) disebut asam 

triprotik. Contoh: H3PO4. Reaksi pelepasan H+ pada asam di protik dan triprotik 

terjadi bertahap, sesuai dengan reaksi berikut: 

Diprotik: H2SO4(aq) → H+
(aq) + HSO4

-
(aq) HSO4

- 
(aq)→ H+

(aq) + SO4
2- 

(aq) 

Triprotik:                             H3PO4(aq) → H+
(aq) + H2PO4

-
(aq) 

H2PO4(aq) → 2H+ + HPO4
2- 

HPO4(aq) → H+
(aq)

 + PO3-
(aq) 

 Sedangkan basa menurut Arrhenius adalah suatu jenis zat yang dalam air 

menghasilkan ion hidroksida (OH-), misalnya NaOH.Menurut Arehenius, basa 

bisa berupa hidroksida logam, oksida logam, ion oksida.Untuk hidroksida logam, 

M(OH)x dalam air terurai sebagai berikut : 

M(OH)x(aq)    →   M+x +  OH- 

Contoh NaOH, dalam air terurai sebagai berikut: 

NaOH(aq)   →     Na+ (aq) + OH- 

 Sedangkan untuk oksida logam, misal CaO dalam air akan mengalami 

reaksi sebagai berikut: 

CaO (s) + H2O → Ca(OH)2(aq) 

(aq) 
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Ca(OH)2(aq) → Ca2+
(aq) + OH- 

Untuk ion oksida, dalam air akan mengalami reaksi: 

O2-  +  H2O → 2OH- 

Sesuai dengan yang diilustrasikan pada Gambar 4. 

 

 

 

Gambar 4. Reaksi oksida dengan air 
(Brady, 2012) 

 

 Dari Gambar 3 terlihat, bahwa ketika oksida logam dilarutkan dalam air, 

oksida tersebut akan bertumbukan dengan molekul air, tumbukan tersebut 

menyebabkan lepasnya H+ dari air dan diberikan ke oksida tersebut, sehingga 

dihasilkan ion OH-. 

 Jadi pembawa sifat basa adalah ion hidroksida (OH-).Jumlah ion OH- 

yang dapat dilepaskan oleh satu molekul basa disebut valensi basa. 

 Arrhenius mengusulkan Teori disosiasi elektrolit yang menyatakan 

bahwa elektrolit seperti asam, basa dan garam terdisosiasi menjadi ion-ion 

komponennya dalam air.Dia lebih lanjut menyatakan bahwa beberapa elektrolit 

terdisosiasi sempurna (elektrolit kuat) tetapi beberapa hanya terdisosiasi sebagian 

(elektrolit lemah).Teori asam basa berkembang dengan cepat berlandaskan teori 

ini. 

Teori asam-basa Arrhenius mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan 

teori-teori sebelumnya (Petrucci,1987) yaitu. 

1. Arrhenius berhasil menyatakan reaksi netralisasi antara asam dengan basa 

akan menghasilkan garam dan air. 

2. Arrhenius berhasil memperkenalkan cara lain dalam menjelaskan proses 
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netralisasi yang lebih baik dibandingkan teori-teori sebelumnya, yaitu dengan 

menggunakan data entalpi. Entalpi dari netralisasi asam dan basa kuat 

didapatkan konstan, yaitu -55,90 Kj/mol air yang dibentuk. Sudah diketahui 

bahwa ∆Hbersih yang bebas adalah ciri dari asam dan basa kuat. Reaksi yang 

pokok adalah : H+ + OH-→ H2O 

3. Teori Arrhenius juga berhasil menjelaskan aktivitas dari asam dalam reaksi-

reaksi tertentu. Asam yang merupakan katalis paling efektif adalah asam yang 

mempunyai daya konduksi yang paling baik, yaitu asam kuat. Semakin kuat 

asam, semakin tinggi konsentrasi ion H+ di dalam larutannya. 

Disamping kelebihan tersebut, teori asam-basa Arrhenius juga 

mempunyai beberapa kekurangan/ keterbatasan. 

1. Arrhenius hanya bisa menjelaskan sifat asam-basa dalam pelarut air, namun 

tidak bisa menjelaskan sifat asam-basa dari suatu larutan yang bukan dengan 

pelarut air. 

2. Teori Arrhenius tidak mengenal senyawa lain sebagai basa kecuali yang 

menghasilkan ion OH-. Dalam hal ini, Arrhenius tidak mampu menjelaskan 

sifat basa dari NH3. 

3. Disamping itu, menurut Arrhenius reaksi asam dengan basa akan 

menghasilkan garam dan air. Ternyata ada reaksi asam dengan basa yang 

tidak menghasilkan air, contohnya reaksi antara HCl dengan NH3 membentuk 

garam NH4Cl, sesuai dengan reaksi berikut. 

HCl(g)  + NH3(g) → NH4Cl (s). 

Dalam hal ini, Arrhenius tidak bisa menjelaskan reaksi pembentukan garam yang 

tidak menghasilkan air dari gas NH3 dan HCl tersebut. 

 

6. TEORI ASAM-BASA BRONSTED-LOWRY 

 Kelemahan dan keterbatasan teori asam-basa Arrhenius ini ternyata dapat 

dijelaskan melalui teori asam-basa yang diajukan secara terpisah oleh J.N. 

Bronsted di Denmark dan T.M. Lowry di Inggris pada tahun 1923.Menurut teori 

Bronsted dan Lowry, asam adalah spesi yang memberi (donor) proton 
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4 

sedangkan basa adalah spesi yang menerima (akseptor) proton pada suatu reaksi 

pemindahan proton.Serah terima proton (H+) tersebut dapat dilihat pada contoh 

yang diperlihatkan dengan Gambar 5.  

 

                             Basa        Asam 

                           Gambar 5. Ionisasi amonia di dalam  air (Brady, 2012) 

 

Gambar 6. Gambar Reaksi kesetimbangan dari larutan basa amonia  

(Brady, 2012) 

Dari Gambar 4 dan 5, terlihat bahwa ketika amonia (NH3) dilarutkan 

dalam air, NH3 akan bertumbukan dengan molekul air, tumbukan tersebut 

menyebabkan lepasnya H+ dari air dan diberikan ke NH3 tersebut, sehingga 

terbentuk ion NH4
+dan OH-. Kemudian tumbukan antara ion NH4

+ dan OH- 

menghasilkankesetimbangannya sebagai berikut: 

     NH3   + H2O       ↔     NH4(aq)           +      OH- 
(aq) 

    Basa    asam    asam konjugasi   basa konjugasi 

 

 Dari Gambar 5 dan 6 terlihat bahwa jika NH3 dimasukkan ke dalam air 

maka air bertindak sebagai donor proton (asam), sementara basa bertindak sebagai 

akseptor proton (basa). Namun jika asam dimasukkan ke dalam air, maka air akan 
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bertindak sebagai akseptor proton (basa) dan asam bertindak sebagai donor proton 

(asam). Misalnya asam asetat dimasukkan ke dalam air, akan terjadi reaksi seperti 

tergambar dalam Gambar 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Reaksi asam asetat dalam air  

Suatu asam jika setelah melepaskan satu proton akan membentuk spesi 

yang disebut basa konjugasi dari asam tersebut. Sedangkan basa yang telah 

menerima proton menjadi asam konjugasi.Pasangan asam basa setelah terjadi 

serah terima proton dinamakan asam basa konjugasi. 

 

     CH3COOH(l) + H2O(l)⇄ CH3COO
-
(aq) + H3O

+
(aq 

                          Asam     Basa                  Basa konjugasi      Asam konjugasi 

Konsep asam-basa dari Bronsted-Lowry ini lebih luas daripada konsep 

asam-basa Arrhenius karena : 

a. Konsep asam-basa Bronsted-Lowry tidak terbatas dalam pelarut air, tetapi 

juga menjelaskan reaksi asam-basa dalam pelarut lain atau bahkan reaksi 

tanpa pelarut. 

b. Asam-basa Bronsted-Lowry tidak hanya berupa molekul tetapi juga dapat 
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berupa kation atau anion. Konsep asam-basa Bronsted-Lowry dapat 

menjelaskan sifat garam dari NH4Cl. Dalam NH4Cl yang bersifat asam adalah 

ion NH4
+ karena dalam air dapat melepas proton. Hal ini dapat diperhatikan 

pada Gambar 7. 

 

    Gambar 7.  Reaksi pembentukan garam dari NH3 dan HCl (Brady, 2012) 

c. Setiap senyawa yang disebut asam oleh teori Arrhenius juga dikategorikan 

sebagai asam oleh teori Bronsted-Lowry. Hal yang sama juga berlaku pada 

senyawa basa. 

d. Senyawa-senyawa tertentu yang tidak digolongkan sebagai basa oleh teori 

Arrhenius, ternyata digolongkan sebagai basa oleh teori Bronsted-Lowry, 

misalnya OCl- dan H2PO4
- . 

 

7. TEORI ASAM DAN BASA MENURUT LEWIS 

Pada tahun 1923 G.N Lewis seorang ahli kimia dari Amerika Serikat 

memperkenalkan teori asam dan basa yang tidak melibatkan transfer proton, tetapi 

melibatkan penyerahan dan penerimaan pasangan elektron bebas. Lewis 

mengemukakan teori baru tentang asam dan basa sehingga partikel ion atau 

molekul yang tidak mempunyai atom hidrogen atau proton dapat diklasifikasikan 

ke dalam asam dan basa. 

Teori asam basa yang dikemukakan oleh Bronsted-Lowry lebih umum 

daripada Arrhenius karena telah meniadakan pembatasan teori yang hanya berlaku 

untuk larutan dalam air.Tetapi masih ada beberapa reaksi yang tidak sesuai 

dengan konsep Bronsted-Lowry. Konsep dari Bronsted dan Lowry hanya 



Modul 5: Larutan dan Sistem Koloid                           M5KB1, Asam, Basa, pH, 
dan Indikator 
 

Mawardi, Kimia FMIPA Universitas Negeri Padang 18 
 

melibatkan pertukaran proton saja. Perhatikan reaksi antara ion hidrogen dan ion 

hidroksida yang digambarkan dalam struktur Lewis sebagai berikut. 

 

Ion hidroksida memberikan sepasang elektron kepada hidrogen yang 

dipakai bersama membentuk ikatan kovalen koordinasi dan  menghasilkan 

molekul H2O.karena ion OH- memberikan sepasang elektron, maka oleh Lewis 

disebut basa, sedangkan ion hidrogen yang menerima sepasang elektron disebut 

asam Lewis. Jadi menurut Lewis, yang dimaksud dengan asam adalah suatu 

senyawa yang mampu menerima pasangan elektron atau akseptor elektron. 

Sedangkan basa adalah suatu senyawa yang dapat memberikan pasangan elektron 

kepada senyawa lain atau donor elektron. Contoh lain adalah reaksi antara 

natrium oksida dengan sulfur trioksida. Natrium oksida termasuk oksida logam. 

Bila dilarutkan dalam air, natrium oksida akan menghasilkan hidroksida sehingga 

bersifat basa. Reaksi yang terjadi sebagai berikut, 

Na2O(s) + H2O(l) ⟶2 NaOH(aq) 

Sulfur trioksida termasuk dalam oksida non logam. Jika dilarutkan dalam 

air akan membentuk asam dan reaksi yang terjadi seperti Gambar 8. 

SO3(g) + H2O(l) ⟶H2SO4(aq) 

 

                 

                Gambar 8.  struktur asam Lewis pada pembentukan asam 

sulfat 

Pada pembentukan asam sulfat, H2O memberikan pasangan elektronnya 

kepada sulfit sehingga H2O sebagai basa dan sulfit sebagai asamnya.Jika kedua 

senyawa tersebut dicampur, maka akan terbentuk suatu garam karena kedua 

senyawa tersebut berasal dari asam dan basa. Reaksi yang terjadi seperti di bawah 

ini. 
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Na2O(s) + SO3(g) ⟶Na2SO4(s) 

Perhatikan reaksi di atas, pembentukan garam tersebut terjadi tanpa 

adanya air sehingga menurut Arrhenius, Na2O dan SO3 bukan basa dan asam 

karena tidak menghasilkan ion OH- dan H+, serta pembentukan garamnya tidak 

dalam larutan air. Reaksi antara Na2O dan SO3 menggambarkan keterbatasan teori 

Bronsted Lowry, karena untuk membentuk ion sulfat proton tidak 

diikutsertakan.Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa teori asam basa yang 

dapat  menjelaskan lebih kompleks dan berlaku untuk setiap reaksi adalah teori 

asam basa Lewis. 

Beberapa keunggulan asam-basa Lewis yaitu sebagai berikut : 

a. Sama dengan teori Bronsted dan Lowry, dapat menjelaskan sifat asam, basa 

dalam pelarut lain ataupun tidak mempunyai pelarut. 

b. Teori asam-basa Lewis dapat menjelaskan sifat asam-basa dari zat terlarut 

yang tidak menghasilkan H+ atau OH- (seperti teori Arrhenius) dan tidak 

melibatkan transfer proton (seperti teori Bronsted-Lowry), melalui serah- terima 

pasangan elektron bebas 

c. Dapat menerangkan sifat basa dari zat-zat organik seperti DNA dan RNA 

yang mengandung atom nitrogen yang memiliki pasangan elektron bebas. 

 

8. INDIKATOR ASAM-BASA 

Pengetahuan tentang pH larutan sangat berguna dalam reaksi-reaksi 

kimia, karena ada reaksi-reaksi tertentu yang hanya dapat berlangsung pada pH 

tertentu. Oleh karena itu, agar rekasi tersebut dapat berlangsung/dapat dihambat 

(sesuai tujuan) maka perlu pengaturan pH. Dismping itu, dengan mengetahui pH 

dapat juga diketahui sifat suatu larutan (apakah bersifat asam, basa atau netral). 

Untuk mengetahui apakah suatu larutan bersifat asam, basa atau netral, dapat 

dilakukan dengan menggunakan indikator asam-basa atau dengan menggunakan 

pH meter. 

Indikator asam-basa adalah zat warna yang mampu menunjukkan 

warna berbeda dalam larutan asam dan basa.Indikator adalah suatu asam lemah 
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atau basa lemah (yang membentuk kesetimbangan dalam air) dan warnaya 

berbeda dalam lingkungan asam dan basa.Indikator berubah warna dalam rentang 

pH tertentu.Indikator ada yang alami dan ada jga yang buatan. 

Indikator alami contohnya adalah kubis merah/ ungu, bunga kembang 

sepatu, kunyit, dan lain-lain. Seperti diperlihatkan dalam Gambar 9.  

 

Gambar 9. Beberapa contoh tanaman yang dapat digunakan  sebagai    

                    bahan dasar indikstor alami. http://www.google.com) 

 

Contoh indikator buatan adalah kertas lakmus (yang terbuat dari lumut 

kerak) phenolphtalein, metil jingga, metil merah, bromtimol biru dan lain-lain. 

Indikator buatan ada yang berupa larutan maupun kertas.Indikator yang berbentuk 

kertas lebih disukai karena lebih sukar teroksidasi dan dapat disimpan dalam 

waktu yang lama, serta memberikan perubahan warna yang jelas. Ada dua jenis 

kertas lakmus yaitu: lakmus merah dan biru (Johari, 2010: 11-12). Contoh 

indikator buatan adalah kertas lakmus (yang terbuat dari lumut kerak) 

phenolphtalein, metil jingga, metil merah, bromtimol biru dan lain-lain. Indikator 

buatan ada yang berupa larutan maupun kertas.Indikator yang berbentuk kertas 

lebih disukai karena lebih sukar teroksidasi dan dapat disimpan dalam waktu yang 

lama, serta memberikan perubahan warna yang jelas. Ada dua jenis kertas lakmus 

, yaitu: lakmus merah dan biru (Johari, 2010: 11-12). 

Indikator asam-basa akan mengalami perubahan warna pada trayek pH 

tertentu. Trayek perubahan warna indikator adalah batas pH dimana indikator 

mengalami perubahan warna. Dari uji larutan dengan beberapa indikator akan 

http://www.google.com/


Modul 5: Larutan dan Sistem Koloid                           M5KB1, Asam, Basa, pH, 
dan Indikator 
 

Mawardi, Kimia FMIPA Universitas Negeri Padang 21 
 

diperoleh daerah irisan pH larutan untuk masing-masing indikator, seperti 

diperlihatkan dalam Tabel dan Gambar berikut. 

Tabel 3. Trayek perubahan warna dari beberapa indikator asam basa 

Indikator Trayek pH Perubahan Warna 

Metil Jingga (MO) 3,1-4,4 Merah ke kuning 

Metil Merah (MM) 4,4-6,2 Merah ke kuning 

Lakmus 4,5-8,3 Merah ke biru 

Bromtimol Biru (BTB) 6,0-7,6 Kuning ke biru 

Fenoftalein (PP) 8,3-10,0 Tidak berwarna ke merah ungu 

(http://www.google.com) 

Indikator metil jingga mempunyai trayek pH: 3,1-4,4 dengan perubahan 

warna dari merah ke kuning. Oleh karena itu, indikator metil jingga tersebut akan 

berwarna merah jika diteteskan pada larutan yang mempunyai pH < 3,1 dan akan 

memberikan warna kuning jika diteteskan pada larutan yang mempunyai pH > 

4,4. Pada pH antara 3,1-4,4 warna metil jingga adalah campuran antara merah dan 

kuning, yaitu jingga. Trayek perubahan pH beberapa indikator asam basa seperti 

terangkum dalam Gambar 10. 

 

                 Gambar 10. Trayek perubahan pH beberapa indikator asam basa 

Telah dituliskan sebelumnya, bahwa indikator merupakan asam lemah 

http://www.google.com/
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atau basa lemah. Indikator asam lemah disingkat dengan HIn, akan terionisasi 

membentuk kesetimbangan menghasilkan ion H+ dan In- : 

HIn(aq)          ↔           H+ 
(aq)   +     In- 

(aq)  

Warna 1                   warna 2 

Untuk kertas lakmus, warna dalam laruan asam adalah merah, sedangkan warna 

dalam larutan basa adalah biru. 

Error! Reference source not found.  =  Error! 

Reference source not found.  =  Error! Reference source 

not found. 

Mata manusia hanya bisa melihat warna 1, bila perbandingan itu > 10, dan akan 

terut akan terlihat jika lihat warna 2 bila perbandingan itu < 0,1. Hal ini berarti 

bahwa perubahan warna lakmus tersebut akan terlihat jika terjadi perubahan 

konsentrasi H+ berubah 100x, yang setara dengan perubahan pH 2 satuan. Daerah 

perubahan warna indikator tergantung pada nilai pKa atau pKb indikator tersebut. 

 

Contoh: 

Inkator brom timol biru dengan pKa = 6,3. HIn nya berwarna kuning dan In– nya 

berwarna biru. 

HIn(aq)       ↔ H+ 
(aq) + In- 

(aq)  

Warna 1   warna 2 

Error! Reference source not found. = Error! 

Reference source not found. = Error! Reference source 

not found. 

Warna kuning mulai terlihat pada :  

pH = pKa – log 10/1 = 6,3 – 1 = 5,3  

warna biru mulai terlihat pada :  

pH = pKa – log 1/10 = 6,3 + 1 = 7,3  

Jadi perubahan dari biru ke kuning dari indikator ini terjadi pada pH 5,3 

– 7,3. (tetapi dari hasil pengamatan ternyata perubahan warna tersebut terjadi pada 
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pH 6,0 – 7,6). Jadi, suatu indikator mengalami perubahan warna pada rentang pH 

tertentu.  

Contoh soal:  Suatu larutan akan memberikan warna kuning dengan indikator 

metil jingga dan metil merah, serta memberikan warna biru dengan indikator 

BTB. Sementara itu, dengan indikator PP tidak berwarna.Perkirakan nilai pH 

larutan tersebut.  

Pembahasan  

Dengan metil jingga berwarna kunig = pH > 4,4  

Dengan metil merah berwarna kuning = pH > 6,2  

Dengan BTB berwarna biru = pH > 7,6  

Dengan PP tak berwarna = pH < 8,3  

Kesimpulan : Jadi, pH larutan kira-kira = 7,6 – 8,0  

Bila beberapa indikator dicampur akan dihasilkan indikator universal, yang 

akan mengalami perubahan warna dalam berbagai rentang pH. Indikator universal 

ada yang berbentuk larutan ataupun kertas.Kertas indikator universal dilengkapi 

dengan kotak indikator yang memiliki skala warna. Cara mengukur pH dengan 

menggunakan indikator universal adalah dengan mencelupkan kertas tersebut ke 

dalam sampel yang akan diukur pHnya, kemudian mencocokkan perubahan warna 

yang terjadi dengan warna yang ada pada kotak indikator, seperti yang 

diperlihatkan dalam Gambar 11.  

 

Gambar 11.  Pengukuran pH larutan menggunakan kertas indikator     

                     universal (http://www.google.com) 
 

http://www.google.com/
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Jika tidak tersedia indikator buatan seperti yang ditulis dalam Tabel di 

atas, kita juga bisa memperkirakan sifat asam basa menggunakan berbagai macam 

tumbuhan (daun/ bunga/ kulit).Bagian tumbuhan tersebut digerus sampai halus 

dan setelah itu dicampur dengan air, sehingga terbentuk larutan indikator alami. 

Larutan tersebut dibagi ke dalam 2 wadah (Wadah a dan wadah b). Lalu untuk 

menentukan warna indikator di dalam larutan basa maupun di dalam larutan asam, 

maka teteskan larutan tersebut ke dalam larutan basa dan ke dalam larutan asam 

yang sudah diketahui. Kemudian dicatat warna indikator dala ke dua larutan 

tersebut.Warna tersebut dijadikan warna standar untuk indikator indikator tersebut 

di dalam asam dan di dalam basa. Nah, untuk menentukan apakah suatu larutan 

bersifat asam atau basa, kita tinggal meneteskan indikator tersebut ke dalam 

larutan yang tidak diketahui, dan berdasarkan warna yang muncul kita bisa 

memperkirakan apakah larutan kita asam atau basa. 

Pengukuran pH dengan menggunakan indikator kurang teliti. Pengukuran 

pH yang lebih teliti dan cepat adalah menggunakan pH meter. Salah satu contoh 

pH meter diperlihatkan dalam Gambar 12. 

 

   Gambar 12. pH meter (http://www.google.com) 

Dengan pH meter, kita tinggal mencelupkan elektroda ke dalam larutan yang akan 

diukur pHnya dan pH larutan ditunjukkan di layar digital alat tersebut. 

 

9. KESETIMBANGAN ASAM –BASA DARI AIR 

Air merupakan pelarut yang unik.Air dapat bersifat sebagai basa ataupun 

asam. Air akan bersifat sebagai basa jika bereaksi dengan asam (seperti dengan 

HCl, H2SO4, CH3COOH), namun air akan bersifat sebagai asam bila bereaksi 

dengan basa (seperti dengan NH3, NaOH, Ba(OH)2). Kemampuan air berperan 

http://www.google.com/
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sebagai asam dan basa sekaligus disebut amfoter.Hal ini disebabkan karena 

molekul air dapat memberikan protonya ke molekul air yang lainnya, Proses ini 

disebut autoionisasi air, seperti pada Gambar 13. 

 

Gambar 13. Reaksi autoionisasi air ( Brady, 2012: 774) 

 

H3O
+

(aq)   +   OH-
(aq)   ↔     H2O

+
(l)   +   H2O(l) 

Reaksi autoionisasi air dapat juga ditulis sebagai: 

𝐻2O      𝐻+ 𝑎𝑞     +  𝑂𝐻−(𝑎𝑞) 

Konstanta kesetimbangan untuk reaksi autoionisasi air tersebut adalah: 

Kc = Error! Reference source not found. 

Fraksi molekul air yang terionisasi sangat kecil, sehingga [𝐻2𝑂] hampir 

tidak berubah (dianggap konstan). Dengan demikian: 

𝐾𝑐  .  𝐻2𝑂   =    [𝐻+] . [𝑂𝐻−] 

dimana 𝐾𝑐 . 𝐻2𝑂 = 𝐾𝑤 = [𝐻+] . [𝑂𝐻−] 

Kw merupakan hasil kali dari konsentrasi molar ion [H+] dengan ion [OH-] pada 

suhu tertentu. Pada suhu 25 0C, dalam air murni [𝐻+]= [O𝐻−]=10−7 𝑀 . Sehingga 

𝐾𝑤 = [𝐻+] . [𝑂𝐻−] = 10−7 . 10−7 𝑀 = 10−14 𝑀 

Apabila dalam larutan  berair  konsentrasi  [𝐻+]  = [𝑂𝐻−]  =  10−7 𝑀  ,  

maka larutan tersebut dikatakan bersifat netral. Namun apabila [𝐻+] lebih besar 

dari [OH−], maka larutan tersebut dikatakan bersifat asam . Sebaliknya, jika 

konsentrasi [OH−] lebih besar dari [H+] , maka larutan dikatakan bersifat 

basa.Reaksi ionisasi air merupakan reaksi endoterm sehingga bila suhunya naik, 
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nilai Kw akan semakin besar, seperti terangkum dalam Tabel 4.. 

              Tabel 4. Hasil pengukuran beberapa nilai Kw pada suhu tertentu 

 

Suhu (℃) Kw (mol2L-2) 

0 1,5 𝑥10−15 

10 3,0 𝑥10−15 

20 6,8 𝑥10−15 

25 1,0 𝑥10−14 

30 1,5𝑥10−14 

40 3,0 𝑥10−14 

                                                                                 (Johari, 2010) 

10. pH LARUTAN ASAM DAN BASA 

Untuk mengetahui apakah suatu larutan bersifat sebagai asam atau basa 

dapat digunakan suatu indikator. Selain menggunakan indikator, sifat asam dan 

basa dari suatu larutan dapat juga ditentukan berdasarkan skala pH-nya.Dengan 

mengetahui pH larutan, kita dapat menentukan apakah larutan tersebut bersifat 

asam, basa atau netral.pH suatu larutan menggambarkan jumlah konsentrasi ion 

[𝐻+] yang terdapat dalam larutan tersebut. 

Pada pembahasan sebelumnya telah disebutkan bahwa konsentrasi ion H+ 

dan OH− di dalam larutan berair selalu berada dalam kesetimbangan dengan 

molekul air. 

𝐻2   𝐻+ 𝑎𝑞 + 𝑂𝐻−(𝑎𝑞) 

Dengan demikian perhitungan konsentrasi H+dalam larutan dapat 

diperoleh dari kesetimbangan auto-ionisasi air.Sebelumnya kita juga telah melihat 

bahwa air dapat berperan sebagai asam ketika bereaksi dengan NH3 dan bersifat 

basa ketika bereaksi dengan HCl. 

NH3 (𝑎𝑞) + H2O (𝑙) → 𝐎𝐇−
(𝑎𝑞) + NH4

+
(𝑎𝑞) 

HCl(� aq𝑞) + � H3O+ → H2O(� aq) + Cl−(𝑎𝑞)  

Ketika didalam larutan terdapat lebih banyak ion 𝐻+(ion H3O+) maka 
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larutan akan bersifat asam, ketika terdapat lebih banyak ion OH− maka larutan 

akan berdifat basa. Ketika [H+] = OH− bersifat netral. 

Perlu diketahui, bahwa konsentrasi H+ dalam suatu larutan encer relatif 

kecil, seperti seperti 2,4 x 10-8 M atau 3,1 x 10-5 M. Padahal perubahan sedikit  

saja terhadap konsentrasi ion H+sangat menentukan sifat-sifat larutan tersebut, 

terutama larutan dalam air. Sebagai contoh, kenaikan konsentrasi H+ dalam asam 

lambung sebesar 0,01 M sudah cukup membuat sakit perut. 

Untuk memudahkan pengukuran H+ serta mengamati dan mengukur 

perubahan konsentrasi H+ yang sangat kecil dalam larutan tersebut, maka 

biokimiawan Denmark yang bernama Soren Sorensen (1868-1939) pada tahun 

1909mengusulkan penggunaan konsep pH (pangkat ion hidrogen). Jadi, pH 

merupakan cara lain untuk menentukan tingkat keasaman larutan karena 

menggambarkan jumlah ion H+ yang terdapat di dalam larutan. 

Nilai pH suatu larutan dapat didefenisikan sebagai negatif logaritma dari 

konsentrasi ion hydronium, 

pH�=�−�log[H+]sehingga H+ = 10−pH 

Dari persamaan konsep pH, karena pH dan konsentrasi ion H+ 

dihubungkan dengan tanda negatif maka pH berbanding terbalik dengan [H+]. Jika 

konsentrasi ion H+ makin besar maka harga pH makin kecil, dan sebaliknya. 

Karena bilangan dasar logaritma adalah 10, maka larutan yang nilai pH-nya 

berbeda sebesar n mempunyai perbedaan ion H+ sebesar 10n atau sehingga 

(perubahan 1 unit pH menunjukkan perubahan 10 x lipat dari konsentrasi H+ ). 

Perhatikan contoh berikut ini. 

Contoh soal: 

Jika konsentrasi ion H+ = 0,001 M, maka nilai pH = -log 0,001 = 3 

Jika konsentrasi ion H+ = 0,0001 M (10 kali lebih kecil), maka nilai pH = 

-log 0,0001 = 4 

Jadi, Konsentrasi turun 10 kali, maka pH naik 1 satuan 

Dengan mengetahui pH, kita juga dapat mengetahui konsentrasi ion OH− 
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yang dalam larutan. Nilai negatif logaritma dari konsentrasi ion OH− sama  

dengan pOH. Jika pH menyatakan kekuatan asam, maka pOH menyatakan 

kekuatan basa. Hubungan antara pH dan pOH adalah sebagai berikut: 

pH�=�−�log[H+]sehingga [H+] = 10−pH 

Cara yang sama juga bisa digunakan untuk menyatakan kekuatan basa, 

pOH 

pOH�=�−�log[OH−]sehingga [OH−]    = 10−pOH 

Lambang yang sama dapat juga diterapkan untuk negatif logaritma tetapan 

hasil kali ion, Kw, yaitu: 

−�log�Kw =�−�log[H+]�−�log[OH−] 

Sehingga, pKw   = pH + pOH 

Karena ,Kw = 1,0 x 10−14, maka pKw = − log 1,0 x 

10−14 = 14,0 

Maka, pKw   = pH + pOH 

14 = pH + pOH 

Jadi, 𝐩𝐇 = 𝟏𝟒, 𝟎 −�𝐩𝐎𝐇 

𝐩𝐎𝐇 = 𝟏𝟒, 𝟎 −�𝐩𝐇. 

 Jadi, untuk dapat menentukan nilai pH dan pOH suatu larutan, kita harus 

mengetahui nilai dari [H+] dan [OH−] terlebih dahulu. 

Jadi, asam dan basa dapat diukur dengan menggambarkan skala pH = 0-14. 

jika [[H+] = [OH−], maka pH larutan = 7, maka larutan bersifat netral. jika [[H+] 

< [OH−], maka pH larutan > 7, maka larutan bersifat asam. jika [[H+] > [OH−], 

maka pH larutan < 7, maka larutan bersifat basa 

Trik: 

Jika diketahui [H+] = 2,5 x 10−3 M, Maka: 

pH�=�−�log[H+] 

=�−�log�(�2,5�x�10−3)�=�−�log�10−3 −�log�2,5�=�3�−�0,40�=�2,60 
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Kekuatan asam dan basa (pH dan pOH) berguna  untuk mempertimbangkan reaksi 

asam-basa sebagai suatu kompetisi terhadap proton.Asam yang lebih kuat adalah 

asam yang lebih mudah melepaskan protonnya daripada asam lainnya. Sehingga 

dalam larutan asam kuat dihasilkan lebih banyak ion [� H+] dibandingkan dalam 

larutan asam lemah. 

Begitu pula dengan basa, basa yang lebih kuat adalah basa yang dapat menarik 

proton lebih kuat daripada basa lainnya, menghasilkan ion OH. Sehingga dalam 

larutan basa kuat akan dihasilkan lebih banyak OH- dibandingkan dalam larutan 

basa lemah. Berdasarkan kekuatan asam dan basa dikenal istilah asam kuat, asam 

lemah, basa kuat dan basa lemah. Perbedaan kekuatan larutan asam dan basa 

tersebut dipengaruhi oleh banyak sedikitnya ion-ion pembawa sifat asam dan 

ion-ion pembawa sifat basa yang dihasilkan saat terionisasi. Pembawa sifat asam 

adalah H+ sedangkan pembawa sifat basa adalah OH- 

Kekuatan Larutan Asam 

Larutan asam dibedakan menjadi 2 macam, yaitu asam kuat dan asam 

lemah.Pembagian ini didasarkan pada banyak atau sedikitnya ion H+ yang 

dihasilkan saat terionisasi dalam larutan. Jadi, kekuatan asam sangat dipengaruhi 

oleh banyaknya ion-ion H+ yang dihasilkan oleh senyawa asam dalam larutannya. 

 

Kekuatan Larutan Asam Kuat 

 Suatu senyawa asam dikategorikan sebagai asam kuat jika senyawa asam 

tersebut dilarutkan, akan terionisasi sempurna menjadi ion-ionnya. Reaksi ionisasi 

asam kuat merupakan reaksi berkesudahan.Pada larutan asam kuat, sumber 𝐻+ 

ada dua, yaitu dari ionisasi asam itu sendiri dan dari autoionisasi air. Untuk 

menghitung [ H+ ]total yang terdapat dalam larutan dilakukan dengan cara berikut: 

 H+ yang berasal dari asam kuat: 

ionisasi asam kuat dirumuskan sebagai berikut : 

HxZ(aq) → xH+ 
(aq) + Zx- 

(aq) 

Secara stoikiometri, konsentrasi H+ dari ionisasi asam dapat diketahui dengan 

mengetahui konsentrasi asam, sesuai dengan persamaan berikut: 
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[ H+ ]   = x . [HxZ] 

[ H+ ] = valensi asam × konsentrasi asam 

                                 Dengan : 

                                        x = valensi asam = koefisien H+ dalam reaksi  

                                        [HxZ] = Konsentrasi asam 

 Ion H+ yang berasal dari ionisasi air: 

Ionisasi air:          𝐻2𝑂 ( 𝑎𝑞)               𝐻+ (𝑎𝑞)   +   𝑂𝐻−(𝑎𝑞) 

                                                                        10-7 M           10-7 M 

Maka:     𝑯+ 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝑯+ 𝒅𝒂𝒓𝒊 𝒊𝒐𝒏𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊 𝒂𝒊𝒓 + 𝑯+ 𝒅𝒂𝒓𝒊 𝒊𝒐𝒏𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊 𝒂𝒔𝒂𝒎 

Untuk asam kuat pekat jumlah ion � H+ yang diberikan air ([H+] dari air) jauh 

lebih kecil dibandingkan H+ yang diberikan asam ([H+] dari asam). Sehingga [H+] 

dari air dapat diabaikan. Untuk larutan asam kuat encer, konsentrasi H+ dari air 

tidak bisa diabaikan, karena  nilainya relatif besar jika dibandingkan dengan  H+ 

yang dari asam. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan contoh soal berikut ini. 

 

Contoh soal: 

Hitunglah pH dari larutan 

a. HCl pekat dengan konsentrasi 0,1 M 

b. HCl pekat dengan konsentrasi 10-8 M 

Penyelesaian: 

a. pH HCl pekat dengan konsentrasi 0,1 M 

Berikut reaksi ionisasi dari HCl: 𝐻𝐶𝑙 𝑎𝑞 →�𝐻+ 𝑎𝑞 + 𝐶𝑙−(𝑎𝑞) 

0,1 M 0,1 M 0,1 M 

Sedangkan reaksi ionisasi air:  

𝐻2    𝐻+ 𝑎𝑞 + 𝑂𝐻−(𝑎𝑞) 

10-7 M 10-7M 

Jadi, 𝐻+ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐻+ 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑎𝑖𝑟 + 𝐻+ 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑎𝑠𝑎𝑚 

 𝐻+ 𝑡𝑜𝑡𝑎l=  10−7𝑀 + 0,1 𝑀  (  𝟏𝟎−𝟕𝑴 ≪≪ 𝟎, 𝟏𝑴  ,  

(maka dapat diabaikan) 
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 [𝐻+] = 10−7𝑀 + 0,1 𝑀 = 0,1 𝑀 

pH = -log 𝐻+ =�−�log�0,1�=�−�log�10−1 = 1 Jadi pH larutan HCl 0,1 M = 1 

b. Larutan HCl encer dengan konsentrasi 10-8 M 

Apa yang terjadi jika larutan asam kuat tersebut sangat encer? Misal HCl dengan 

konsentrasi 10-8 M. apakah larutan asam ini mempunyai pH = 8? Tentu saja tidak, 

karena pH = 8 adalah untuk larutan yang bersifat basa. 

𝐻𝐶𝑙 𝑎𝑞 →�𝐻+ 𝑎𝑞 + 𝐶𝑙−(𝑎𝑞) 10-8 M  
10-8 M 10-8 M 

 

                            𝐻2O(aq)        𝐻+(𝑎𝑞)   +   𝑂𝐻−(𝑎𝑞) 
                                                  10-7 M            10-7 M 

 

Jadi, 𝐻+ = 𝐻+ 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑎𝑖𝑟 + 𝐻+ 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑎𝑠𝑎𝑚 

 𝐻+   =  10−7𝑀 + 10−8𝑀 

 𝐻+ = 10. 10−8𝑀 + 1. 10−8𝑀 = 11. 10-8 M 

(Jadi untuk larutan asam kuat encer, konsentrasi H+ dari air tidak bisa diabaikan, 

karena nilainya relatif besar jika dibandingkan dengan H+ yang dari asam), 

sehingga: 

pH = -log 𝐻+ =�−[log�11�.�10−8] = − (log 11 + log 10−8] 

= log 10−8 −�log 11 

= 8 log 10 – log 11 

= (8 x 1) – 1,041 

= 6,959 

Jadi pH larutaan asam HCl dengan konsentrasi 10-8 M adalah =6,959 (bukan 8) 

Kekuatan Larutan Asam Lemah 

 Asam lemah merupakan senyawa asam yang dalam larutannya hanya 

sedikit terionisasi menjadi ion-ionnya. Reaksi ionisasi asam lemah merupakan 

reaksi kesetimbangan antara ion-ion dengan asam yang tidak terionisasi. Secara 

umum, ionisasi asam lemah velensi satu dapat dirumuskan sebagai berikut: 

HA(aq)⇄   H+ 
(aq)  + A- 

(aq) 

Tetapan untuk reaksi kesetimbangan asam tersebut dinyatakan dengan Ka 
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Ka = Error! Reference source not found. 

Dari reaksi kesetimbangan di atas, dapat dipahami bahwa jika semakin mudah HA 

tersebut melepaskan H+ maka akan myebabkan pergeserran kesetimbangan ke 

kanan. Hal ini berarti akan memperbesar Ka (sesuai dengan persamaan Ka yang 

diberikan diatas) 

Oleh karena itu harga Ka merupakan ukuran kekuatan asam, makin besar 𝐾𝑎 

makin kuat suatu asam.Makin banyak terdapat H+ dalam larutan. Sesuai dengan 

reaksi kesetimbangan HA(aq)⇄ H+ (aq) + A- (aq) maka pada asam lemah bervalensi 

satu [ H+ ] = [ A- ] maka persamaan di atas dapat diubah menjadi : 

Ka =Error! Reference source not found.      [H+]2 = Ka. 

[HA] 

    [H+] = √Ka.[HA] 

Dengan 𝐾𝑎 = Tetapan ionisasi asam 

Selain menggunakan Ka (cara di atas), konsentrasi ion H+ asam lemah bevalensi 

satu juga dapat dihitung dengan menggunakan data derajat ionisasinya ( α ), 

sesuai dengan persamaan berikut: 

[ H+ ] = [ HA ] . α 

dengan: 0 ≤ α ≤ 1  

Semakin banyak asam yang terion, maka α semakin besar. Hubungan antara 𝐾𝑎 

dan derajat ionisasi (α) adalah sebagai berikut. Reaksi kesetimbangan: 

HA(aq) ↔ H+
(aq) + A-

(aq) 

 Mula-mula : a M      0            0 

 Terionisasi : aα     aα         aα 

 Setimbang : (a-aα)     aα         aα 

Dengan rumusan: [H+] = Error! Reference source not found. 

  aα = Error! Reference source not found. 

Karena asam lemah terionisasi sangat sedikit maka [HA] dianggap tetap. Sehingga 
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(a- aα) = a 

     aα = Error! Reference source not found. 

    a2α2 = Ka x a 

    a2 = Error! Reference source not found. 

sehingga :   α = Error! Reference source not found. 

Rumus di atas menunjukkan bahwa jika larutan semakin encer, derajat ionisasi 

semakin besar. Sebaliknya, semakin pekat larutan maka derajat ionisasinya 

semakin kecil. Asam yang sangat pekat memiliki derajat ionisasi yang mendekati 

nol. 

Contoh: 

Berapakah konsentrasi H+, F−dan HF dalam larutan HF 0,1 M? Jika diketahui 

bahwa derajat ionisasi HF = 8,4 %. 

Penyelesaian: 

HF merupakan asam lemah yang terionisasi sebagian dalam larutannya. Sehingga, 

untuk menghitung konsentrasi spesi yang ada di dalam larutan berlaku hukum 

kesetimbangan. 

HF(𝑎𝑞)   H+(𝑎𝑞) + F−(𝑎𝑞) 
 

Mula-mula : 0,1 M 0 0 

Terionisasi : (0,1 × 8,4 %) 0,0084 0,0084 

Setimbang : 0,1-0,0084 

  0,016 

0,0084 0,0084 

 

Jadi, konsentrasi masing-masing spesi dalam larutan HF adalah:0084M, 0084M, 

0,0160M 

Contoh soal: 

Tentukanlah pH larutan asam asetat CH3COOH 0,1 M jika derajat ionisasinya 0,5 

%! 

Penyelesaian: 

Tentukanlah pH larutan asam asetat CH3COOH 0,1 M jika derajat ionisasinya 
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0,5%! 

CH3COOH   → CH3COO- + H+ 

0,1 M                                       [ HA ] . α 

  [ H+ ] = [ HA ] . α 

= 0,1 . 0,005 M 

= 0,0005 M 

pH = -log [H+] = -log 5. 10-4 = 4 – log 5 = 4- 0,698= 3,30 

 

Kekuatan Larutan Basa 

Sebagaimana kekuatan asam yang dipengaruhi oleh banyak ion-ion H+, 

maka kekuatan basa dipengaruhi oleh banyaknya ion-ion OH- yang dihasilkan 

oleh senyawa basa dalam larutannya. Berdasarkan banyak sedikitnya ion OH- 

yang dihasilkan, larutan basa juga dibedakan menjadi 2 macam, yaitu basa kuat 

dan basa lemah. 

Kekuatan Larutan Basa Kuat 

Suatu senyawa basa dikategorikan sebagai basa kuat jika senyawa basa 

tersebut dilarutkan, akan terionisasi sempurna menjadi ion-ionnya. Reaksi ionisasi 

basa kuat merupakan reaksi berkesudahan.Pada larutan basa kuat, sumber 𝑂𝐻− 

ada dua, yaitu dari ionisasi basa itu sendiri dan dari autoionisasi air. Untuk 

menghitung [ OH- ]total yang terdapat dalam larutan dilakukan dengan cara 

berikut : 

 OH- yang berasal dari basa kuat: 

ionisasi basa kuat dirumuskan sebagai berikut : 

M(OH)x(aq) → M+x(aq) + xOH-
(aq) 

Secara stoikiometri, konsentrasi OH- dari ionisasi basa dapat diketahui dengan 

mengetahui konsentrasi basa, sesuai dengan persamaan berikut: 

[OH-] = x. [M(OH)x] 

Dengan : x= valensi basa= koefisien OH- dalam reaksi 

 [M(OH)x] = konsentrasi basa 

 OH- yang berasal dari air:  

Ionisasi air:    H2O(aq)      ↔    H+
(aq)    +    OH-

(aq) 
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                  10-7 M     10-7 

Maka: 

            𝑶𝑯− 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝑶𝑯− 𝒅𝒂𝒓𝒊 𝒊𝒐𝒏𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊 𝒂𝒊𝒓 + 𝑶𝑯− 𝒅𝒂𝒓𝒊 𝒊𝒐𝒏𝒊𝒔asi basa 

Untuk basa kuat pekat jumlah ion 𝑂𝐻−yang diberikan air ([𝑂𝐻−] dari air) jauh 

lebih kecil dibandingkan 𝑂𝐻− yang diberikan basa ([−+] dari basa).Sehingga 

[𝑂𝐻−] dari air dapat diabaikan. Untuk larutan basa kuat encer, konsentrasi OH- 

dari air tidak bisa diabaikan, karena nilainya relatif besar jika dibandingkan 

dengan OH- yang dari basa. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan contoh soal 

berikut ini. 

Contoh soal: 

Hitunglah pH dari larutan 

a. NaOH pekat dengan konsentrasi 0,1 M 

b. NaOH pekat dengan konsentrasi 10-8 M 

 Penyelesaian: 

a. pH NaOH pekat dengan konsentrasi 0,1 M Berikut reaksi ionisasi dari NaOH: 

𝑁𝑎𝑂𝐻 𝑎𝑞 →�𝑁𝑎+ 𝑎𝑞 + 𝑂𝐻−(𝑎𝑞) 

  0,1 M  0,1 M  0,1 M 

Sedangkan reaksi ionisasi air: 𝐻2    𝐻+ 𝑎𝑞 + 𝑂𝐻−(𝑎𝑞) 

10-7 M 10-7 M 

Jadi, 𝑂𝐻− 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑂𝐻− 𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎𝑖𝑟 + 𝑂𝐻− 𝑑𝑎𝑟𝑖𝑏𝑎𝑠𝑎 

 𝑂𝐻− 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 10−7𝑀 + 0,1 𝑀 

(𝟏𝟎−𝟕𝑴 ≪≪ 𝟎, 𝟏𝑴, maka dapat 

diabaikan)  

 𝑂𝐻− = 10−7𝑀 + 0,1 𝑀 = 0,1 𝑀 

pOH = -log 𝑂𝐻− =�−�log�0,1�=�−�log�

10−1 = 1 Jadi pH = 14 – 1 = 13 

Jadi pH larutan NaOH 0,1 M = 13 
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b. Larutan NaOH encer dengan konsentrasi 10-8 M 

Apa yang terjadi jika larutan basa kuat tersebut sangat encer? Misal NaOH dengan 

konsentrasi 10-8 M. apakah larutan basa ini mempunyai pH = 6? Tentu saja tidak, 

karena pH = 6 adalah untuk larutan yang bersifat asam. 

Berikut reaksi ionisasi dari NaOH: 

𝑁𝑎𝑂𝐻 𝑎𝑞 →�𝑁𝑎+ 𝑎𝑞 + 𝑂𝐻−(𝑎𝑞) 

  10-8 M 10-8 M 10-8 M 

Sedangkan reaksi ionisasi air: 

𝐻2    𝐻+ 𝑎𝑞 + 𝑂𝐻−(𝑎𝑞) 

10-7 M 10-7 M 

Jadi, 𝑂𝐻− 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑂𝐻− 𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎𝑖𝑟 + 𝑂𝐻− 𝑑𝑎𝑟𝑖𝑏𝑎𝑠𝑎 

 𝑂𝐻− 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 10−7𝑀 + 10−8 M = 11. 10-8 M 

(Jadi untuk larutan basa kuat encer, konsentrasi OH- dari air tidak bisa diabaikan, 

karena nilainya relatif besar jika dibandingkan dengan OH- yang dari basa), 

sehingga: 

pOH = -log 𝑂𝐻− =�−[log�11�.�10−8] = − (log 11 + log 10−8] 

= log 10−8 −�log 11 

= 8 log 10 – log 11 

= (8 x 1) – 1,041 

= 6,959 

pH = 14 – pOH = 14 - 6,959 = 7,041 

Jadi pH larutaan asam NaOH dengan konsentrasi 10-8 M adalah 

= 7,041 (bukan 6) 

 

Kekuatan Larutan Basa Lemah 

 Basa lemah merupakan senyawa basa yang dalam larutannya hanya 
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sedikit terionisasi menjadi ion-ionnya.Reaksi ionisasi basa lemah merupakan 

reaksi kesetimbangan antara ion-ion dengan basa yang tidak terionisasi. Secara 

umum, ionisasi basa lemah velensi satu dapat dirumuskan sebagai berikut 

                           M(OH)(aq)       ⇌��M+
(aq) +  OH-

(aq) 

Tetapan untuk reaksi kesetimbangan basa tersebut dinyatakan dengan Kb 

               Kb = Error! Reference source not found. 

Dari reaksi kesetimbangan di atas, dapat dipahami bahwa jika semakin 

mudah M(OH) tersebut melepaskan OH- maka akan myebabkan pergeserran 

kesetimbangan ke kanan. Hal ini berarti akan memperbesar Kb (sesuai dengan 

persamaan Kb yang diberikan diatas) 

Oleh karena itu harga Kb merupakan ukuran kekuatan basa, makin besar 

𝐾b makin kuat suatu basa.Makin banyak terdapat OH- dalam larutan. 

Sesuai dengan reaksi kesetimbangan M(OH)(aq)⇌ M+
(aq) + OH- 

maka pada basa lemah bervalensi satu [M(OH] =[ M+]maka persamaan di 

atas dapat diubah menjadi : 

 [OH−]2 

� Kb�  =  
M(OH)  

[ OH- ]2 = Kb . [ M(OH) ] 

 

[ 𝑂𝐻−] =     𝐾𝑏 . [ 𝑀  𝑂𝐻 ] 

                                            Dengan 𝐾b = Tetapan ionisasi basa 

Selain cara di atas, konsentrasi ion OH- basa lemah bevalensi satu juga 

dapat dihitung dengan menggunakan data derajat ionisasinya ( α ), sesuai dengan 

persamaan berikut: 

[ OH- ] = [ M(OH) ] . α 

α = 
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉𝒛𝒂𝒕𝒚𝒂𝒏𝒈𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒏 

𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉𝒛𝒂𝒕𝒎𝒖𝒍𝒂−𝒎𝒖𝒍𝒂 

dengan: 0 ≤ α ≤ 1 Semakin banyak basa yang terion, maka α semakin besar. 

Contoh soal: 

(aq) 
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Tentukanlah pH larutan Al(OH)3 0,4 M jika diketahui Kb = 2,5 x 10-6 

Penyelesaian: 

 Al(OH)3 ⇄ Al+3 + 3OH- 

 [OH-] = Error! Reference source not found. 

 [OH-] = Error! Reference source not found. 

 [OH-] = 1 x 10-3 M 

 pOH = -log (1 x 10-3 M) = 3 log 10 – log 1 

 pH = 14 – pOH = 14 – 3 = 11 

Catatan: Hubungan antara Ka dan Kb dapat dilihat dengan cara mengalikan 

rumus Ka dan Kb. 

    Ka = Error! Reference source not found. 

    Kb = Error! Reference source not found. 

Sehingga,  

  Ka x Kb = Error! Reference source not found. x Error! 

Reference source not found. = [H+] [OH-] = Kw 

    Ka x Kb = Kw 

Contoh: 

Ka dari HCN adalah 4,0 x 10-10. Nilai Kb dari basa konjugasi CN- adalah …. 

Jawab:           Kb = Error! Reference source not found. = Error! Reference 

source not found. = 2,5 x 10-5 

11. TITRASI ASAM BASA 

 Titrasi adalah salah satu teknik analisis kuantitatif untuk mengetahui 

konsentrasi suatu larutan berdasarkkan volume larutan standar yang telah 

diketahui konsentrasinya.Titrasi disebut juga dengan analisis volumetri, karena 

konsentrasi zat dihitung berdasarkan volume pengukuran volume larutan 

standar.Dalam titrasi dikenal beberapa istilah yaitu titran, titik ekivalen, titik akhir 

titrasi dan indikator. Titran adalah larutan standar yang telah diketahui 

konsentrasinya (di tempatkan di dalam buret). Titik ekivalen adalah saat jumlah 
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basa tepat habis bereksi dengan sejumlah asam (asam dan basa tepat habis 

bereaksi, tidak ada asam maupun basa yang bersisa).Namun titik ekivalen tidak 

bisa diamati, oleh karena itu digunakan bantuan indikator. Indikator adalah 

zat yang bisa berubah warna di dalam larutan asam maupun basa (warna indikator 

ketika berada di dalam asam tidak sama dengan warna indikator ketika berada di 

dalam basa). Dalam titrasi, indikator berfungsi untuk mengetahui titik akhir titrasi. 

Titik akhir titrasi adalah saat berakhhirnya titrasi, yaitu ditandai dengan 

perubahan warna dari larutan yang dititrasi.Pada saat titik akhir dicapai maka 

titrasi dihentikan. Untuk ketepatan pengukuran, diusahakan titik akhir titrasi 

sedekat mungkin dengan titik ekivalen. 

 Yang digunakan dalam titrasi: buret, erlemeyer, klem dan statif, larutan 

asam, larutan basa, indikator. Buret merupakan tabung panjang dari kaca (seperti 

Gambar) biasanya mempunyai skala 0,1 mL. Buret berguna untuk mengukur 

volume larutan standart yang telah diketahui konsentrasinya. Sedangkan 

erlemeyer digunakan untuk wadah larutan yang akan ditentukan 

konsentrasinya.Untuk lebih memahami tentang titrasi, sebagai contoh dapat 

dilihat titrasi HCl dengan NaOH seperti diperlihatkan dalam Gambar 13.  

Dalam gambar tersebut, ke dalam buret dimasukkan larutan standar 

NaOH yang telah diketahui konsentrasinya, sedangkan ke dalam Erlemeyer 

dimasukkan sejumlah tertentu larutan HCl yang akan ditentukan konsentrasinya 

(misal 25 mL). Kemudian ke dalam Erlemeyer dimasukkan 2 tetes indikator 

phenolphtalein. Lalu kedalam erlemeyer diteteskan sedikit-demi sedikit larutan 

NaOH yang ada di buret, sehingga terjadi reaksi antara HCl dengan NaOH (jadi, 

dasar titrasi adalah reaksi asam basa: 

                  HCl (aq) + NaOH (aq)  NaCl (aq) + H2O (l) 
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      Gambar 13.  Titrasi larutan HCl dengan Larutan NaOH menggunakan     

                             indikator phenolphthalein (Brady, 2012) 

 

Sesuai dengan reaksi tersebut, secara stoikiometri dan berdasarkan 

perbandingan koefisien reaksi diketahui bahwa jumlah NaOH yang bereaksi 

berhubungan dengan jumlah HCl yang bereaksi. Pada saat titik ekivalen jumlah 

mol HCl yang bereaksi sama dengan jumlah mol NaOH. Sehingga dengan 

mengetahui mol larutan standar yang dipakai dalam reaksi (NaOH) dapat 

diketahui mol dan konsentrasi larutan yang dititrasi (HCl). 

Contoh soal: 

Dalam titrasi untuk menentukan konsentrasi larutan HCl dengan larutan 

NaOH, titik akhir titrasi tercapai pada saat penambahan 5 ml NaOH 0,1M. 

Tentukanlah konsentrasi larutan HCl tersebut! 

Pembahasan: 

HCl (aq) + NaOH (aq)  NaCl (aq) + H2O (l) 

Mol NaOH yang bereaksi = 0,1 M x 5 mL = 0,1 mol/L x 5 . 10-3 L = 5 . 10-4 

mol 

 Secara stoikiometri, mol HCl = mol NaOH  

M HCl x V HCl= 5 . 10-4 mol MHCl x 25 . 10-3 = 5 . 10-4 mol; MHCl=0,02M  

Jadi konsentrasi larutan HCl tersebut adalah 0,02 M  
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4. Contoh Dan Non Contoh/ Ilustrasi 

a. Asam  

Contoh: 

    

                                    HCl      HF 

Non contoh: 

   
                                     NaOH      NH3 

b. Basa 

Contoh: 

   
                             NaOH            NH3 

Non contoh: 

    

                                   HCl      HF 
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5. Forum Diskusi 

1. Suatu larutan cuka makan mengandung 6% asam asetat. Jika diketahui massa 

jenis cuka makan ini adalah 1 kg L-1, tentukanlah volume cuka itu yang harus 

diencerkan untuk membuat 100 mL larutan dengan pH=4! (Ka CH3COOH = 1 

x 10-5) 

2. Suatu larutan ammonia (larutan A) mempuyai pH = 11. Larutan lain (larutan 

B) dibuat dengan mencampurkan 10 mL larutan A dengan 90 mL air. 

Sedangkan larutan C dibuat dengan mengencerkan 10 mL larutan B hingga 

100 mL. Jika diketahui Kb = NH3 = 1 x 10-5, tentukanlah pH larutan B dan C!  

3. Perhatikan trayek pH dan warna beberapa indikator berikut. 

Indikator Trayek pH Perubahan warna 

BTB 

MO 

MM 

6,0 – 7,6 

3,1 – 4,4 

4,4 – 6,2 

Kuning – biru 

Merah – kuning 

Merah – kuning 

Apakah warna larutan asam HX 0,01 M yang terionisasi 0,5 % ketika ditetesi oleh 

indikator di atas? 

 

C. Penutup 

1. Rangkuman  

Selamat, Anda telah menyelesaikan kegiatan belajar tentang larutan. Hal-

hal penting yang telah anda pelajari dalam kegiatan belajar ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Asam-basa dapat dibedakan berdasarkan sifat-sifatnya secara umum, Larutan 

asam mempunyai rasa masam dan bersifat korosif terhadap logam. Larutan 

basa berasa pahit 

2. Teori asam-basa: 

a. Arrhenius: 

 Asam: zat yang dalam air dapat menghasilkan H+ atau H3O
+ 

 Basa: zat yang dalam air menghasilkan OH- 

b. Bronsted Lowry: 
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 Asam: donor proton 

 Basa: akseptor proton 

c. Lewis: 

 Asam: akseptor elekktron 

 Basa: donor elektron 

3. Untuk menentukan larutan asam atau basa dapat digunakan indikator atau dapat 

juga dengan mengukur pH larutan tersebut 

4. Pembawa sifat asam adalah ion H+, sedangkan pembawa sifat basa adalah OH- 

5. Indikator asam basa adalah zat yang bisa berubah warna dalam trayek pH 

tertentu 

6. Berdasarkan konsentrasi ion pembawa (H+ dan OH-) dikenal asam kuat dan 

asam lemah, serta basa kuat dan basa lemah. Asam kuat dan basa kuat 

terionisasi sempurna dalam pelarutnya (α=1), sedangkan asam lemah dan basa 

lemah terionisasi sebagian dalam larutannya. (0< α<1) 

7. Air merupakan pelarut yang amfoter, yaitu dapat bersifat asam ataupun basa 

Kw = 10-14 

pKw  = 14 

pH =  − log[H+] pOH = − log[OH−] pKw = − log Kw

 

netral. 

 

basa.

 

jika  [[H+] =  [OH−],   maka  pH  larutan = 7, maka larutan bersifat 

jika  [ [H+] < [OH−],   maka  pH  larutan > 7, maka larutan bersifat 

jika [[H+] > [OH−], maka pH larutan < 7, maka larutan bersifat asam 

 

8. Ka x Kb = Kw 

9. Untuk Asam kuat: 

[ H+ ] = valensi × [Asam] 

10. Asam Lemah 

[H+] = Error! Reference source not found. 

[H+] = [HA]. α 
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11. Basa Kuat: 

[OH-] = valensi x [basa] 

[OH-] = Error! Reference source not found. 

 

2. Tes Formatif 

Petunjuk: Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat! 

1. Asam adalah senyawa yang mendonorkan proton. Teori ini dipelopori oleh .... 

A. Arrhenius 

B. Aristoteles 

C. Avogadro 

D. Bronsted-Lowry 

E. Lewis 

 

2. Asam konjugasi dari NH3 adalah ... 

A. NH4OH 

B. H2O 

C. NH2
- 

D. NH4
+ 

E. OH- 

 

3. Pada reaksi H+  +  NH3  ⇄ NH4
+, yang bertindak sebagai asam Lewis adalah .... 

A. H+ 

B. NH3 

C. NH4
+ 

D. H2O 

E. NH2 

 

4. Indikator alami yang dapat digunakan sebagai indikator asam basa adalah yang  

A. Bisa memberikan warna biru pada asam 

B. Bisa memberikan warna merah pada basa 

C. Bisa terionisasi dalam larutan 
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D. Bisa bereaksi dengan asam atau basa 

E. Bisa memberikan warna yang berbeda dalam lingkungan asam dan basa 

 

5. Kertas lakmus merah akan berubah menjadi biru jika dimasukkan ke dalam 

larutan ... 

A. Asam sulfat 

B. Natrium klorida 

C. Barium hidroksida 

D. Asam cuka 

E. Gula  

 

6. Diketahui trayek perubahan warna indikator dan hasil analisis suatu sampel 

sebagai berikut: 

Indikator Warna Trayek pH Warna Larutan 

MM Merah-Kuning 3,4 – 4,4 Kuning 

BTB Kuning-biru 6,0 – 7,6 Kuning 

PP Tidak berwarna-merah 
8,0 - 10 

Tidak berwarna 

 

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa pH sampel itu adalah.... 

A. Lebih kecil dari 3,4 

B. Terletak antara 4,4 sampai 6,0 

C. Lebih besar dari 7,6 

D. Terletak antara 7,6 sampai 8,0 

E. Lebih besar dari 10 

 

7. Diberikan larutan di bawah ini: 

HCl, HCN, CH3COOH, H2SO4, H2CrO4 

Yang merupakan asam lemah adalah …. 
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A. HCl, H2CrO4 

B. HCl, CH3COOH 

C. HCN, CH3COOH 

D. HCN, H2SO4 

E. H2CrO4, H2SO4 

 

8. Larutan NaOH 0,1 M menunjukkan daya hantar listrik yang lebih kuat dari 

pada larutan NH4OH 0,1 M. Pernyataan yang benar dari fenomena tersebut 

adalah …. 

A. Larutan NH4OH mengandung ion yang lebih banyak daripada NaOH 

B. Larutan NaOH mengandung ion yang lebih banyak daripada NH4OH 

C. NaOH merupakan basa yang lebih lemah daripada NH4OH 

D. Larutan NaOH mengandung atom H yang lebih banyak daripada NH4OH 

E. Larutan NaOH memiliki derajat ionisasi yang lebih kecil daripada NH4OH 

 

9. Larutan 0,74 gram Ca(OH)2 (Mr = 74) dalam 2 liter air memiliki pH.... 

A. 2 – log 2 

B. 12 + log 4 

C. 13 – log 2 

D. 12 

E. 13 

10. Derajat keasaman (pH) asam etanoat 0,02 M (Ka = 2×10-5) adalah... 

A. 2 - log 3,5 

B. 3,5 – log 2 

C. 3,5 – log 4 

D. 3,5 + log 2 

E. 7 – log 4 
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KEGIATAN BELAJAR 2 

REAKSI-REAKSI ASAM BASA DAN KSP 

 

A. Pendahuluan 

1.  Deskripsi Singkat 

Beberapa proses paling penting dalam kimia dan sistem biologis adalah 

reaksi asam-basa dalam larutan berair. Asam adalah zat apapun yang memiliki 

rasa asam dan Basa itu adalah zat yang memiliki rasa pahit dan rasa licin. 

Meskipun asam-basa dapat dibedakan dari rasanya, tetapi disarankan (dilarang) 

untuk tidak pernah mencicipi atau menyentuh bahan kimia laboratorium; sebagai 

gantinya, kita dapat mencoba asam cuka. Pada modul ini akan dibahas mengenai 

reaksi asam basa, larutan penyangga, hidrolisis garam, dan ksp. 

2.   Relevansi 

Reaksi asam basa akan dibutuhkan pada kegiatan belajar materi larutan 

penyangga. Sebab sebelum peserta didik mempelajari larutan penyangga, mereka 

harus paham dulu mengenai asam, basa, asam konjugasi, dan basa konjugasi. Hal 

ini akan berpengaruh terhadap pengetahuan peserta didik untuk mempelajari 

larutan penyangga. 

3.  Panduan belajar  

Proses pembelajaran yang saudara ikuti akan berjalan dengan lancar bila 

saudara mengikuti langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut: 

a. Pahamilah capaian pembelajaran, sub capaian pembelajaran, dan uraian 

materi pada setiap KB! 

b. Untuk lebih memahami materi pembelajaran, bukalah semua jenis media dan 

link media pembelajaran yang ada untuk setiap KB! 

c. Untuk memudahkan saudara mengingat kembali uraian materi, maka bacalah 

rangkuman pada KB ini! 
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d. Kerjakanlah tes formatif yang terdapat pada KB ini untuk menguji apakah 

saudara sudah sampai ke tujuan pembelajaran! 

e. Ikutilah forum diskusi dengan sungguh-sungguh karean aktivitas saudara 

dalam berdiskusi akan dinilai oleh instruktur! 

f. Jawaban saudara bisa dicek pada kunci jawaban (kunci jawaban dapat dilihat 

pada akhir KB 3 modul ini). 

g. Apabila saudara telah memperoleh nilai di atas 80, silahkan lanjut dengan 

kegiatan belajar 4 (M1KB4)! Jika belum mencapai 80, pelajari kembali 

kegiatan sebelumnya! Point untuk masing-masing nilai tugas dan tes akhir 

sudah ada pada naskah soal. Begitu selanjutnya untuk kegiatan 2. Point untuk 

masing-masing nilai tugas dan tes akhir sudah ada pada soal. Nilai akhir 

kegiatan belajar untuk modul ini ditentukan oleh rata-rata nilai setiap 

kegiatan. 

 

B. Inti 

1.    Capaian Pembelajaran 

Menguasai reaksi-reaksi yang terlibat dalam reaksi asam dan basa, 

menguasai teori aplikasi materi tentang hidrolisis garam dan buffer, dan menguasai 

konsep serta aplikasi kelarutan dan tetapan hasil kali kelarutan, dengan indikator 

capaian sebagai berikut: 

a. Mampu menentukan reaksi asam kuat dengan basa kuat 

b. Mampu menentukan reaksi asam lemah dengan basa lemah 

c. Menjelaskan pengertian larutan penyangga 

d. Menentukan komponen penyusun larutan penyangga 

e. Menjelaskan cara kerja larutan penyangga 

f. Menghitung pH larutan penyangga 

g. Mampu menjelaskan pengertian hidrolisis garam berdasarkan bahan ajar 

dengan benar 

h. Mampu menganalisis garam-garam yang tidak mengalami hidrolisis melalui 

model yang disajikan dengan benar 
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i. Mampu menganalisis garam-garam yang mengalami hidrolisis parsial melalui 

model yang disajikan dengan benar 

j. Mampu  menganalisis garam-garam yang mengalami hidrolisis total dengan 

benar 

k. Mampu menghitung pH dari larutan garam 

l. Mampu memilih, merancang, menyiapkan percobaan untuk menentukan jenis 

garam yang mengalami hidrolisis dengan benar 

m. Membedakan larutan belum jenuh, tepat jenuh dan lewat jenuh. 

n. Menghitung kelarutan senyawa ion 

o. Menjelaskan kesetimbangan dalam larutan jenuh atau larutan garam yang 

sukar larut 

p. Menuliskan ungkapan berbagai ksp elektrolit yang sukar larut 

q. Menghitung kelarutan suatu zat berdasarkan data hasil kali kelarutan 

r. Menjelaskan pengaruh penambahan ion sejenis terhadap kelarutan 

s. Menjelaskan pengaruh perubahan pH terhadap kelarutan 

t. Menghitung pengaruh pH larutan terhadap kelarutan 

u. Menjelaskan pengaruh penambahan ion senama terhadap kelarutan melalui 

percobaan. 

 

2. Pokok-pokok Materi 

a. Reaksi asam-basa kuat dan asam-basa lemah 

b. Reaksi Netralisasi 

c. Larutan Penyangga 

d. pH Larutan Penyangga 

e. Jenis larutan garam dan Konsep Hidrolisis 

f. Sifat Larutan Garam 

g. pH Larutan Garam 

h. Perbedaan larutan belum jenuh, tepat jenuh dan lewat jenuh 

i. Kelarutan senyawa ion 

j. Tetapan hasil kali kelarutan 

k. Hubungan kelarutan, hasil kali kelarutan dan konsentrasi ion dalam larutan 
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l. Pengaruh ion senama terhadap kelarutan 

m. Pengaruh pH terhadap kelarutan 

n. Meramalkan terbentuknya endapan berdasarkan nilai ksp  

 

3.    Uraian Materi 

a.  Reaksi asam-basa kuat dan asam-basa lemah 

Asam kuat dan basa kuat mempunyai nilai Ka dan Kb yang sangat besar. 

Untuk alasan praktis, asam kuat dan basa kuat dianggap terionisasi sempurna di 

dalam larutan menjadi ion-ion penyusunnya. 

 Asam kuat  

   Contoh : HCl(aq) + H2O(l)→H3O
+

(aq) + Cl-
(aq)  

   

HCl (asam kuat) terionisasi sempurna 

dengan tanda panah satu arah menuju ke 

kanan pada persamaan reaksinya. Semua 

molekul HCl bereaksi dengan air 

membentuk H3O
+ dan Cl-. Dengan kata 

lain, 1,0 M HCl(aq) mempunyai [H3O
+] 

= 1,0 M. 

 Basa kuat   

Contoh : NaOH(aq)→Na+
(aq)+ OH-

(aq) 

 

NaOH (basa kuat) terionisasi 

sempurna di dalam air 

membentuk ion Na+ dan OH-. 

Dengan kata lain, 1,0 M 

NaOH(aq) mempunyai [Na+] = 

1,0 M dan [OH-] = 1,0 M. 

(Sumber : Nivaldo J. Tro, 2011 : 503) 
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Asam lemah dan basa lemah terionisasi sebagian jika dilarutkan dalam 

air sehingga reaksi ionisasi membentuk reaksi kesetimbangan (reaksi dua arah). 

 Asam lemah (HA) 

HA(aq)+H2O(l) ↔ H3O+(aq) + A¯(aq) 

                        Asam lemah  Basa Konjugasi 

Contoh : HF(aq) + H2O(l) ↔ H3O
+

(aq) + F-
(aq) 

HF (asam lemah) terionisasi 

sebagian di dalam air dengan 

tanda panah dua arah pada 

persamaan reaksinya. Di dalam 

larutan HF, banyak 

mengandung molekul HF dan 

beberapa molekul H3O+ dan F-. 

Dengan kata lain, 1,0 M HF(aq) 

mempunyai [H3O
+] < 1,0 M.  

     

 Basa lemah (B) 

  B(aq)+H2O(l)  ↔  BH+(aq) +    OH¯(aq) 

asam lemah           Asam Konjugasi 

 

Contoh : NH3(aq) + H2O(l) ↔ NH4
+

(aq) + OH-
(aq) 

 

 

NH3 (basa lemah) terionisasi 

sebagian di dalam air dengan 

tanda panah dua arah pada 

persamaan reaksinya. Di dalam 

larutan NH3, mengandung 

molekul NH3, ion NH4
+, dan ion 

OH-. Dengan kata lain, 1,0 M 
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NH3(aq) mempunyai [OH-] < 1,0 

M. 

Asam dan basa dapat dijelaskan dengan teori yang disebut teori asam-basa, 

yaitu yang dikemukakan oleh Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Pada tahun 

1923, J. N. Brønsted (1879-1947) dan T. M. Lowry (1874-1936) menyatakan 

teorinya yang lebih logis dibanding teori asam-basa menurut Arrhenius. Brønsted 

lebih banyak berkontribusi daripada Lowry, sehingga disebut Teori Brønsted 

atau Teori Brønsted-Lowry. Menurut mereka sifat asam atau basa ditentukan 

oleh kemampuan senyawa melepas atau menerima proton (ion H+). 

Komponen pasangan asam-basa konjugasi selalu salah satunya berasal dari 

reaktan dan yang lainnya dari produk, tidak pernah keduanya sama-sama berasal 

dari reaktan maupun berasal dari produk. 

b.  Reaksi Penetralan (Reaksi Asam dan Basa) 

Reaksi penetralan termasuk reaksi pada larutan elektrolit yaitu reaksi 

antara asam dengan basa sampai terjadi suasana netral. Bagaimana terjadinya 

penetralan pada larutan asam dan basa? Coba perhatikan gambar pada saat larutan 

asam klorida direaksikan dengan larutan natrium hidroksida.   

HCl(aq) + NaOH(aq) → NaCl(aq) + H2O(l)   

asam     basa               garam        air 

Pada reaksi antara asam dan basa, ion 

hidrogen, H+
(aq) dan ion hidroksida, OH-

(aq) 

bergabung membentuk  molekul air yang 

bersifat netral. 

H+
(aq) + OH-

(aq) → H2O(l) 

Ion Na+
(aq) dan ion Cl-

(aq) tetap di dalam 

larutan NaCl. Jika diucapkan akan 

dihasilkan NaCl padat atau garam dapur.  

Jika jumlah mol ion H+ dari asam sama dengan jumlah mol ion OH- dari basa, 

Larutan 

asam 

Larutan 

basa 
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4 

maka hasil akan membentuk air yang bersifat netral. Reaksi tersebut dinamakan 

reaksi penetralan. 

Reaksi penetralan merupakan reaksi antara senyawa asam dengan senyawa 

basa atau reaksi pengaraman yang menghasilkan air. Jika suatu asam kuat dan 

basa kuat ekuimolar, direaksikan (dicampur) dalam larutan air, maka ion 

hidronium dari asam dan ion hidroksida dari basa akan bersenyawa membentuk 

air. Demikian juga dengan asam lemah maupun basa lemah. Sehingga dalam 

perhitungan kimia, reaksi penetralan akan terjadi dalam beberapa kasus, dan 

menghasilkan garam-garam dengan sifat yang berbeda. 

Asam kuat dengan basa kuat. Dalam reaksi asam kuat dengan basa kuat, 

mula-mula asam maupun basa terdisosiasi atau mengion dalam pelarut (air). Asam 

kuat, misalkan HCl, akan terion menjadi hidronium (HCl+H2O→H3O
++Cl-, 

sedangkan basa kuat, misalnya NaOH, akan terion menjadi ion hidroksida (OH-) 

dan kation (Na+). Kemudian ion-ion akan melakukan reaksi (penetralan) 

membentuk garam dan air. Reaksi lengkap : H3O
++ Cl-+ Na++ Cl-→ 

2H2O+Na++Cl-  dengan persamaan ion netto sederhananya sebagai berikut : H+ + 

OH- → H2O. Ion Na+ dan Cl‐ ini akan tetap dalam bentuk ion pada larutan air, 

dikarenakan kelarutannya sangat besar pada pelarut ini (hampir semua garam 

dapat larut dengan baik di air). Dengan melakukan evaporasi pelarutnya 

(penguapan air), akan diperoleh padatan/kristal NaCl. 

Asam kuat dengan basa lemah. Reaksi antara asam dengan basa, tak 

selalu menghasilkan larutan netto yang bersifat netral, karena larutan netral hanya 

diperoleh jika asam dan basa yang bereaksi sama kuatnya. Dapat diperhatikan 

untuk kasus HCl, asam kuat, dicampurkan dengan NH3, basa lemah, akan 

menghasilkan garam yang mempunyai kation bersifat asam (NH+) sehingga 

larutan bersifat asam. Mula-mula baik HCl akan terhidrolisis dalam pelarut air, 

menghasilkan ion-ionnya. 

(Error! Reference source not found. 
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ion ini akan melakukan reaksi dengan NH3 secara cepat, membentuk air dan 

garam terlarut, ammonium klorida (NH4Cl). 

Reaksi total :           Error! Reference source not found.  

Asam lemah dengan basa lemah. Kejadian yang agak berbeda terjadi 

pada kasus reaksi antara asam lemah dan basa lemah. Jika pada reaksi asam kuat 

dengan basa kuat, garam yang dihasilkan pasti netral. Pada asam lemah dan basa 

kuat, garamnya basa. Dan pada asam kuat dengan basa lemah garam yang 

dihasilkan bersifat asam. Lain halnya dengan reaksi asam lemah dengan basa 

lemah. Nilai konstanta keasamaan/kebasaan atau konstanta pengionan menjadi  

faktor utama untuk menentukan apakah garam yang dihasilkan bersifat asam, 

netral, maupun basa.  

Dalam reaksi dapat diambil contoh reaksi asam asetat dengan ammonia 

(dalam larutan air membentuk ammonium hidrokisda). Asam basa ini akan 

mengalami reaksi sebagai berikut:  

Error! Reference source not found.  atau 

Error! Reference source not found.                     

Latihan 

Tulis persamaan reaksi penetralan pada zat-zat berikut! 

1) Larutan kalsium hidroksida + asam sulfat 

2) Kalium hidroksida + asam sulfat 

3) Larutan natrium karbonat + larutan kalsium klorida 

Reaksi NH3 (amoniak) + asam. Reaksi amoniak dengan jenis asam 

lemah maupun kuat, menghasilkan suatu senyawa yang mengandung ion 

amonium (NH4
+) atau garam amonium. So, reaksi ini hanya menghasilkan satu 

senyawa saja. Perhatikan contoh berikut! (Untuk memahami pembentukan pada 

produk, ingat kembali teori lewis). Contoh-Contoh reaksi amoniak: 

1) Error! Reference source not found. 

https://amaldoft.wordpress.com/2016/07/30/teori-asam-basa-larutan-asam-basa/
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2) Error! Reference source not found. 

3) Error! Reference source not found. 

c. Larutan Penyangga 

Apa yang dimaksud dengan larutan penyangga? Larutan penyangga adalah 

larutan yang pH nya relatif tidak berubah apabila ditambah sedikit asam atau basa.  

Kalau ke dalam larutan yang mengandung CH3COOH dan CH3COONa, atau NH3 

dengan NH4Cl ditambahkan sedikit asam atau basa, akan didapat harga pH seperti 

yang tertera pada Tabel 1. 

          Tabel 1.  pH larutan sebelum dan sesudah ditambah sedikit asam atau 

      basa 

No Jenis Zat Volume pH awal pH setelah ditambah 1 mL 

HCl 0,1M NaOH 0,1M 

1 Air 10 mL 7 3,0 11,0 

2 CH3COOH dan 

CH3COONa 

10 mL 4,74 4,73 4,75 

3 NH3(aq)  dengan 

NH4Cl 

10 mL 9,27 9,30 9,32 

 

Pada data percobaan tersebut campuran yang terdiri dari larutan CH3COOH 

dan CH3COONa, juga larutan NH3(aq) dan NH4Cl pHnya hampir tidak berubah 

setelah ditambah sedikit asam maupun sedikit basa. Kedua jenis campuran tersebut 

merupakan contoh larutan penyangga. Pada Tabel 1 terdapat dua macam larutan 

penyangga yaitu campuran antara CH3COOH dengan CH3COONa dan NH3(aq) 

dengan NH4Cl. Zat apa dari campuran-campuran tersebut yang membentuk larutan 

penyangga? 

Pada campuran CH3COOH dengan CH3COONa yang membentuk larutan 

penyangga adalah CH3COOH yang bersifat asam lemah dengan CH3COO– yang 

berasal dari CH3COONa. CH3COO– adalah basa konjugasi dari CH3COOH, maka 

komponen larutan penyangga ini adalah CH3COOH dengan CH3COO–. 



Modul 5: Larutan dan Sistem Koloid                           M5KB1, Asam, Basa, pH, 
dan Indikator 
 

 

 

58 

Pada campuran NH3(aq) dengan NH4Cl yang membentuk larutan 

penyangganya adalah NH3 yang bersifat basa lemah dengan NH4
+ dari NH4Cl. 

NH4+ adalah asam konjugasi dari NH3(aq), maka komponen larutan penyangga 

ini adalah NH3(aq) dengan NH4
+.  

Sifat larutan penyangga dapat mempertahankan pHnya jika ditambah 

sedikit asam atau basa, dapat dilihat pada data dalam Table 2 dan Gambar 1 grafik 

titrasi CH3COOH dengan NaOH berikut. 

 

 

Gambar 1. Grafik perubahan pH larutan asam 

lemah yang dititrasi dengan  

larutan basa kuat, 25 mL larutan 

CH3COOH 0,1 M dititrasi dengan 

larutan NaOH 0,1 M 

Pada grafik dapat dilihat di antara A dan B, pada penambahan NaOH yang 

merupakan basa kuat, hampir tidak berubah pH campuran, walaupun penambahan 

basa tetap dilakukan. Kenapa larutan ini tahan terhadap perubahan pH saat 

penambahan awal, tetapi saat jumlah mol ekivalen asam sama dengan basa, 

Volume NaOH 

yang ditambahkan 

(M) 

pH 

0,0 

5,0 

10,0 

15,0 

20,0 

22,0 

24,0 

25,0 

30,0 

40,0 

45,0 

50,0 

2,87 

4,14 

4,57 

4,92 

5,35 

5,61 

6,12 

8,72 

11,96 

12,26 

12,46 

12,52 
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ketahanan tersebut hilang? Ketahanan tersebut ada karena terbentuknya larutan 

penyangga. Larutan penyangga dapat terbentuk dari asam lemah dengan 

garamnya, dan basa lemah dengan garamnya. 

Apa penyebabnya? Ketika larutan CH3COOH direaksikan dengan 

NaOH dengan volume di antara 10 sampai dengan 20 mL, terjadi reaksi 

berikut: Error! Reference source not found.  

Selama penambahan NaOH pada campuran akan terbentuk CH3COONa dan sisa 

asam CH3COOH. Campuran CH3COOH dengan CH3COONa menghasilkan 

larutan penyangga. Setelah CH3COOH habis bereaksi dengan NaOH tidak terjadi 

lagi larutan penyangga sehingga pH pada titrasi melonjak naik secara drastis. 

Demikian pula pada Tabel 3 dan grafik titrasi NH3(aq) dengan HCl pada 

Gambar 2. Di antara titik E dan F perubahan pH relatif kecil, hal ini disebabkan 

terjadi larutan penyangga yang mengandung komponen NH3(aq) dan NH4Cl. 

 

Gambar 2.  Grafik perubahan pH basa lemah dititrasi dengan asam kuat pada 

titrasi 25 mL larutan NH3 0,1 M dengan larutan HCl 0,1 M 

Volume HCl  

ditambahkan  

(1mL) 

pH 

0,0 

5,0 

10,0 

15,0 

20,0 

24,0 

25,0 

30,0 

35,0 

40,0 

50,0 

11,13 

9,86 

9,44 

9,08 

8,66 

7,88 

5,28 

2,00 

1,70 

1,40 

1,30 
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Larutan penyangga dapat dibuat dengan dua cara. Pertama, dengan cara 

mencampurkan langsung komponen-komponennya yaitu suatu asam lemah 

dengan garamnya atau suatu basa lemah dengan garamnya. Kedua dengan cara 

mencampurkan asam lemah dan basa kuat dengan jumlah asam lemah yang 

berlebih atau mencampurkan basa lemah dan asam kuat dengan jumlah basa 

lemah berlebih. 

a. Mencampurkan asam lemah atau basa lemah dengan garamnya. 

Contoh: 

1) H2CO3 dicampur dengan NaHCO3, NaHCO3 membentuk ion HCO3
– 

sehingga terbentuk larutan penyangga H2CO3/HCO3
–. 

2) NH3(aq) dicampur dengan NH4Cl. NH4Cl membentuk ion NH4
+, 

sehingga terbentuk larutan penyangga NH3(aq)/NH4
+. 

 

b. Mencampurkan asam lemah dengan basa kuat atau basa lemah dengan asam 

kuat. 

Contoh: 

1) Campuran larutan CH3COOH dengan larutan NaOH akan bereaksi 

dengan persamaan reaksi: 

CH3COOH(aq) + NaOH(aq)→CH3COONa(aq) + H2O(l). 

Jika jumlah CH3COOH yang direaksikan lebih banyak daripada NaOH 

maka akan terbentuk CH3COONa dan ada sisa CH3COOH sehingga 

terjadi larutan penyangga CH3COOH/CH3COO–. 

2) Campuran NH3(aq) dengan HCl akan bereaksi dengan persamaan reaksi 

NH3(aq) + HCl(aq)→NH4Cl(aq). 

Jika jumlah NH3(aq) berlebih setelah bereaksi akan terbentuk NH4Cl dan 

ada sisa NH3(aq) sehingga terjadi larutan penyangga NH3(aq)/NH4
+ 

Contoh soal: 

Apakah terjadi larutan penyangga jika 100 mL CH3COOH 0,5 M direaksikan 

dengan 200 mL NaOH 0,2 M? 

Penyelesaian: 
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Mol zat mula-mula :  50 mmol 40 mmol  -    - 

Mol zat bereaksi     :  40 mmol 40 mmol  -    - 

Mol zat hasil reaksi:       -       -  40 mmol 40 mmol 

Mol zat sisa         : 10 mmol 

Setelah bereaksi terdapat campuran antara CH3COOH dengan CH3COONa 

sehingga terjadi larutan penyangga CH3COOH/ CH3COO-. 

 

Latihan 

Apakah terjadi larutan penyangga pada campuran-campuran berikut? 

1. 100 mL CH3COOH 0,1 M dengan 100 mL NaOH 0,1 M. 

2. 100 mL CH3COOH 0,1 M dengan 200 mL NaOH 0,1 M. 

3. 100 mL NH3(aq) 0,1 M dengan 100 mL HCl 0,05 M. 

4. 100 mL NH3(aq) 0,1 M dengan 200 mL HCl 0,01 M. 

5. 100 mL NH3(aq) 0,1 M dengan 200 mL HCl 0,01 M 

 

d. pH Larutan Penyangga 

    Untuk menentukan pH terlebih dahulu dihitung jumlah H+ yang ada pada 

larutan. Misalnya 1 L larutan penyangga mengandung x mol asam lemah HA (= 

x) dan y mol basa konjugasi A- dari suatu garam. Persamaan reaksi dan jumlah 

masing-masing ion yang terjadi adalah: 

                                          Error! Reference source not found. 

Mula- mula       :  x mol 

Terurai       :  x mol 

Hasil reaksi      :     -  x. mol          x. mol 

Pada keadaan setimbang: (x – x)      x. mol          x. mol 

 

A-  pada larutan terdapat dari basa konjugasi dan hasil penguraian HA, 

maka jumlah A- = x + y mol. 

A- dari suatu garam akan mendesak reaksi kesetimbangan HA ke arah 

HA, sehingga konsentrasi HA dianggap tetap maka harga Ka untuk reaksi 

kesetimbangan HA adalah: 
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H+ dan A- yang dihasilkan dari HA sangat kecil maka jumlah x dapat 

diabaikan sehingga di dalam campuran terdapat HA = x mold an A- = y mol 

(tetap seperti semula). 

 

 

pH = - log [H+] maka pH larutan penyangga adalah:  

 

Dengan cara yang sama untuk larutan penyangga yang terdiri dari basa 

lemah (LOH) dengan asam konjugasinya (L+) didapat rumus: 

Error! Reference source not found.  atau  Error! Reference source not 

found.   

     Error! Reference source not found.   

Contoh Soal 

1. Hitunglah pH larutan yang terdiri dari campuran 50 mL CH3COOH 0,1M 

dan 50mL CH3COONa 0,1M, Ka = 1,7. 10-5. 

Penyelesaian: 

Dalam 50 mL CH3COOH 0,1M terdapat 0,005 mol CH3COOH 

Dalam 50 mL CH3COONa 0,1M terdapat 0,005 mol CH3COO- 

Volume campuran = 100 mL 
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pH =  -log[H+] 

 = - log Error! Reference source not found. 

  = 5- 0,23 = 4,77. 

Jadi, pH larutan adalah 4,77. 

2. Tentukan pH campuran antara 400 mL NH3 (aq) 0,1M dengan 400 mL 

larutan (NH4)2SO4 0,05 M. Jika Kb NH3 (aq) = 1,8.10-5. 

Penyelesaian: 

Mol NH3 mula-mula = 400 × 0,1 = 40 mmol 

 
Mol NH4

+ = 2 × 0,05 × 400 = 40 mmol 

 

 

 

 
pOH   = -log [OH-] 

       = -log 1,8. 10-5  ] 

       = 5- log1,8 = 4,74 

pH    = 14- pOH 

      = 14-4,74 = 9,26 

Jadi, pH campuran adalah 9,26. 

 

e. Jenis Larutan Garam Dan Konsep Hidrolisis 

Garam adalah senyawa yang dihasilkan dari reaksi asam dan basa, kation 

dari basa akan bereaksi dengan anion dari asam. Berdasarkan kekuatan asam dan 

basa pembentuknya maka garam dapat dibagi atas 4 bagian yaitu : 

1. Garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat 

Contoh : Error! Reference source not found.   

2. Garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah 

Contoh : Error! Reference source not found. 
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3. Garam yang terasal dari basa kuat asam lemah 

Contoh : Error! Reference source not found.  

4. Garam yang berasal dari asam lemah basa lemah 

Contoh: CH3COOH(aq) + NH4OH(aq) → CH3COONH4(aq) + H2O(aq) 

Masih ingatkah saudara teori asam-basa Bronsted-Lowry? Menurut 

Bronsted-Lowry anion dari asam kuat bersifat basa lemah, sedangkan anion 

dari asam lemah bersifat sebagai basa kuat. Perhatikan reaksi berikut ini. 

 

  

Error! Reference source not found.(aq) 

                 Asam           Basa   As. Konjugasi     Bs. Konjugasi 

 

 

HNO3 dan NO3
- serta H2O dan H3O

+ merupakan pasangan asam-basa 

konjugasi. Asam nitrat (HNO3) dalam air terionisasi sempurna, HNO3 adalah 

asam kuat sehingga anionnya (NO3
-) bersifat basa lemah karena tidak dapat 

bereaksi dengan H3O
+ membentuk HNO3 kembali. 

Perhatikan reaksi berikut ini 

 

Asam asetat (CH3COOH) dalam air terionisasi sebagian, CH3COOH adalah 

asam lemah sehingga anionnya (CH3COO-) bersifat basa kuat sehingga dapat 

menerima dari CH3COOH, H2O membentuk H+ kembali. 

Perhatikan Gambar 3 ini ! 
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          (a)                                             (b) 

Gambar 3. Garam dapur (a) dan soda kue (b)  

Garam dapur merupakan salah satu jenis garam yang digunakan 

sebagai penambah rasa asin dan pengawet alami  (Gambar 3a). Garam dapur yang 

kita gunakan untuk memasak adalah natrium klorida dengan rumus kimia NaCl. 

Telah kita ketahui bahwa garam terbentuk  dari reaksi antara asam dan basa. 

Jika kita larutkan NaCl ke dalam air, maka persamaan reaksinya sebagai 

berikut ini. 

NaCl(aq)       +    H2O(l)                       Na+
(aq)    +    Cl-

(aq)  +  H2O(l) 

Sedangkan soda kue dengan rumus kimia NaHCO3 digunakan sebagai 

pengembang pada pembuatan roti (Gambar 3b). NaHCO3 jika kita larutkan 

dalam air, maka persamaan reaksinya sebagai berikut ini. 

Error! Reference source not found........................(2) 

H2CO3 akan mengalami reaksi kesetimbangan seperti berikut ini 

Error! Reference source not 

found.......................................................................(3) 

Contoh garam yang lain seperti NH4Cl dan NH4CN. NH4Cl jika kita 

larutkan dalam air, maka persamaan reaksinya sebagai berikut ini. 

Error! Reference source not found............................(4) 

NH4OH akan mengalami reaksi kesetimbangan seperti berikut ini 

Error! Reference source not found................................................................(5) 
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Sedangkan NH4CN jika kita larutkan dalam air, maka persamaan reaksinya 

sebagai berikut 

NH4CN(aq)  +    H2O(l)                      NH4OH (aq)    +    HCN(aq) 

….............(6) 

NH4OH dan HCN akan mengalami reaksi kesetimbangan seperti berikut ini 

Error! Reference source not found. ............................. ..............(7) 

Error! Reference source not found. ......................................... ..(8) 

Setelah saudara mengamati persamaan reaksi di atas, coba perhatikan 

Tabel 2 di bawah ini 

Tabel 2. pH larutan garam 

 

 

 

 

 

 

Jika saudara amati persamaan reaksi berbagai macam jenis garam di atas 

dengan air, apakah ada perbedaan di antara keempat reaksi tersebut? Kenapa 

demikian? Ada berapa jenis larutan garam? Berdasarkan Tabel 4 , apa yang 

menyebabkan larutan garam memiliki sifat yang berbeda? 

Pada umumnya garam mudah larut dalam air. Garam merupakan elektrolit 

kuat. Jika garam dilarutkan dalam air, garam tersebut akan terurai menjadi 

kation dan anionnya. Ion-ion ini akan bereaksi dengan air maka dikatakan bahwa 

garam mengalami hidrolisis. Hidrolisis merupakan  istilah  yang  umum  

digunakan  untuk  reaksi  zat  dengan  air, dimana  hidrolisis berasal dari kata 

hydro yang berarti air dan lysis yang berarti peruraian. Ada larutan garam yang 

mengalami hidrolisis dan ada larutan garam yang tidak mengalami hidrolisis. Apa 

 

No 

 

Larutan Garam 

Konsentrasi 

(M) 

 

pH 

 

Sifat 

1 NaCl 1 7 Netral 

2 NaHCO3 

 

1 8.8 Basa 

3 NH4Cl 

 

1 5.2 Asam 

4 NH4CN 

 

1 9.3 basa 

5 CH3COONH4 

 

1 5.3 Asam 
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perbedaan larutan garam yang mengalami hidrolisis dengan larutan garam  yang 

tidak mengalami hidrolisis? 

Perhatikan Reaksi dibawah ini 

                 Asam       Basa  Garam 

  

 

     

Larutan asam lemah  Larutan basa kuat 

 

 

Dimana CH3COOH akan mengalami reaksi kesetimbangan 

 Error! Reference source not found.  

 Terionisasi jika 

dilarutkan dalam air 

        

 

 

Mengalami 

hidrolisis 

Tidak 

mengalami 

hidrolisis 

Ion-ion garam 

kation Anion 
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                                     Gambar 4. Representasi hidrolisis garam 

Agar saudara  lebih memahami tentang hidrolisis garam dan jenis-jenis 

garam yang mengalami hidrolisis, perhatikan dan lengkapilah Tabel 3 di bawah 

ini ! 
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Tabel 3. Jenis garam dan asam basa penyusunnya 

 

No 

 

Larutan 

Garam 

Basa Pembentuk Asam Pembentuk Apakah 

garam 

terhidrolisis ( 

ya / tidak ) 

Rumus 

Kimia 
Kuat/Lemah 

Rumus 

Kimia 
Kuat/Lemah 

1 KCl ………. Kuat HCl ………. ………. 

2 (NH4)2SO4 ………. Lemah H2SO4 ………. ………. 

3 ………. KOH ………. HCN Lemah ………. 

4 AlCl3 Al(OH)3 ………. ………. Kuat ………. 

5 Ba(CN)2 Ba(OH)2 Kuat ………. ………. ………. 

6 NH4F ………. Lemah ………. Lemah ………. 

7 AL(NO3)3 Al(OH)3 Lemah ………. Kuat ………. 

8 ………. LiOH Kuat HBr ………. ………. 

9 KBr ………. ………. HBr Kuat ………. 

10 ………. NaOH ………. HCN ………. ………. 

11 ………. Mg(OH)2 ………. H2CO3 Lemah ………. 

12 (NH4)2CO3 ………. ………. H2CO3 ………. ………. 

13 NH4NO3 NH4OH ………. ………. Kuat ………. 

14 ………. NaOH ………. H2SO4 ………. ………. 

15 Ba(CH3COO)2 ………. Kuat CH3COOH ………. ………. 

16 Al2(SO4)3 ………. ………. H2SO4 ………. ………. 

17 ………. KOH ………. H2SO4 ………. ………. 

 

f. Sifat Larutan Garam 

Setelah saudara mengetahui konsep hidrolisis dan jenis-jenis larutan 

garam, saudara dapat melihat bahwa larutan garam ada yang terhidrolisis 

sempurna, tehidrolisis sebagian dan tidak terhidrolisis. Jenis larutan garam dapat 

dilihat  pada Tabel 4 berikut ini. 

Tabel 4. Jenis larutan garam  

Asam 

Pembentuk 

Basa 

Pembentuk 

Terhidrolisis 

(ya/tidak) 

Contoh 

Kuat Kuat Tidak NaCl 

Kuat Lemah Ya NH4Cl 
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Asam 

Pembentuk 

Basa 

Pembentuk 

Terhidrolisis 

(ya/tidak) 

Contoh 

Lemah Kuat Ya Na2CO3 

Lemah Lemah Ya CH3COONH4 

Reaksi antara asam dengan basa membentuk garam disebut reaksi 

penetralan. Akan tetapi, reaksi penetralan tidaklah berarti membuat larutan garam 

menjadi netral. Salah satu contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita sering 

menjumpai sabun mandi. Tahukah saudara bahwa sabun mandi tergolong garam 

dan sabun mandi bersifat basa? Mengapa demikian? Apakah semua garam 

bersifat basa? 

Pada umumnya garam mudah larut dalam air. Dari uraian di atas, ternyata 

garam tidak hanya bersifat netral, ada juga sifat larutan garam  yang lain. Apa saja 

sifat-sifat larutan garam tersebut? Apa yang menyebabkan larutan garam memiliki 

sifat yang berbeda? Untuk mengamati sifat-sifat garam, garam tersebut dilarutkan 

terlebih dahulu dalam air sebelum diuji dengan kertas lakmus. 

g. pH Larutan Garam  

pH merupakan fungsi negatif logaritma dari konsentrasi ion H+ dalam 

suatu larutan. Untuk  mengetahui  pH  suatu  larutan  banyak  instrumen yang  

bisa  kita  gunakan, misalnya dengan menggunakan kertas lakmus (Gambar 5) dan 

pH meter (Gambar 6) atau bisa juga menggunakan indikator alami (Gambar 7). 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Kertas lakmus (dokumen pribadi) 

Berikut ini adalah beberapa jenis dan sifat larutan garam berdasarkan asam 

dan basa pembentuknya. 

1) Larutan garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah bersifat asam 

(pH<7) 
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2) Larutan garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat bersifat 

basa(pH>7) 

3) Larutan garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah, sifatnya 

bergantung Pada harga Ka asam lemah dan Kb basa lemahnya. 

a)   Jika Ka>Kb, maka larutan garamnya bersifat asam 

b)  Jika Ka=Kb, maka larutan garamnya bersifat netral 

c)   Jika Ka<Kb, maka larutan garamnya bersifat basa 

4) Larutan garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat bersifat netral 

(pH=7)  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.  pH meter (Silberbeg, 2009) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Kol merah sebagai indikator asam basa (Chang, 2011) 

Untuk mengetahui pH larutan garam kita juga bisa menggunakan 

instrumen-instrumen tersebut seperti pada Gambar 8 di bawah ini. 
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                                  (a)                                 (b) 

Gambar  8.  pH  larutan  garam  dapat  ditentukan  dengan  menggunakan  

            (a)  indikator  universal       (b)  pH meter  (google.com) 

Namun, selain menggunakan instrumen tersebut kita juga bisa 

menghitung pH larutan garam dengan cara perhitungan melalui data yang 

diketahui. Perhitungan tersebut didasarkan pada reaksi kesetimbangan hidrolisis 

yang terjadi. 

Perubahan harga pH air akibat pelarutan garam disebabkan karena 

reaksi hidrolisis ion garam oleh air. Oleh karena itu, dalam menentukan harga pH 

suatu larutan garam perlu meninjau reaksi kesetimbangan hidrolisis yang terjadi. 

Berdasarkan hasil percobaan maka diperoleh  harga  pH  dari  beberapa  larutan 

garam  dengan  volume  yang  sama  seperti  yang terdapat pada Tabel 5. 

  Tabel 5. pH berbagai jenis larutan garam 

 
No 

 
Jenis larutan garam 

Konsentrasi 
( M ) 

pH  
Sifat larutan garam perhitungan 

1 NaCl 0.5 7 Netral (tidak 

terhidrolisis)   1 7 

2 CH3COONa 0.5 9.23 Basa (terhidrolisis 

sebagian)  Ka CH3COOH = 1,8 x 10-

5 

1 9.36 

3 NH4Cl 0.5 4.77 Asam (terhidrolisis 

sebagian)  Kb NH4OH = 1,8 x 10-5 1 4.64 

4 CH3COONH4 0.5 7 
Netral (terhidrolisis 

sempurna)  Ka CH3COOH = 1,8 x 10-

5 

1 7 

 Kb NH4OH = 1,8 x 10-5 1 7 
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Pada Tabel 5 dapat dilihat harga pH dari berbagai larutan garam 

berdasarkan percobaan. Untuk lebih memahami materi ini, perhatikan video pada  

https://www.youtube.com/watch?v=bNPT6fLC64k. 

1.  Garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah 

Kh = tetapan hidrolisis garam 

 

 

Kb = tetapan ionisasi basa lemah 

 

 

Kw = tetapan kesetimbangan air 

 

 

Contoh soal 

Jika sebanyak 100 mL larutan NH4OH 0,15 M dicampurkan dengan 50 mL larutan 

HCl 0,3 M (Kb NH4OH= 10-5),  maka pH campuran sebesar ? 

Jawab:  Jumlah mol NH4OH = (100)(0,15) = 15 = 15 mmol  

Jumlah mol HCl = (50)(0,3) = 15 mmol 

Volum total = 100 + 50 = 150 ml 

      Error! Reference source not found.  

Mula   :   15      15  - - 

Reaksi :   15      15  15 15 

Akhir  :    -      -  15 15 

Pereaksi basa lemah NH4OH dan asam kuat HCl tepat habis bereaksi, 

sehingga terbentuk grama terhidrolisis NH4Cl dengan valensi 1 sesuai jumlah 

ion lemah NH4
+. Garam bersifat asam karena dominasi asam kuat. Jumlah garam 

yang dihasilkan sebesar 15 mmol. Konsentrasi NH4OH, 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bNPT6fLC64k
https://www.youtube.com/watch?v=bNPT6fLC64k
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valensigramM
Kb

Kw
H  ][

 

 

 

 

 

 
Jadi nilai pH campuran sebesar 5 

 
2. Garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat 

Kh = tetapan hidrolisis garam 

 

 

Ka = tetapan ionisasi asam lemah 

 

 

Kw = tetapan kesetimbangan air 

 

 

Contoh soal 

Diketahui: 50 mL larutan NaOH 0,1 M dilarutakan dengan 50 ml CH3COOH 0,1 

M (Ka =1,8 .10-5 ) 

a.  tentukan pH masing larutan sebelum dicampurkan 

b.  Tentukan pH setelah pencampuran 

Jawab : 

a. Sebelum dicampurkan 

CH3COOH 0,1 M 

Ka = 1,8. 10-5 
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pH = -log 4,24 x 10-3 = 2,87 

b. Setelah dicampurkan 

mmol NaOH       = 0,1 x 50 = 5 Mmol 

mmol CH3COOH       = 0,1 x  50 = 5 Mmol 

 

Mula-mula : 5 mmol     5 mmol 

Bereaksi : 5 mmol     5 mmol     5 mmol 5 mmol 

Sisa  :        -      -     5 mmol 5 mmol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah 

Harga [H+] tidak tergantung pada konsentrasi garam tetapi bergantug 

pada harga Ka dan Kb yaitu sebagai berikut. 

1) Jika Ka = Kb , larutan bersifat netral maka  [H
+] = Error! Reference 

source not found., pH = 7 
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2) Jika Ka > Kb , larutan bersifat asam, pH < 7 

3) Jika Ka < Kb , larutan bersifat basa, pH > 7 

 

Contoh Soal 

Diketahui 50 mL CH3COOH 0,1 M dilarutkan dalam NH4OH 50 ml 0,1 M. (Ka 

=1,8. 105, Kb = 1,8. 10-5). Tentukanlah pH setelah dicampurkan 

 

Mula-mula : 5 mmol     5 mmol 

Bereaksi : 5 mmol     5 mmol        5 mmol   5 mmol 

Sisa  :        -      -        5 mmol   5 mmol 

 

 

 

 

Suplemen Pembelajaran 

-    Video Percobaan Hidrolisis Garam 

https://www.youtube.com/watch?v=nz_rt2XmSXM 

-    File PPT Hidrolisis Garam 

https://ashfarkurnia.files.wordpress.com/2015/10/kd_7_hidrolisis-

garam.ppt 

 

Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan 

 

h. Perbedaan Larutan Belum Jenuh, Tepat Jenuh, Lewat Jenuh 

Dalam kegiatan belajar 1 di modul 4 ini, telah dijelaskan bahwa larutan 

merupakan campuran homogen (membentuk satu fasa) antara dua zat atau lebih. 

Berdasarkan jumlah zat terlarut yang terdapat dalam pelarut, dikenal 3 macam 

https://www.youtube.com/watch?v=nz_rt2XmSXM
https://www.youtube.com/watch?v=nz_rt2XmSXM
https://ashfarkurnia.files.wordpress.com/2015/10/kd_7_hidrolisis-garam.ppt
https://ashfarkurnia.files.wordpress.com/2015/10/kd_7_hidrolisis-garam.ppt
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larutan yaitu larutan belum jenuh, tepat jenuh, dan lewat jenuh. Untuk memahami 

ke 3 larutan tersebut dapat dilihat Gambar 9. 

 

 

 

 

Gambar 9. Perbedaan larutan belum jenuh, tepat jenuh dan lewat jenuh 

(Ebbing, 2008) 

 

Jika kita mencampurkan 25 g NaCl ke dalam 100 ml air pada suhu 25oC, 

maka semua NaCl tersebut dapat larut (larutan belum jenuh). Jika NaCl terus 

ditambahkan ke dalam larutan tersebut, maka pada suatu saat ternyata NaCl tidak 

dapat larut lagi walaupun sudah diaduk sangat lama. Jika telah dicampurkan 40 g 

NaCl dalam 100 ml air, ternyata hanya 36 g NaCl yang bisa larut sedangkan 4 g 

sisanya tidak larut dan membentuk endapan di dasar wadah (larutan lewat jenuh). 

Hal ini berarti bahwa jumlah maksimum NaCl yang dapat larut dalam 100 ml 

air pada suhu 25oC hanya 36 g.  Jadi, jika dicampurkan kurang dari 36 g NaCl 

ke dalam 100 ml pelarut akan terbentuk larutan belum jenuh. Sedangkan bila ke 

dalam 100 ml pelarut tersebut dimasukkan lebih dari 36 g NaCl, maka akan 
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terbentuk larutan lewat jenuh. Larutan tepat jenuh dapat  dibuat  dengan  

memasukkan  sejumlah  tertentu  zat  terlarut  ke  dalam  pelarut  hingga diperoleh   

larutan   lewat   jenuh,   kemudian   larutan   tersebut   disaring   sehingga   

diperoleh filtrat. Filtrat tersebut merupakan larutan tepat jenuh. Berat zat terlarut 

dalam larutan tepat jenuh tersebut diperoleh dengan mengurangi berat zat 

terlarut  yang dimasukkan ke dalam pelarut dikurangi dengan berat endapan 

yang terdapat di kertas saring waktu penyaringan. Dari ilustrasi diatas, larutan 

tepat jenuh adalah jika dicampurkan 36 g NaCl ke dalam 100 ml pelarut. 

Berdasarkan contoh tersebut, yang dimaksud dengan larutan tepat jenuh 

adalah larutan yang mengandung sejumlah maksimum zat yang dapat larut di 

dalam pelarut pada suhu tertentu. Larutan lewat jenuh adalah larutan yang 

mengandung lebih banyak zat terlarut dibandingkan larutan jenuh. Larutan  belum  

jenuh  adalah  larutan  yang  mengandung  lebih sedikit zat terlarut dibandingkan 

larutan jenuh. 

 

i.  Kelarutan senyawa ion 

Istilah kelarutan digunakan untuk menyatakan jumlah maksimum zat 

terlarut yang dapat larut dalam sejumlah pelarut pada suhu tertentu. 

Terdapat dua kuantitas yang menyatakan kelarutan zat : 

1) kelarutan molar, yaitu jumlah mol zat terlarut dalam 1 L larutan jenuh 

(dengan satuan mol/liter), sama dengan satuan molaritas sesuai dengan rumus 

berikut: 

 

2) kelarutan, yaitu jumlah massa zat terlarut dalam 1 L larutan jenuh (dengan 

satuan g/liter). 

Kedua kuantitas tersebut mengacu pada konsentrasi dalam larutan jenuh pada 

suhu tertentu (biasanya 25 oC).  Biasanya untuk zat yang tergolong sukar larut, 

dinyatakan dalam mol.L-1. 
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Nilai kelarutan suatu zat berbeda-beda. Semakin besar nilai kelarutan, 

berarti zat tersebut semakin mudah larut. Sifat larutan tergantung pada komposisi 

dari zat terlarut,  umumnya sebagai konsentrasi dari zat terlarut. 

Contoh 1: 

Sesuai dengan contoh yang telah diuraikan diatas, jika jumlah maksimal NaCl 

yang dapat larut dalam 100 ml air pada suhu 25oC, maka hitunglah kelarutan 

NaCl tersebut dalam air! (Ar Na= 23, Ar Cl= 35,5). 

Jawab: 

Error! Reference source not found.  

Jadi, kelarutan NaCl dalam air adalah 6,15 mol.L-1 

Contoh 2: 

Kelarutan Ag2CrO4 adalah 6,5 x 10-5 mol/L. (Ar Ag = 108, Cr = 52, O = 16) 

a. Hitung nilai Ksp nya. 

b. Nyatakan nilai kelarutan dalam g/L. 

c. Berapa gram Ag2CrO4 yang dapat dilarutkan dalam 2,0 L larutan? 

Jawab: 

a. Reaksi kesetimbangan: 

 

 

 

 

 

 
 

b. Dalam 1L terkandung 6,5 x 10-5 mol Ag2CrO4 

Mol = massa molar 

Massa (g) + mol x massa molar (g/mol) 
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c. Ag2CrO4  yang dapat larut dalam 2L larutan: 

 

 
Maka, massa  Ag2CrO4  yang terlarut adalah 

 

 
 

Berdasarkan nilai kelarutan (s) dikenal istilah zat terlarut yang sukar 

larut da zat yang memiliki kelarutan lebih kecil dari 0,02 mol.L - 1  
dianggap 

sukar larut. Contoh zat yang sukar larut dalam air adalah Ag2CrO4. NaCl 

dikatakan zat yang mudah larut dalam air, karena memiliki nilai kelarutan yang 

besar. 

Kemampuan suatu zat untuk dapat larut dalam air berbeda-beda. 

Berdasarkan nilai kelarutan (s) dikenal istilah zat terlarut yang sukar larut dan 

yang mudah larut. Zat yang memiliki kelarutan lebih kecil dari 0,02 mol.L-1  

dianggap sukar larut. NaCl merupakan salah satu garam yang mudah larut dalam 

air, sedangkan Ag2CrO4 adalah zat yang sukar larut dalam air. Mengapa Ag2CrO4  

sukar  larut  dalam  air? Apa  saja  yang  menjadi  faktor-faktor  yang  

mempengaruhi kelarutan suatu zat? 

Kelarutan zat di dalam pelarut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: 

a. Suhu 

Kelarutan suatu zat berwujud padat semakin tinggi, jika suhunya dinaikkan. 

Dengan naiknya suhu larutan, jarak antarmolekul zat padat menjadi renggang. 

Hal ini menyebabkan ikatan antar zat padat mudah terlepas oleh gaya tarik 

molekul-molekul air, sehingga zat tersebut mudah larut. 

b. Jenis Pelarut 

Senyawa  polar  (mempunyai  kutub  muatan)  akan  mudah  larut  dalam  

senyawa  polar, misalnya alkohol dan semua asam merupakan senyawa polar 

sehingga mudah larut dalam air yang juga merupakan senyawa polar. Selain 

senyawa polar, senyawa ion NaCl juga mudah larut dalam air dan terurai 
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menjadi ion-ion. Senyawa non polar akan mudah larut dalam senyawa 

nonpolar, misalnya lemak mudah larut dalam minyak. Senyawa polar 

umumnya tidak larut dalam senyawa non polar, misalnya alkohol tidak larut 

dalam minyak tanah. 

c. Jenis zat terlarut 

Setiap zat memilki harga kelarutan sendiri-sendiri pada suatu pelarut. Ada 

yang mudah larut dan ada yang sukar larut. 

d. pH 

e. Adanya ion senama/ ion sejenis 

Tabel 6. Beberapa zat yang mudah dan yang sukar larut dalam air 

No Senyawa Kelarutan Kecuali 

1 Nitrat (NO3
-) Mudah larut - 

2 Asetat (CH3COO-) Mudah larut - 

3 Natrium (Na+), kalium (K+), 

 

ammonium (NH4
+

) 

Mudah larut - 

4 Klorida (Cl-) Mudah larut AgCl, Hg2Cl2, PbCl2, CuCl2 

5 Bromida (Br-) Mudah larut AgBr, Hg2Br2, PbBr2, CuBr2 

6 Iodida (I-) Mudah larut AgI, Hg2I2, PbI2, CuI2 

7 
Hidroksida (OH-) 

Sukar larut Semua     basa     logam     alkali 

Ca(OH)2, Sr(OH)2, Ba(OH)2 

8 Klorat (ClO3
-) 

Mudah larut - 

9 

Sulfida (S2-) 

Sukar larut Semua     sulfide     dari     unsur 

golongan  IA  dan  IIA  (kecuali 

Be), (NH4)2S 

10 Sulfat (SO4
2-) Mudah larut SrSO4, BaSO4, PbSO4 

11 Karbonat (CO3
2-) Sukar larut Na2CO3, K2CO3, (NH4)2CO3, 

12 Fosfat (PO4
3-) Sukar larut Na2PO4, K2PO4, (NH4)2PO4, 

(Sugiarti, 2015: 276) 

j. Tetapan Hasil Kali Kelarutan 
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Apabila senyawa ion (seperti NaCl, Ag2CrO4, NaOH, Ca(OH)2 dan lain-

lain) dimasukkan ke dalam pelarutnya, maka senyawa ion tersebut akan terurai 

menjadi ion positif dan ion negatif dalam pelarut, seperti ilustrasi yang 

diperlihatkan dalam Gambar 10. 

 

     Gambar 10. Pelarutan NaCl dalam air (Nivaldo, 2011) 

Pada  pembahasan  sebelumnya  dikatakan  bahwa  setelah  tercapai  

larutan  tepat  jenuh apabila ke dalam larutan tersebut ditambahkan zat terlarut 

yang sama maka zat terlarut tersebut akan mengendap membentuk kristal. Apakah 

ini berarti bahwa zat terlarut yang ditambahkan tersebut tidak dapat lagi larut/ 

proses pelarutan terhenti? 

Sebenarnya dalam keadaan tepat jenuh, proses pelarutan terus terjadi 

(tidak terhenti) namun  pada  saat  yang  bersamaan  juga  terjadi  perubahan  dari  

partikel  yang  telah  larut membentuk kristal (endapan). Setiap ada partikel yang 

larut, maka pada saat yang bersamaan partikel zat yang sudah larut berubah 

menjadi kristal/endapan. Dimana kecepatan pelarutan sama dengan kecepatan 

pembentukan kristal (endapan), sehingga jumlah zat yang dapat larut di dalam 

larutan tersebut konstan. Pada saat tepat jenuh terbentuk kesetimbangan. Salah 

satu contoh zat yang sukar larut dalam air adalah perak kromat (Ag2CrO4). Untuk 

larutan jenuh Ag2CrO4 kesetimbangan itu terjadi antara Ag2CrO4 padat tak 

larut dengan ion-ionnya, seperti berikut: 
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Tetapan  kesetimbangan  untuk  garam  atau  basa  yang  sukar  larut  

disebut  tetapan  hasil  kali kelarutan (dinyatakan dengan lambang Ksp). Ksp 

merupakan hasil kali konsentrasi ion-ion dipangkatkan dengan koefisien masing-

masing ion tersebut. 

Persamaan tetapan hasil kali kelarutan untuk larutan jenuh Ag2CrO4 

adalah : 

2-
 

 

Dalam persamaan tersebut konsentrasi Ag+ 
dipangkatkan 2, angka 2 berasal dari 

koefisen ion Ag+ dari reaksi kesetimbangan tersebut. Koefisien untuk ion-ion 

dalam larutan diperlukan untuk menyeimbangkan persamaan. Koefisien kemudian 

menentukan pangkat bagi konsentrasi-kosentrasi ion dalam rumus Ksp. Contoh: 

 

 
 

Jadi,   pada   larutan   jenuh   senyawa   ion   XaYb    di   dalam   air   

akan   menghasilkan   reaksi kesetimbangan: 

Error! Reference source not found.  (pers. 3.2) 

Tetapan hasil kali kelarutannya dinyakan dengan rumus: 

Error! Reference source not found.    (pers 3.3 ) 

Persamaan 3.3 menyatakan hubungan antara tetapan hasil kali kelarutan dengan 

konsentrasi ion- ion zat terlarut. 

k. Hubungan kelarutan, hasil kali kelarutan dan konsentrasi ion dalam 

larutan 

Persamaan  tetapan  hasil  kali  kelarutan  yang  dinyatakan  dalam  pers. 

3.3 dinyatakan sebagai fungsi konsentrasi ion-ion zat terlarut. Persamaan tetapan 

hasil kali kelarutan juga dapat dinyatakan sebagai fungsi dari kelarutan zat 
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terlarut. Senyawa XaYb yang terlarut akan mengalami ionisasi dalam sistem 

kesetimbangan: XaYb(s) 

 

Jika kelarutan dari senyawa XaYb dinyatakan dengans mol/L, maka secara 

stoikiometri dalam reaksi kesetimbangan tersebut konsentrasi ion- ion Xb+ 
dan Ya- 

adalah: 

 

          s  as        bs 

Sehingga tetapan hasil kali kelarutan XaYb adalah: 

 

     Error! Reference source not found. 

 

Jadi, untuk reaksi kesetimbangan: 

 

Error! Reference source not found.                        

(pers.3.4) 

dengan: s= kelarutan XaYb dalam satuan mol/L 

Berdasarkan rumus tersebut dapat ditentukan nilai kelarutannya (s) sebagai 

berikut. 

 

Nilai tetapan hasil kali kelarutan (Ksp) suatu zat selalu tetap pada suhu tetap. Jika 

suhunya berubah, nilai Ksp  juga akan mengalami perubahan. 
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Jadi, berdasarkan uraian di atas dan sesuai dengan persamaan 3.3, 3.4 dan 

3.5 terlihat adanya hubungan antara kelarutan, tetapan hasil kali kelarutan dan 

konsentrasi masing-masing ion dalam larutan. Agar dapat menentukan hubungan 

antara ketiga aspek tersebut, yang perlu diketahui adalah: 

 reaksi kesetimbangan dari larutan jenuh senyawa ion tersebut 

 salah satu data: kelarutan, atau Ksp, atau konsentrasi salah satu ion 

Jadi dengan mengetahui Nilai Ksp, kita dapat mengetahui kelarutan 

senyawa ionik dalam pelarutnya. Semakin kecil Ksp, semakin sedikit kelarutan 

senyawa tersebut dalam air. Namun, dalam menggunakan nilai Ksp untuk 

membandingkan kelarutan, kita harus memilih senyawa yang memiliki rumus 

yang “sama”. Misalnya AgCl dibandingkan dengan ZnS, atau CaF2 dibandingkan 

dengan Fe(OH)2. 

 

Contoh 1: 
 
Jika 50 ml larutan tepat jenuh MgF2  diuapkan dan diperoleh 3,8 mg MgF2  

padat, hitunglah KspMgF2 tersebut! 

Jawab: 

Perhatikan persamaan reaksi: 

 

   s      2s 

mol MgF2 padat = Error! Reference source not found. mol 

jika kelarutan dinyatakan dengan s maka: 
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. 

Contoh soal 2: 

Hitunglah kelarutan Ag2CrO4 jika pada suhu tertentu diketahui Ksp = 2,4 x 10
-

12
 

 

Jawab:  

Dalam larutannya Ag2CrO4 mengalami reaksi kesetimbangna sebagai 

berikut. 

 

                 2s  s 

Jika kelarutan molar Ag2CrO4 sama dengan s maka: 

 

 

Error! Reference source not found. 

Error! Reference source not found. 

 

 

Contoh 3: 

Diketahui Ksp CaF2 pada suhu tertentu adalah 4,0 × 10-11. Tentukanlah 

konsentrasi ion F- dalam larutan tersebut!
  

Jawab: 

 

 

 

Maka konsentrasi ion Ca2+ dalam larutan = 2.s = 2. 2,15 x 10-4 mol/L = 4,30 x 

10-4 mol/L 

 

l. Pengaruh Ion Senama Terhadap Kelarutan 
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Sesuai  dengan  pembahasan  terdahulu  bahwa  senyawa  ion  akan  

terurai  menjadi  ion-ion dalam pelarutnya. Pada contoh yang dibahas 

sebelumnya, senyawa ion tersebut kita larutkan dalam air murni. Jika Ag2CrO4 

dilarutkan dalam air murni, akan terion membentuk ion Ag
+  

dan ion CrO4
2-. 

Dalam hal ini, satu-satunya sumber ion Ag+ dan ion CrO4
2- hanyalah dari zat 

terlarut Ag2CrO4. Namun apakah yang akan terjadi jika ke dalam larutan jenuh 

Ag2CrO4  ditambahkan K2CrO4? Atau zat terlarut tersebut kita larutkan dalam 

pelarut yang mengandung ion senama/ion sejenis? Atau kita larutkan bersama-

sama dengan zat terlarut lain yang mengandung ion sejenis? 

Dalam  larutan  jenuh  Ag2CrO4  terdapat  kesetimbanagn  antara  

Ag2CrO4  padat dengan ion Ag+ dan ion CrO4
-, sesuai dengan reaksi berikut: 

 

Ag2CrO4 dan K2CrO4 sama-sama mengandung ion CrO4. Penambahan K2CrO4 ke  

dalam larutan jenuh Ag2CrO4, berarti menambah ion CrO4
2-

 ke dalam larutan  

jenuh tersebut. Jika konsentrasi CrO4
2-

 
 
ditambah, maka kesetimbangan akan 

bergeser ke arah Ag2CrO4  padatan (sesuai dengan prinsip Asas Le Chatelier). 

Pergeseran kesetimbangan ke arah Ag2CrO4 padatan akan menambah jumlah 

Ag2CrO4 padatan yang tidak larut. Hal ini berarti, penambahan ion sejenis (CrO4
2-

) akan menambah jumlah Ag2CrO4 padat yang tidak larut (memperkecil 

kelarutan). 

Contoh  pengaruh penambahan  ion  senama juga dapat  dilihat  pada 

Gambar 1 1 .  Larutan a, merupakan larutan jenuh PbI2, jika kedalam larutan 

tersebut ditambahkan  larutan  KI  maka  akan  terbentuk  endapan  PbI2   yang  

berwarna  kuning (larutan b). 
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(a)               (b) 

Gambar 11. Penambahan KI dalam larutan jenuh PbI2 

(Hill-Petrucci : 78) 

Jadi, penambahan ion senama akan menggeser kesetimbangan ionik dalam 

larutan kearah padatan yang tidak larut. Pergeseran tersebut menunjukkan adanya 

perubahan kelarutan zat. (menambah jumlah padatan yang tidak larut/ 

menurunkan kelarutan). Jadi, kelarutan senyawa ionik akan menurun dengan 

hadirnya zat terlarut kedua yang memberikan ion senama. 

Pengaruh ion senama dapat dimanfaatkan untuk menghilangkan kesadahan 

air. Air sadah adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan larutan 

mengandung kation bermuatan dua (terutama Ca
2+ 

dan Mg
2+

) dan ion karbonat 

(CO3
2-

). 

 

Contoh soal: 

Ksp untuk AgCl adalah 1,8 x 10
-10 

mol
2
/L

2
. Tentukan : 

a.   Kelarutan AgCl dalam air, 

b.   Kelarutan AgCl dalam larutan HCl 0,01 M, Apa pengaruh ion senama 

Cl
- 

terhadap kelarutan AgCl? 

Jawab : 

a. Kelarutan AgCl dalam air: 
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s mol/L s mol/L     s mol/L 

 

 

 

 

                               Error! Reference source not found. 

 

b.   Kelarutan AgCl dalam HCl 0,01 M: 

HCl terurai sempurna menjadi H
+ 

dan Cl
-
. Setelah penambahan AgCl, total 

konsentrasi ion Ag
+ 

dan Cl
- 

dalam larutan adalah: 

HCl terurai sempurna:     HCl(aq) → H
+

(aq) + Cl
-
(aq) 

      0,01 M       0,01M 0,01M 

Kesetimbangan AgCl: Error! Reference source not found. 

            s mol/L s mol/L 

Kita peroleh [Ag+] = s, dan [Cl-] =0,01 M + s. 

Dengan asumsi, [Cl-] yang berasal dari AgCl sangat sedikit dibandingkan 

[Cl-] yang berasal dari HCl, maka [Cl-] yang berasal dari AgCl dapat 

diabaikan. 

 

 

 

                Error! Reference source not found. 

Jadi, ion senama Cl- menurunkan kelarutan AgCl 1,34 x 10-5 mol/L 

menjadi 1,8 x 10-8 mol/L 

m. Pengaruh pH Terhadap Kelarutan 
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Minuman soda dapat merusak gigi, mengapa demikian? Ternyata gigi 

dapat rusak ada hubungannya dengan pengaruh pH terhadap kelarutan, 

bagaimana hal ini dapat terjadi? 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Pengaruh minuman bersoda terhadap kerusakan gigi 

Tingkat keasaman larutan (pH) dapat mempengaruhi kelarutan dari 

berbagai jenis zat. Perubahan pH pada larutan akan menggeser kesetimbangan 

ionik dalam larutan. Perubahan pH pada larutan akan menggeser kesetimbangan 

ionik dalam larutan. Pergeseran tersebut menunjukkan adanya perubahan 

kelarutan zat. Suatu basa umumnya lebih mudah larut dalam larutan yang bersifat 

asam dibandingkan dalam air murni. Sebaliknya, suatu basa lebih sukar larut 

dalam larutan yang bersifat basa. Hal ini berarti bahwa penurunan pH akan 

meningkatkan kelarutan senyawa basa. Sementara itu, garam-garam yang berasal 

dari asam lemah akan lebih mudah  larut  dalam  larutan  yang  bersifat  asam  

kuat.  (peningkatan  pH  akan  meningkatkan kelarutan garam-garam yang berasal 

dari asam lemah). Hal ini disebabkan karena pergeseran kesetimbangan  yang  

disebabkan  oleh  bertambahnya  ion  sejenis  akibat  peningkatan  dan penurunan 

pH tersebut. 

1) Pengaruh pH terhadap kelarutan basa yang sukar larut 

Reaksi kesetimbangan dari basa (logam hidroksida) yang sukar larut, dapat 

ditulis sebagai berikut:  M(OH)y (s)→ M+(aq) + yOH-(aq) 

Jika terjadi perubahan pH pada larutan, menurut Asas Le Chatelier: 

 Kenaikan  pH,  berarti  konsentrasi  ion  H
+    

berkurang  atau  

konsentrasi  ion  OH
- 

bertambah. Dengan demikian, kesetimbangan 
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akan bergeser ke kiri membentuk lebih banyak padatan M(OH)2. Jadi, 

kelarutan zat akan berkurang 

 Penurunan  pH,  berarti  konsentrasi  ion  H
+   

bertambah  atau  

konsentrasi  ion  OH
- 

berkurang. Dengan demikian, kesetimbangan 

akan bergeser ke kanan  membentuk lebih banyak padatan M(OH)2 

akan terurai menjadi ion-ionnya. Jadi, kelarutan zat akan bertambah 

 Suatu basa akan lebih susah larut dalam suatu pelarut basa 

dibandingkan dalam pelarut air, karena adanya efek ion senama (yaitu 

ion OH
-
), yang mana penambahan ion OH

- 
akan menyebabkan 

kesetimbangan bergeser ke arah kiri (kearah padatan tak larut). 

 

Contoh soal: 

Diketahui tetapan hasil kali kelarutan Mg(OH)2 = 1,2 x 10-13 mol3/L3. 

Tentukanlah kelarutan Mg(OH)2 dalam 

a. Aquades (air murni) 

b. Larutan dengan pH 13 

Jawab: 

a. Kesetimbangan ionik Mg(OH)2 

 

   s    s      2s 

 

 

                Error! Reference source not found. 

Kelarutan Mg(OH)2 dalam air murni sebesar Error! Reference source not 

found. 

b. Kelarutan Mg(OH)2 dalam larutan dengan pH = 13, 

Dari pH, kita peroleh [OH-] dalam larutan dengan pH 13 tersebut pOH 

=14 – pH = 14 – 13 = 1,  [OH-] = 1,0 x 10-1 mol/L 
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Jadi [OH-] yang berasal dari larutan dengan pH 13 adalah: 1,0 x 10-1 mol/L 

Sehingga: 

[OH-] total = [OH-] dari Mg(OH)2 + [OH-] dari larutan dengan pH 13. 

= 2s + 1,0 x 10-1 M 

 

 

 

    Error! Reference source not found.  

Jadi kelarutan Mg(OH)2 dalam larutan dengan pH 13 adalah 1,2. 10
-7 

mol/L, jauh lebih kecil daripada kelarutan Mg(OH)2 dalam air murni. 

Kelarutan Mg(OH)2 dalam air murni hampir adalah 1200 kali lebih besar dari 

kelarutan dalam larutan basa dengan pH 13. 

2) Pengaruh pH terhadap kelarutan garam dari asam lemah yang sukar larut 

Kalsium karbonat (CaCO3) sukar larut dalam air, tetapi larut dalam 

larutan HCl. Fakta  ini  dapat  diterangkan  sebagai  berikut.  Dalam  larutan  

jenuh  CaCO3    terdapat kesetimbangan: 

 

Dalam larutan asam, ion CO3
2- akan diikat oleh ion H+ membentuk HCO3

- atau 

H2CO3- H2CO3   selanjutnya  akan  terurai  membentuk  CO2   dan  H2O.  Hal  

ini  akan  menggeser kesetimbangan ke kanan. Dengan kata lain menyebabkan 

CaCO3 melarut. 

Perubahan pH hanya akan berpengaruh apabila garam sukar larut berasal 

dari asam lemah. Untuk jelasnya, perhatikan kesetimbangan kelarutan garam 

MxAy  dari asam lemah 

HA berikut:  
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Anion An- adalah basa konjugasi yang relatif kuat karena berasal dari asam 

lemah HA. Dengan demikian anion A- dapat terhidrolisis dan melepas ion OH-. 

 

Pelepasan ion OH
- 

menyebabkan perubahan pH, yang dapat mempengaruhi 

kelarutan garam MxAy. Pengaruh tersebut dapat di jelaskan menggunakan Asas 

Le Chatelier: 

Penurunan pH, berarti konsentrasi ion H+ 
bertambah atau konsentrasi ion OH- 

berkurang. Dengan demikian, kesetimbangan hidrolisis  

Error! Reference source not found. akan bergeser ke kanan. Akibatnya, 

konsentrasi An- akan berkurang dan menyebabkan kesetimbangan ionik  Error! 

Reference source not found. bergeser ke kanan yang menyebabkan lebih banyak 

garam MxAy  terurai menjadi ion- ionnya. Jadi, kelarutan zat akan bertambah. 

Kenaikan pH, berarti konsentrasi ion H+ 
berkurang atau konsentrasi ion OH- 

bertambah. Dengan demikian, kesetimbangan hidrolisis   

Error! Reference source not found. akan bergeser ke kiri. Akibatnya, 

konsentrasi  An- akan bertambah dan menyebabkan kesetimbangan ionik 

E r r o r !  R e f e r e n c e  s o u r c e  n o t  f o u n d .  bergeser ke kiri membentuk 

lebih banyak endapan garam MxAy.  Jadi, kelarutan zat berkurang. 

n. Meramalkan Terbentuknya Endapan Berdasarkan Nilai Ksp 

Reaksi antara dua senyawa ionik dalam bentuk larutan dapat menghasilkan 

endapan, misalnya reaksi antara Pb(NO3)2 dan KI. Ketika padatan Pb(NO3)2 dan 

KI masing-masing dilarutkan dalam air, setiap zat akan terionisasi menjadi ion-

ionnya. 
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Gambar 13. Contoh reaksi pengendapan 

 

Nilai  tetapan  hasil  kali  kelarutan  dapat  memberi  informasi  mengenai  

pembentukan endapan suatu senyawa dalam air. Berdasarkan nilai Ksp, kita dapat 

meramalkan apakah reaksi pengendapan dapat terjadi/ tidak. Pembentukan 

endapan dapat diperkirakan dengan membandingkan antara Ksp dengan hasil kali 

konsentrasi ion dalam larutanyang bereaksi (Qc). Seperti yang tertera pada Tabel 

6. 

Tabel 6. Perbandingan antara nilai Qc dan Ksp untuk Pembentukan endapan 

Perbandingan Perkiraan 

Qc< Ksp Tidak terbentuk endapan 

Qc = Ksp Jernih, endapan belum 
terbentuk 

Qc>  Ksp Terbentuk endapan 

 

Makin besar nilai Ksp, makin sulit terjadi pembentukan endapan. Pengendapan 

senyawa ionik dari larutan terjadi bila hasil kali ion melebihi Ksp zat tersebut. 

Kita dapat mengeluarkan suatu ion dari larutannya melalui reaksi pengendapan. 

Sebagai contoh, kita dapat  mengeluarkan ion Ag+ dari larutan AgNO3 dengan 

menambahkan larutan Na2CrO4 ke dalam larutan tersebut. Ion CrO4
2-

 yang berasal 

dari Na2CrO4 akan bergabung dengan ion Ag+ 
membentuk Ag2CrO4 yang sukar 
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larut dalam air sehingga akan terbentuk endapan Ag2CrO4 yang berwarna merah 

kecoklatan, seperti yang diperlihatkan dalam Gambar berikut: 

 

 

Apabila hasil kali [Ag+]2 . [CrO4
2-] dalam larutan tersebut  (Qc) lebih besar dari 

nilai Ksp Ag2CrO4, maka di dalam larutan tersebut akan terbentuk endapan 

Ag2CrO4. Tapi jika Qc lebih kecil dari nilai Ksp Ag2CrO4 akan terbentuk 

larutan belum jenuh, sedangkan bila   Qc = nilai Ksp Ag2CrO4 akan terbentuk 

larutan tepat jenuh. 

 

Sumber: Brady: 833 

Contoh Soal: 

Pembahasan: 

Reaksi kesetimbangan yang terjadi adalah: 

 

Keadaan awal : 

Mol Ag+ = 0,01 L x 0,001 molL-1 = 1x10-3 mol 

Mol CrO4
2- = 0,5 L x 0,002 molL-1 = 1x10-3 mol 

Total volume = 0,01 + 0,5 = 0,51 L 

Sesudah pencampuran: 
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Kerena hasi kali konsentrasi ion zat terlarut (Q) lebih kecil daripada Ksp 

maka pengendapan Ag2CrO4 tidak terjadi. 

4. Contoh/ Non Contoh 

Materi Contoh Non Contoh 

Reaksi 

Asam Basa 

 

 

Asam kuat + basa kuat 

Reaksi Netralisasi 

 

 

Reaksi asam + logam 

Larutan 

Penyangga  

(Buffer) 

 

Pada larutan penyangga, ketika ditambahkan 

sejumlah mol asam, pH larutan tidak 

berubah secara signifikan  

 

 

Pada larutan bukan penyangga, ketika 

ditambahkan sejumlah mol asam 

terjadi perubahan pH secara 

signifikan 

 

Hidrolisis 

Garam 

 

 

 

 

Hidrolisis asam kuat dan basa lemah 

 

 

 

Garam yang berasal dari asam kuat 

dan basa kuat tidak dapat terhidrolisis 

karena dapat terionisasi sempurna 

Ksp 

 

 

Memiliki jumlah ion = 3 ion 

 

 

Reaksi asam + logam 

Tidak memiliki ion 
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5. Forum Diskusi 
 

a. Campuran NaOH dan KOH padat yang massanya 4,8 gram dapat 

menetralkan 100 mL larutan  HCl  1  M.  Berapa  gram  massa  NaOH 

dan  KOH dalam  campuran tersebut? 

b. Magnesium  hidroksida  [Mg(OH)2]  dikenal  sebagai  bubur magnesia  

yang dapat dibentuk dari reaksi antara larutan natrium hidroksida dengan 

larutan magnesium klorida. Berapa cm3 larutan natrium hidroksida 0,3 M 

yang diperlukan agar tepat habis bereaksi dengan 75 cm3 larutan 

magnesium klorida 0,2 M? Berapa gram magnesium hidroksida 

maksimum yang dapat dihasilkan? (Ar:  Mg = 24, O = 16, dan H = 1). 

c. Jika 11,2 gram KOH dilarutkan ke dalam 500 mL asam organik 0,4 M, 

larutan yang terbentuk mempunyai pH = 10,6. Hitung Ka asam organik 

tersebut! 

d. Jika 200 mL larutan NH4Cl mempunyai pH = 4 dan Kb NH3  = 10-5, 

tentukan jumlah ammonium klorida tersebut yang dilarutkan ke dalam 

larutan 

e. Larutan ammonium fluorida (NH4F) dengan KaHF = 6,7x10-4 dan 

Kb NH3 = 1,8x10-5 maka tentukanlah: 

1) Sifat larutan garam tersebut (bersifat asam, basa atau netral)! 

2) pH larutan NH4F 0,01 M! 

f. Larutan ammonium nitrat (NH4NO3) mempunyai konsentrasi 0,01 M. 

Diketahui Kb NH3=1x10-5 Tentukanlah sifat larutan dan pH larutan 

tersebut! 

g. Sebanyak 2 gram CaSO4 (Massa molar CaSO4 = 138 gram/mol) 

dilarutkan ke dalam 1 L air dan menghasilkan endapan sebanyak 1,03 

gram.  

1)  Berapa gram CaSO4 yang dapat larut dalam 1 L air? 
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2) Nyatakan kelarutan CaSO4 dalam mol.L
-1

 

h. Kelarutan senyawa ion, M2X3 adalah 3,6 x 10
-17 

gram/L. Hitunglah 

Ksp dari senyawa tersebut (massa molar M2X3 = 288 gram/mol)! 

 

C. Penutup 

1. Rangkuman 

Asam  kuat  dan  basa  kuat  dapat  terionisasi  sempurna,  sehingga  

konsentrasi  ion  H
+ 

(asam) dan OH
- 

(basa) sama dengan molaritas larutannya. 

Asam dan basa lemah hanya dapat terionisasi sebagian dalam larutan. Sehingga 

asam dan basa mempunyai harga tetapan asam (Ka) dan basa (Kb). Larutan 

penyangga asam yaitu larutan yang mengandung asam lemah dengan basa 

konjugasinya. Larutan penyangga basa yaitu larutan yang mengandung basa 

lemah dengan asam konjugasinya. 

Larutan  merupakan campuran homogen  (membentuk  satu  fasa) antara  

dua zat  atau lebih Larutan terdiri dari pelarut dan zat terlarut. Pelarut: zat 

yang jumlahnya lebih banyak dan zat terlarut zat yang jumlahnya lebih sedikit 

Perbedaan larutan belum jenuh, tepat jenuh dan lewat jenuh. Larutan tepat 

jenuh adalah larutan yang mengandung sejumlah maksimum zat yang dapat 

larut di dalam pelarut pada suhu tertentu. Larutan lewat jenuh adalah larutan 

yang mengandung lebih banyak zat terlarut dibandingkan  larutan  jenuh. Larutan  

belum  jenuh  adalah  larutan  yang  mengandung  lebih sedikit zat terlarut 

dibandingkan larutan jenuh. 

Kelarutan  digunakan  untuk  menyatakan  jumlah  maksimum  zat  terlarut  

yang  dapat larut  dalam  sejumlah  pelarut  pada  suhu  tertentu.  Kelarutan  dapat  

dinyatakan  dalam  g/L ataupun mol/L. Zat yang memiliki kelarutan lebih kecil 

dari 0,02 mol. L
-1 

dianggap sukar larut. Kelarutan dipengaruhi oleh: suhu., 

keberadaan ion sejenis, pH, jenis pelarut, jenis zat terlarut. 



Modul 5: Larutan dan Sistem Koloid                           M5KB1, Asam, Basa, pH, 
dan Indikator 
 

 

 

99 

Terdapat  hubungan  antara  kelarutan,  tetapan  hasil  kali  kelarutan  dan  

konsentrasi masing-masing ion dalam larutan. Penambahan ion sejenis akan 

memperkecil kelarutan. Suatu basa akan sukar larut dalam larutan basa, tapi  

mudah larut dalam asam. Pembentukan endapan  dapat  diperkirakan  dengan  

membandingkan  antara  Ksp dengan hasil kali konsentrasi ion dalam larutan 

yang bereaksi (Qc). 

 

2. Soal Formatif 

Petunjuk: Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!  

1. Suatu  asam  lemah  HA dengan  konsentrasi  0,1  terionisasi  sebanyak  

1%.  Tetapan kesetimbangan asam lemah tersebut adalah .… 

A. 2,5 x 10-7 

B. 5,0 x 10-7 

C. 1,0 x 10-6 

D. 1,0 x 10-5 

E. 2,5 x 10-5 

2. Dari 1 gram NaOH (Mr = 40) akan dihasilkan larutan 0,25 M sebanyak …. 

A. 50 ml 

B. 100 ml 

C. 125 ml 

D. 150 ml 

E. 200 ml 

3. Pada pelarutan NH3 terjadi kesetimbangan sebagai berikut. 

NH3(aq) + H2O(l) ↔ NH4
+ 

(aq) + OH- (aq) 

 

Yang merupakan pasangan asam-basa konjugasi adalah …. 

A. NH3 dan H2O 

B. NH4
+ dan OH- 

C. NH3 dan OH- 

D. H2O dan NH4
+ 
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E. H2O dan OH- 

4. Jika larutan asam asetat mempunyai pH = 3 dan Ka = 10-5 (Mr = 60), maka 

jumlah asam asetat dalam 1 liter larutan asam asetat sebesar…. 

A. 0,6 g 

B. 0,3 g 

C. 3,0 g- 

D. 6,0 g 

E. 60 g 

5. Perhatikan beberapa garam berikut 

1) CH3COONa 

2) NH4Cl 

3) K2SO4 

4) (NH4)2SO4 

5) CH3COONH4 

Garam yang mengalami hidrolisis parsial (sebagian) adalah.… 

A. (1), (2), dan (3) 

B. (1), (2), dan (4) 

C. (2), (3), dan (4) 

D. (2), (3), dan (5) 

E. (3), (4), dan (5) 

6. Garam-garam di bawah ini yang mengalami hidrolisis total adalah .... 

A. (NH4)2SO4 

B. NaF 

C. NaBr 

D. CH3COONa 

E. NH4CN 

7. Sebanyak 100 mL larutan HCl 0,8 M ditambahkan pada 100 mL larutan 

NH3  0,8M. (Kb NH3 = 1x 10-5, Kw = 1 x 10-14). 

Menurut reaksi  Error! Reference source not found., Nilai pH larutan 

yang terjadi adalah…. 

A. 5 – log 2 

B. 5 + log 2 
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C. 5 – log 4 

D. 9 – log 2 

E. 9 + log 2 

8. Tabel berikut ini berisi garam serta asam basa pembentuknya. 

 

No Asam Basa Garam 

1 HNO3 Ca(OH)2 Ca(NO3)2 

2 HF NaOH NaF 

3 HBr Ca(OH)2 CaBr2 

4 HI NH4OH NH4 

Garam yang tidak terhidrolisis jika dilarutkan dalam air adalah garam 
nomor…. 

A. 1 dan 2 

B. 1 dan 3 

C. 2 dan 3 

D. 2 dan 4 

E. 3 dan 4 

 

9. Berikut ini beberapa garam dan Ksp nya: 

(1) Cu(OH)2, Ksp = 2,6 x 10-19 

(2) Fe(OH)2, Ksp = 8,0 x 10-16 

(3) Pb(OH)2, Ksp = 1,4 x 10-20, dan 

(4) Mg(OH)2, Ksp = 1,8 x 10-11 

Urutan kelarutan senyawa tersebut dari yang kecil ke besar adalah.… 

A. (1), (2), (3), (4) 

B. (2), (4), (1), (3) 

C. (3), (1), (2), (4) 

D. (3), (2), (4), (1) 

E. (4), (2), (1), (3) 

10. Sebanyak 50 mL larutan K2CrO4 102- M masing-masing dimasukkan 

ke dalam lima wadah yang berisi ion Ba2+, Ca2+, Cu2+, Sr2+ dan Pb2+ 
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dengan volume dan konsentrasi yang sama. Jika Ksp BaCrO4 = 1,2 x 

10-10, CaCrO4 = 7,1 x 10-14, SrCrO4 = 3,6 x 10-5, PbCrO4 = 2,8 x 10-13 

senyawa yang termasuk  dalam wujud larutan adalah …. 

a. BaCrO4 dan CaCrO4 

b. CaCrO4  dan SrCrO4 

c. CaCrO4  dan CuCrO4   

d. SrCrO4 dan CuCrO4   

e. BaCrO4 dan PbCrO4 
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KEGIATAN BELAJAR 3 

SIFAT KOLIGATIF LARUTAN 

A. PENDAHULUAN 

1. Deskripsi Singkat 

Pada saat kita memasak air, setelah air mendidih kita tambahkan gula, 

maka terlihat  air  yang semula mendidih akan berhenti beberapa saat, kemudian 

akan mendidih kembali. Hal ini menunjukkan bahwa dengan keberadaan gula 

sebagai zat terlarut menyebabkan terjadi kenaikan titik didih. Kita dapat 

menyimpulkan bahwa titik didih air murni lebih rendah daripada titik didih larutan 

gula. Kenaikan titik didih ini bergantung jumlah zat terlarut yang ditambahkan 

pada pelarut, dalam contoh ini bergantung jumlah gula yang ditambahkan pada 

air. Sifat inilah disebut sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan yang lain 

adalah penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Jadi 

sifat koligatif larutan tergantung pada konsentrasi zat terlarut dan tidak 

dipengaruhi oleh jenis zat terlarut. Agar lebih jelas, marilah kita pelajari uraian 

dari masing-masing sifat koligatif larutan. 

Pada modul 5 kegiatan belajar 3 (M5KB3) ini anda dapat mempelajari 

mengenai sifat koligatif larutan yaitu penurunan tekanan uap larutan, kenaikan 

titik didih, penurunan titik beku larutan, dan tekanan osmosis.  

2. Relevansi 

Modul larutan dan sistem koloid KB 3 membahas tentang sifat koligatif 

larutan. Pada kegiatan belajar ini dibahas empat materi pokok, yaitu (1) Penurunan 

tekanan uap larutan (2) Kenaikan titik didih larutan, (3) Penurunan titik beku 

larutan (4) Tekanan osmosis larutan. 

Setelah mempelajari KB 3 diharapkan anda dapat: (1) menunjukkan 

rumusan hubungan antara zat terlarut, pelarut, dan larutan dalam masing-masing 

konsentrasi larutan, (2) menghitung konsentrasi larutan (kemolaran, kemolalan, 

persen massa dan fraksi mol), (3) menjelaskan sifat koligatif larutan, (4) 

menjelaskan pengaruh jumlah zat terlarut yang sukar menguap (non volatile) 
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terhadap tekanan uap pelarut, (5) menjelaskan hubungan penurunan tekanan uap 

larutan dengan fraksi mol zat terlarut, (6) menyimpulkan kenaikan titik didih 

suatu zat cair akibat penambahan zat terlarut, (7) menyimpulkan penurunan titik 

beku suatu zat cair akibat penambahan zat terlarut, (8) menganalisis diagram P-T 

untuk menafsirkan penurunan tekanan uap, penurunan titik beku dan kenaikan 

titik didih larutan, (9) menjelaskan pengertian osmosis dan tekanan osmosis 

larutan, (10) mendiskusikan sifat koligatif larutan elektrolit yang dipengaruhi oleh 

faktor van’t Hoff, (11) membandingkan penurunan tekanan uap larutan elektrolit 

dengan penurunan tekanan uap larutan non elektrolit, (12) membandingkan 

kenaikan titik didih larutan elektrolit dan larutan non elektrolit pada konsentrasi 

yang sama, (13) membandingkan penurunan titik beku larutan  elektrolit dan 

larutan non elektrolit pada konsentrasi yang sama. 

Kompetensi-kompetensi diatas sangat diperlukan bagi anda seorang guru 

kimia di SMA/MA. Berdasarkan silabus mata pelajaran kimia SMA/MA 

kurikulum 2013 revisi 2018, materi pada modul ini merupakan materi pokok 

kimia Kelas XII semester 1 SMA/MA. Pemahaman yang baik tentang sifat 

koligatif larutan akan memudahkan untuk memahami materi larutan lainnya.  

3. Panduan belajar  

Proses pembelajaran yang saudara ikuti akan berjalan dengan lancar bila 

saudara mengikuti langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut: 

1. Pahamilah capaian pembelajaran, sub capaian pembelajaran, dan uraian 

materi pada setiap KB! 

2. Untuk lebih memahami materi pembelajaran, bukalah semua jenis media dan 

link media pembelajaran yang ada untuk setiap KB! 

3. Untuk memudahkan Anda mengingat kembali uraian materi, maka bacalah 

rangkuman pada KB ini! 

4. Kerjakanlah tes formatif yang terdapat pada KB ini untuk menguji apakah 

anda sudah sampai ke tujuan pembelajaran! 

5. Ikutilah forum diskusi dengan sungguh-sungguh karean aktivitas Anda dalam 

berdiskusi akan dinilai oleh instruktur! 
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6. Jawaban saudara bisa dicek pada kunci jawaban (kunci jawaban dapat dilihat 

pada akhir KB 4 modul ini). 

7. Apabila saudara telah memperoleh nilai di atas 80, silahkan lanjut dengan 

kegiatan belajar 2 (M1KB2)! Jika belum mencapai 80, pelajari kembali 

kegiatan sebelumnya! Point untuk masing-masing nilai tugas dan tes akhir 

sudah ada pada naskah soal. Begitu selanjutnya untuk kegiatan 2. Point untuk 

masing-masing nilai tugas dan test akhir sudah ada pada soal. Nilai akhir 

kegiatan belajar untuk modul ini ditentukan oleh rata-rata nilai setiap kegiatan 

 

B.   Inti  

1. Capaian Pembelajaran 

Mampu mengaplikasikan konsep-konsep kimia larutan dan koloid dalam 

berbagai peristiwa kimia 

2. Pokok-Pokok Materi 

a. Menjelaskan sifat koligatif larutan 

b. Menjelaskan pengaruh jumlah zat terlarut yang sukar menguap (non volatile) 

terhadap tekanan uap pelarut 

c. Menjelaskan hubungan penurunan tekanan uap larutan dengan fraksi mol zat 

terlarut 

d. Menyimpulkan kenaikan titik didih suatu zat cair akibat penambahan zat 

terlarut 

e. Menyimpulkan penurunan titik beku suatu zat cair akibat penambahan zat 

terlarut 

f. Menganalisis diagram p-t untuk menafsirkan penurunan tekanan uap, 

penurunan titik beku dan kenaikan titik didih larutan 

g. Menjelaskan pengertian osmosis dan tekanan osmosis larutan 

h. Mendiskusikan sifat koligatif larutan elektrolit yang dipengaruhi oleh faktor 

van’t Hoff 
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i. Membandingkan penurunan tekanan uap larutan elektrolit dengan penurunan 

tekanan uap larutan non elektrolit 

j. Membandingkan kenaikan titik didih larutan elektrolit dan larutan non 

elektrolit pada konsentrasi yang sama 

k. Membandingkan penurunan titik beku larutan  elektrolit dan larutan non 

elektrolit pada konsentrasi yang sama. 

 

4. Uraian Materi 

A. Penurunan Tekanan Uap Jenuh (∆P)  dan Kenaikan Titik didih  (∆Tb)   

Jika sebongkah batu es dimasukkan dimasukkan ke dalam suatu ruangan 

tertutup maka zat tersebut akan mencair kemudian menguap hingga ruangan 

tersebut jenuh. Amatilah ilustrasi yang tergambar pada Gambar 1 yang 

merepresentasikan es (air berwujud padat), air berwujud cair dan uap air dan 

Gambar 2, yang merepresentasikan interaksi antar partikel,  salah satu faktor 

kimia yang sangat mempengaruhi sifat fisika materi, termasuk proses menguap 

dan mendidih. Gambar 3, yang merepresentasikan proses konsep menguap, uap 

jenuh, tekanan uap jenuh, mendidih dan titik didih normal. 

 

Gambar 1. Representasi 3 wujud air (Brady, 2012) 
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Gambar 2. Kepolaran molekul, Gaya antamolekul dan Urutan kekuatannya 

(Brady, 2012) 

Pada keadaan ini proses penguapan tetap berlangsung dan pada saat yang 

sama juga terjadi proses pengembunan. Laju penguapan sama dengan laju 

pengembunan. Keadaan ini dikatakan terjadi kesetimbangan dinamis antara zat 

cair dan uap jenuhnya. Artinya bahwa tidak akan terjadi perubahan lebih lanjut 

tetapi reaksi atau proses yang terjadi masih terus berlangsung. Tekanan yang 

disebabkan oleh uap jenuh dinamakan tekanan uap jenuh. Besarnya tekanan uap 

jenuh dipengaruhi oleh jumlah zat dan suhu. Makin besar tekanan uap suatu 

cairan, makin mudah molekul-molekul cairan itu berubah menjadi uap.Tekanan 

uap suatu larutan dapat diukur dengan alat manometer merkurium. Perhatikan 

Gambar 3. 

Secara mikroskopis interaksi antar molekul dalam larutan zat non elektrolit 

non volatile lebih kompleks dibanding interaksi antar molekul dalam pelarut 

murni Pelarut murni(air) lebih mudah menguap dibanding larutan zat non 

elektrolit non volatile, sehingga tekanan uap jenuh pelarut murni (P) > tekanan 

uap jenuh larutan zat non elektrolit non volatile (Po). Komponen larutan zat non 
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elektrolit sukar menguap (nonvolatil) yang menguap adalah pelarutnya.  Air lebih 

sulit menguap dibanding alkohol. 

 

             Gambar  3.   Menguap, tekanan uap dan tekanan uap jenuh, mendidih,  

   titik didih, titik didih normal (Brady, 2012) 

 

Uap jenuh adalah uap (gas) yang berada pada permukaan zat cair dalam 

sistem tertutup, dimana gas dan zat cair berada dalam kesetimbangan dinamis. 

Tekanan uap jenuh adalah tekanan uap (gas) pada permukaan zat cair yang 

disebabkan oleh uap jenuh Tekanan uap jenuh pelarut dinyatakan dengan Po  dan 

tekanan uap jenuh larutan dinyatakan dengan P Perubahan tekanan uap adalah 

selisih tekanan uap yang lebih tinggi dengan tekanan uap yang lebih rendah. 

Penurunan tekanan uap (ΔP) adalah turunnya tekanan uap jenuh suatu larutan (P) 
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relatif terhadap tekanan uap pelarut murninya (Po) karena adanya zat terlarut non 

volatile.  

Secara mikroskopis, menguap adalah merenggangnya jarak antar molekul 

zat cair.Tekanan uap jenuh adalah tekanan pada permukaan cairan yang dihasilkan 

oleh uap jenuh Molekul polar adalah molekul yang memiliki ikatan kovalen polar  

Kepolaran molekul menentukan interaksi antar molekul-molekul dalam zat cair 

melalui gaya elektrostatik (gaya tarik menarik karena adanya muatan listrik), yang 

disebut dengan gaya antar-molekul. Tekanan uap (P) larutan zat non elektrolit 

non volatile selalu relatif < dibanding tekanan uap pelarut murninya (Po).  

Dalam kehidupan sehari-hari, zat seperti air, terdapat dalam keadaan fase 

yang berbeda yaitu es (padat), air (cair) dan uap air (gas). Dalam fasa gas, pada 

suhu tinggi dan tekanan yang relatif rendah, molekul-molekulnya berdiri sendiri 

(molekul sangat renggang), tidak ada gaya tarik antarmolekul. Akan tetapi, pada 

suhu yang relatif rendah dan tekanan yang relatif tinggi, terdapat suatu gaya tarik-

menarik antarmolekul. Gaya tarik menarik antar molekul itulah yang 

memungkinkan suatu gas dapat mengembun (molekul merapat) (Brady, 2012).  

Molekul-molekul dalam zat cair atau dalam zat padat diikat oleh gaya tarik 

menarik antar molekul. Oleh karena itu, untuk mencairkan suatu zat padat atau 

untuk menguapkan suatu zat cair (merenggangnya molekul-molekul) diperlukan 

energi untuk mengatasi gaya tarik-menarik antar molekul. Makin kuat gaya tarik 

antar molekul suatu zat, makin banyak energi yang diperlukan untuk mengatasi 

gaya tarik antar molekul, maka semakin sulit zat tersebut menguap dan mendidih 

sehingga makin rendah tekanan uap dan semakin tinggi titik didihnya. Jenis gaya 

tarik antarmolekul dan kekuatannya tergambar pada Gambar 1. 

Uap jenuh adalah uap saat laju penguapan sama dengan laju pengembunan 

kembali Tekanan uap jenuh adalah tekanan yang dihasilkan oleh uap jenuh  Titik 

didih normal adalah suhu yang diperlukan untuk menghasilkan tekanan uap jenuh 

suatu zat cair sama dengan tekanan atmosfer 760 mmHg (1 atm), seperti 

tergambar dalam representasi dalam Gambar 3. 
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B. Larutan non elektrolit, larutan elektrolit lemah dan larutan elektrolit 

kuat 

 

` Jika larutan pada Gambar 3 diatas dibuat dengan melarutkan zat terlarut 

dalam jumlah mol yang sama, apakah jumlah zat atau spesies yang terdapat dalam 

masing-masing larutan diatas sama atau berbeda? (Misal, ke dalam masing-

masing 100 mL air dilarutkan 0,1 mol masing-masing zat terlarut gula, asam 

asetat, dan garam dapur)  Jika jawaban Anda (b) tidak sama, maka urutkan larutan 

tersebut mulai dari jumlah spesies yang lebih sedikit dan beri alasan. 

 

 

Gambar 4. Gaya tarik antarmolekul pelarut murni dan dalam larutan  

(Brady, 2012) 

 

C. Perubahan tekanan uap dan perubahan titik didih larutan dibanding 

pelarutnya  

 
Perubahan tekanan uap adalah selisih tekanan uap yang lebih tinggi 

dengan tekanan uap yang lebih rendah Perubahan tekanan uap (ΔP) adalah 

turunnya tekanan uap jenuh larutan (P) relatif terhadap tekanan uap pelarut 

murninya (Po) karena adanya zat terlarut non volatile. 

Menurut Hukum Raoult: P = Xpel . Po ……. (1)  

Karena: ΔP = Po – P dan Xter + Xper = 1, diperoleh rumusan :  

                                       ΔP = Xter . Po ……(2)  
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D. Penurunan Tekanan Uap dan Kenaikan Titik Didih Larutan 

Nonelektrolit 

 

Titik didih normal adalah suhu yang diperlukan untuk mengasilkan 

tekanan uap jenuh suatu cairan sama dengan tekanan atmosfir ( 760 mmHg = 76 

cmHg – 1 atm). Perubahan titik didih (ΔTb) adalah selisih titik didih yang lebih 

tinggi dengan titik didih yang lebih rendah . Kenaikan titik didih (ΔTb) adalah 

naiknya titik didih larutan (Tb larutan) dibanding titik didih pelarut murni (Tb 

pelarut) karena terdapatnya sejumlah zat terlarut. Kenaikan titik didih larutan 

(ΔTb) adalah selisih antara titik didih larutan (Tb larutan) dengan titik didih 

pelarut murni (Tb larutan). Menurut Hukum Raoult : kenaikan titik suatu larutan 

non elektrolit berbanding lurus dengan tetapan molalitas didih air (Kb) dan 

molalitas larutan (m).  

Dirumuskan : ΔTb = Kb . m   …………(3) 

Air lebih sulit mendidih dibanding alcohol  Molekul air lebih polar dari 

alcohol  Titik didih normal air (pelarut) 100oC Air yang dimasak dalam panci 

tertutup lebih cepat mendidih dibanding dalam wadah terbuka. Secara 

mikroskopis : Mendidih adalah bertambahnya energi kinetik molekul cairan 

Mendidih selalu diikuti oleh penguapan  Suatu zat yang sulit mendidih, 

mempunyai titik didih tinggi.  

Molekul-molekul dalam zat cair atau dalam zat padat diikat oleh gaya tarik 

menarik antar molekul. Oleh karena itu, untuk mencairkan suatu zat padat atau 

untuk mendidihkan suatu zat cair (merenggangnya molekul-molekul) diperlukan 

energi untuk mengatasi gaya tarik-menarik antar molekul. Makin kuat gaya tarik 

antar molekul suatu zat, makin banyak energi yang diperlukan untuk mengatasi 

gaya tarik antar molekul, maka semakin sulit zat tersebut mendidih sehingga titik 

didihnya semakin tinggi.  

Mendidih dipandang sebagai merenggangnya semua molekul penyusun 

cairan serta meningkatnya energi kinetik semua partikel, Titik didih normal 

adalah suhu yang diperlukan untuk menghasilkan tekanan uap jenuh suatu zat cair 

sama dengan tekanan atmosfer 760 mmHg (1 atm) di permukaannya. Kenaikan 
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titik didih larutan (ΔTb) adalah selisih antara titik didih larutan (Tb larutan) 

dengan titik didih pelarut murni (Tb larutan). Menurut Hukum Raoult : kenaikan 

titik suatu larutan non elektrolit berbanding lurus dengan tetapan molalitas didih 

air (Kb) dan molalitas larutan (m), yang dirumuskan dengan persamaan  

(ΔTb) = Kb . m …………… (4)  

 

Gambar 5. Mendidih, titik didih, titik didih normal  

(Brady, 2012) 
 

E. Penurunan Titik Beku Larutan Non Elektrolit  

 

Air (pelarut) lebih murni dibanding larutan yang mengandung zat terlarut 

Secara mikroskopis, membeku merupakan perubahan susunan partikel molekul 

dari tidak teratur menjadi teratur, sehingga bersifat eksoterm. Titik beku pelarut 

murni (Tf pelarut) > titik beku larutan (Tf larutan ). Air lebih mudah membeku 

daripada larutan gula.Titik beku air (pelarut) 0oC.  

Secara makroskopik, membeku adalah perubahan wujud zat dari cair 

(tidak teratur) ke padat (lebih teratur). Secara mikroskopik, membeku adalah 

perubahan susunan molekul dari tidak teratur menjadi teratur. Penurunan titik 
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beku (Δ Tf ) larutan adalah turunnya titik beku larutan (Tb larutan) dibanding titik 

beku pelarut murni (Tf pelarut)karena terdapatnya sejumlah zat terlarut. Secara 

mikroskopis, mendidih adalah bertambahnya energi kinetik molekul cairan 

Mendidih selalu diikuti oleh penguapan, Suatu zat yang sulit mendidih, 

mempunyai titik didih tinggi.  

Penurunan titik beku larutan (ΔTf) adalah selisih antara titik beku 

pelarut dengan titik beku larutan. Menurut Hukum Raoult : penurunan titik beku 

suatu larutan non elektrolit berbanding lurus dengan tetapan molalitas beku air 

(Kf) dan molalitas larutan (m).  

Dirumuskan :                ΔTf = Kf . m ……………(5)  

Molekul-molekul dalam zat cair (air) atau dalam zat padat (es) diikat oleh gaya 

tarik menarik antar molekul. Oleh karena itu, untuk mencairkan suatu zat padat 

(es) atau merenggangnya molekul-molekul, diperlukan energi untuk mengatasi 

gaya tarik-menarik antar molekul (bersifat endoterm). Secara makroskopik, 

membeku adalah perubahan wujud zat dari cair ke padat . Secara mikroskopik, 

membeku adalah perubahan susunan molekul dari tidak teratur menjadi teratur.  

 

Gambar 6.  Membeku dan penurunan titik beku larutan (Tf) 

(Brady, 2012) 
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Titik beku adalah suhu pada saat fasa padat dan fasa cair berada dalam 

kesetimbangan (dinamis). Penurunan titik beku larutan (ΔTf) adalah selisih 

antara titik beku pelarut dengan titik beku larutan. Menurut Hukum Raoult : 

penurunan titik beku suatu larutan non elektrolit berbanding lurus dengan tetapan 

molalitas beku air (Kf) dan molalitas larutan (m).  

Dirumuskan :        (ΔTf) = Kf . m ……………(6)  

 

 

Gambar 7. Perubahan titik beku larutan dibanding pelarutnya akibat jumlah 

partikel zat terlarut  

(Brady, 2012) 

 

F.  TEKANAN OSMOSIS  

Wortel jika direndam dalam air akan membesar (“mengembung”) dan 

disimpan lama di udara terbuka akan “mengkerut”. Seseorang yang mengalami 

gangguan ginjal, salah satu indikasinya adalah terjadinya pembekakan (“udem”) 

pada jaringan tertentu, seperti daerah sekitar mata. Jaringan usus adalah contoh 

dari selaput semiparmiable. Secara mikroskopis selaput semiparmiable adalah 

selaput yang mempunyai pori-pori dengan ukuran khusus yang hanya dilewati 

partikel kecil seperti molekul air.  

Osmosis adalah proses merembes pelarut dari larutan encer ke larutan 

pekat melalui selaput semiparmiable. Perbedaan volume dua larutan pada saat 

kesetimbangan menghasilkan tekanan yang disebut Tekanan osmosis (π). 
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Tekanan osmosis (π) adalah tekanan yang diberikan untuk mencegah peristiwa 

osmosis. Tekanan osmosis (π) berbanding lurus dengantetapan Rydberg (R), 

suhu (T) dan molaritas (M) larutan. 

Rumus :                     Π = MRT…………(7)  

dimana R = 0,082 L atm mol-1K-1)  

T = (oC + 273) K  

Gambar 8. Osmosis dan tekanan osmosisi (π) (Brady, 2012) 

Analisis  

 

Gambar 9. Peristiwa Osmosis dalam kehidupan sehari-hari  (Brady, 2012) 
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Analisis  

1) Pada gambar B pada bagian luar atau dalam sel larutan yang mempunyai 

konsentrasi lebih besar  

2) Pada gambar C pada bagian luar atau dalam sel larutan yang mempunyai 

konsentrasi lebih besar  

3) Pada gambar A kenapa jumlah total air yang berpindah ke dalam dan keluar 

sel sama. 

4) Tentukan Gambar A atau B atau C yang memperlihatkan keadaan kedua 

larutan (pada bagian luar dan dalam sel) yang bersifat : isotonik atau 

hipertonik atau hipotonik 

  

G. MEMBANDINGKAN SIFAT KOLIGATIF LARUTAN NON 

ELEKTROLIT DAN ELEKTROLIT 

  

 

                     Gambar 10. Larutan non elektrolit, larutan elektrolit lemah dan 

larutan elektrolit kuat   (Brady, 2012) 
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Pada konsentrasi yang sama, sifat koligatif larutan elektrolit lebih besar 

dibandingkan sifat koligatif larutan non elektrolit. Berdasarkan eksperimen, pada 

konsentrasi yang sama. Kenaikan titik didih NaCl (elektrolit kuat) dua kali lipat 

dari kenaikan titik didih gula (C12H22O11) (non elektrolit), kenaikan titik didih 

CaCl2 (elektrolit kuat) tiga kali lipat dari kenaikan titik didih gula (C12H22O11) 

(non elektrolit). Sifat koligatif larutan ditentukan oleh jumlah partikel (ion, 

molekul) dalam larutan.  

Secara mikroskopis, zat terlarut dalam larutan elektrolit jumlahnya lebih 

besar dibanding zat mula-mula yang dilarutkan, karena dalam larutan terurai 

menjadi ion-ion Secara mikroskopis, zat terlarut dalam larutan non elektrolit 

jumlah tidak berubah sebelum dan setelah dilarutkan, karena dalam larutan tidak 

terurai menjadi ion-ion. Perbandingan antara kenaikan titik didih larutan elektrolit 

dengan larutan non elektrolit oleh Van’t Hoft disebut i ( berasal dari ionitation).  

Perbandingan antara kenaikan titik didih larutan elektrolit dengan larutan non 

elektrolit, dirumuskan dengan: 

               
litnonelektro

elektrolit

litnonelektro

elektrolit i
T

T
i









  

Hubungan i dengan derajat ionisasi (α) dan jumlah ion penyusun elektrolit (n) 

dirumukan sebagai berikut:    i = [1 + (n-1) . 

Penurunan tekana uap (ΔP), kenaikan titik didih (ΔTb ), penurunan titik beku (ΔTf ) 

dan tekanan osmosis (π ) dirumuskan sebagai berikut:  

Dirumuskan :  

iPXP ter .. 
   ……………(8) 

 

imKTb b ..
    …………….(9)

 

imKfTf ..
  ……………. (10) 

iMRT .
…………….(11) 

Atau 

])1(1[.  nPXP ter  

])1(1[.  nmKT bb  
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])1(1[.  nmKfTf  

])1(1[  nMRT  

   Informasi mengenai sifat koligatif larutan juga dapat diklik di sini. 

 

5. Contoh/Non-contoh/Ilustrasi 

a. Kenaikan titik didih pada larutan elektrolit dan non elektrolit 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

(a) Pada titik didih pelarut murni, terjadi kesetimbangan antara laju molekul 

pelarut yang menguap dan mengembun. 

(b) Zat terlarut yang tidak mudah menguap berinteraksi dengan pelarut, sehingga 

laju pelarut yang mengembun menjadi menurun. 

(c) Pada suhu yang lebih rendah, terjadi kesetimbangan baru antara laju molekul 

pelarut yang menguap dan mengembun. 

b. Penurunan titik beku larutan 

 

 

 

 

Keterangan: 
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a) Pada titik beku pelarut murni, terjadi kesetimbangan antara laju molekul 

pelarut yang membeku dan mencair. 

b) Zat terlarut yang tidak mudah menguap (nonvolatil) berinteraksi dengan 

pelarut, sehingga laju pelarut yang membeku menjadi menurun. 

c) Pada suhu yang lebih rendah, terjadi kesetimbangan baru antara laju molekul 

pelarut yang membeku dan mencair. 

c. Osmosis dan Tekanan osmosis 

 

6. Forum Diskusi 

a. Jika dua larutan yang berbeda konsentrasi dibatasi dengan selaput 

semipermeabel, perubahan apa yang terjadi pada : (a) permukaan larutan yang 

lebih pekat ?  (b) permukaan larutan lebih encer ?  

b. Jelaskan hubungan (berbanding lurus atau berbanding terbalik) antara 

Tekanan Osmosisi (π) dengan tetapan Rydberg (R), suhu (T) dan molaritas 

(M) larutan  

c. Hitunglah berapa gram gula (Mr = 342) yang diperlukan untuk membuat 200 

mL larutan gula agar isotonik dengan larutan glikol 0,1 M pada suhu yang 

sama! 

d. Jika sebuah tomat anda rendam dalam larutan pekat garam dapur, menurut 

perkiraan Anda tomat tersebut akan menyusut ataumembengkak, beri 

penjelasan!  
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e. Jika diberi 1000 gram larutan gula C12H22O11 30%. Berapa nilai ∆Tb larutan 

dan pada suhu berapa larutan akan mendidih? (Mr C12H22O11 =342; Kb air = 

0,512 oC kg/mol; Tb air = 100oC) 

f. Manitol sebanyak 18,04 gram dilarutkan dalam 100 gram air pada suhu 20 

°C. Ternyata tekanan uap jenuh larutan adalah 17,227 mmHg. Jika tekanan 

uap air jenuh pada suhu itu 17,54 mmHg, hitunglah massa molekul manitol! 

 

C.   Penutup 

1. Rangkuman  

Selamat, Anda telah menyelesaikan kegiatan belajar tentang larutan. 

Hal-hal penting yang telah anda pelajari dalam kegiatan belajar ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Sifat Koligatif adalah sifat larutan yang hanya bergantung pada jumlah 

partikel zat terlarut.  

b. Sifat koligatif larutan terbagi empat yaitu penurunan tekanan uap larutan, 

kenaikan titik didih larutan, penurunan titik beku larutan, dan tekanan 

osmosis.  

c. Penurunan tekanan uap (ΔP) adalah turunnya tekanan uap jenuh suatu larutan 

(P) relatif terhadap tekanan uap pelarut murninya (Po) karena adanya zat 

terlarut non volatile.  

d. Kenaikan titik didih larutan (ΔTb) adalah selisih antara titik didih larutan (Tb 

larutan) dengan titik didih pelarut murni (Tb larutan).  

e. Penurunan titik beku (Δ Tf ) larutan adalah turunnya titik beku larutan (Tb 

larutan) dibanding titik beku pelarut murni (Tf pelarut)karena terdapatnya 

sejumlah zat terlarut.  

f. Tekanan osmosis (π) adalah tekanan yang diberikan untuk mencegah 

peristiwa osmosis.  

g. Pada konsentrasi yang sama, sifat koligatif larutan elektrolit lebih besar 

dibandingkan sifat koligatif larutan non elektrolit.  

 

2. Tes Formatif 
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Petunjuk: Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat! 

1. Ke dalam 200 gram air dilarutkan 17 gram senyawa nonelektrolit. Larutan 

mendidih pada suhu 100,13oC. jika Kb air = 0,52oC/m maka massa molekul 

relatif senyawa di atas adalah.… 

1. 60 

2. 90 

3. 120 

4. 180 

5. 340 

2. Untuk mengetahui jenis gula yang digunakan dalam pembuatan sirop, larutan 

diencerkan sampai diperoleh kadar 10% massa. Larutan tersebut membeku 

pada suhu -0,60oC (Kf air = 1,86). Dari data tersebut, sirop dapat diduga 

mengandung gula jenis.… 

A. Dekstrosa (Mr = 180) 

B. Sukrosa (Mr = 342) 

C. Sakarin (Mr = 173) 

D. Natrium siklamat (Mr = 201) 

E. Dulsina (Mr = 180)  

3. Diketahui data : 

 

 

 

 

 

 

 

Jika masing-masing zat nonelektrolit tersebut dilarutkan dalam 250 gram air 

maka larutan nonelektrolit yang mempunyai titik didih paling tinggi adalah.... 

A. Larutan K 

B. Larutan L 

C. Larutan M 

D. Larutan N 

E. Larutan O 

 

Larutan non 

elektrolit 

Massa (g) Mr 

K 10 32 

L 10 46 

M 10 60 

N 10 180 

O 10 342 
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4. Larutan yang isotonis dengan laturan KCl 0,1 M adalah... 

A. MgCl2 0,1 M 

B. NaOH 0,2 M 

C. Al2(SO4)3 0,04 M 

D. K3PO4 0,15 M 

E. CO(NH2)2 0,5 M 

 

5. Sebanyak 14,2 gram Na2SO4 (Mr = 142) dilarutkan dalam 500 ml air (ρ =1 

g/ml) mempunyai titik didih 100,3oc. Bila 20 g zat organik nonelektrolit 

digunakan untuk menggantikan Na2SO4, titik didih larutan sama. Massa 

molekul relatif zat anorganik tersebut adalah... 

A. 44 

B. 60 

C. 80 

D. 100 

E. 200 

 

6. Pada suhu 27oC, sebanyak 13,68 gram sukrosa C12H22O11 (Mr = 342) 

dilarutkan dalam air sampai volumenya 200 ml. maka tekanan osmotik yang 

terjadi sebesar... (diketahui R = 0,082 L.atm/mol.K)  

A. 0,20 atm 

B. 0,44 atm 

C. 0,98 atm 

D. 2,48 atm  

E. 4,92 atm 

 

7. Jika senyawa-senyawa berikut dilarutkan dalam 500 ml air maka senyawa 

yang menghasilkan titik didih tertinggi adalah.. 

A. 7,1 gram Na2SO4 (Mr = 142) 

B. 11,7 gram NaCl (Mr = 58,5) 

C. 18 gram fruktosa (Mr = 180) 

D. 36 gram fruktosa (Mr = 180) 

E. 68,4 gram fruktoka (Mr= 342) 

 

8. Jika diketahui tekanan osmosis larutan 10 g asam benzoat, C6H5COOH dalam 

benzena adalah 2 atm pada suhu tertentu maka larutan 20 g senyawa 
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dimernya, (C6H5COOH)2, dalam pelarut yang sama mempunyai tekanan 

osmosis sebesar... (Ar C=12, H=1, O=16) 

A. 0,5 atm 

B. 1,0 atm 

C. 2,0 atm 

D. 4,0 atm 

E. 8,0 atm 

9. Diantara kelima larutan berikut ini, yang mempunyai titik didih paling rendah 

adalah... 

A. C6H12O6 0,03 M 

B. Mg(NO3)2 0,02 M 

C. NaCl 0,02 M 

D. Al2(SO4)3 0,01 M 

E. KAl(SO4)3 0,03 M 

 

10. Dalam 400 ml air (ρ =1 g/ml) dilarutkan 32 gram naftalena (C10H8), jika 

diketahui Kb air = 0,52, Ar C=12, H=1 maka larutan akan mendidih pada 

suhu.. 

A. 0,325 oC 

B. 0,655 oC 

C. 100,325 oC 

D. 100,625 oC 

E. 103,25 oC 
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KEGIATAN BELAJAR 4  

SISTEM KOLOID 
 

A. PENDAHULUAN 

1. Deskripsi Singkat 

 Koloid adalah suatu campuran zat heterogen (dua fase) antara dua zat atau 

lebih dimana partikel-partikel zat yang berukuran koloid (fase terdipersi/yang 

dipecah) tersebar secara merata di dalam zat lain (medium pendispersi/pemecah). 

Ukuran partikel koloid berkisar antara 1-100 nm, ukuran yang tersebut dapat 

berupa diameter, panjang, lebar, maupun tebal dari suatu partikel. 

 Koloid merupakan suatu sistem dispersi yang ukuran partikelnya lebih 

besar dari larutan, tetapi lebih kecil dari suspensi (campuran kasar). Koloid terdiri 

dari dua bentuk, yaitu fase terdispersi (zat yang didispersikan) dan medium 

pendispersi (medium yang digunakan untuk medium pendispersi). 

 

2. Relevansi 

 Modul larutan dan sistem koloid KB 4 membahas tentang sistem koloid. 

Pada kegiatan belajar ini dibahas tujuh materi pokok, yaitu (1) Perbedaan sistem 

koloid dengan larutan dan suspensi (2) Jenis sistem koloid berdasarkan fase 

terdispersi dan pendispersi (3) Sifat sistem koloid (4) Cara pembuatan sistem 

koloid (5) Cara penstabilan sistem koloid (6) Aplikasi dan kegunaan koloid dalam 

kehidupan sehari-hari.   

 Setelah mempelajari KB 4 diharapkan sauudara dapat: (1) Menjelaskan 

perbedaan sistem koloid dengan larutan dan suspensi (2) Mengelompokkan jenis 

sistem koloid berdasarkan fase terdispersi dan pendispersi (3) Menjelaskan sifat 

sistem koloid  (4) Menjelaskan cara pembuatan sistem koloid (5) Menjelaskan 

cara penstabilan sistem koloid (6) Menjelaskan aplikasi dan kegunaan koloid 

dalam kehidupan sehari-hari (7) Merancang dan melakukan percobaan untuk 

pembuatan sistem koloid. Kompetensi-kompetensi tersebut sangat diperlukan bagi 

anda seorang guru kimia di SMA/MA.  
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3. Panduan belajar KB 4 

Dalam mempelajari modul ini saudara diharapkan mengikuti langkah-

langkah pembelajaran sebagai berikut ini. 

a. Pahamilah capaian pembelajaran, sub capaian pembelajaran, dan uraian 

materi pada setiap KB! 

b. Untuk lebih memahami materi pembelajaran, bukalah semua jenis media dan 

link media pembelajaran yang ada untuk setiap KB! 

c. Untuk memudahkan saudara mengingat kembali uraian materi, maka bacalah 

rangkuman pada KB ini! 

d. Kerjakanlah tes formatif yang terdapat pada KB ini untuk menguji apakah 

saudara sudah sampai ke tujuan pembelajaran! 

e. Ikutilah forum diskusi dengan sungguh-sungguh karena aktivitas saudara 

dalam berdiskusi akan dinilai oleh instruktur! 

f. Jawaban saudara bisa dicek pada kunci jawaban (kunci jawaban dapat dilihat 

pada akhir KB 4 modul ini). 

g. Apabila saudara telah memperoleh nilai di atas 80, silahkan kerjakan tes 

sumatif. Jika belum mencapai 80, pelajari kembali kegiatan sebelumnya! 

Point untuk masing-masing nilai tugas dan tes akhir sudah ada pada naskah 

soal. Nilai akhir kegiatan belajar untuk modul ini ditentukan oleh rata-rata 

nilai setiap kegiatan 

NA kegiatan = 
4

4321 KBKBKBKB 
 

h. Setelah selesai mengerjakan tes sumatif, silahkan dicek kebenaran jawaban 

saudara pada kunci jawaban  tes sumatif yang telah disediakan pada akhir 

modul M2KB4, dan apabila Anda telah memperoleh nilai di atas 80, silahkan 

lanjut dengan modul berikutnya (M3KB1)! Jika belum mencapai 80, pelajari 

kembali kegiatan sebelumnya dan lakukan kembali tes sumatif! 

B.  Inti 

1. Capaian Pembelajaran 

Menguasai konsep dan aplikasi koloid dalam kehidupan sehari-hari dengan 
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indikator sebagai berikut: 

a. Menjelaskan perbedaan sistem koloid dengan larutan dan suspensi 

b. Mengelompokkan jenis sistem koloid berdasarkan fase terdispersi 

dan pendispersi 

c. Menjelaskan sifat sistem koloid 

d. Menjelaskan cara pembuatan sistem koloid 

e. Menjelaskan cara penstabilan sistem koloid 

f. Menjelaskan aplikasi dan kegunaan koloid dalam kehidupan sehari-hari 

g. Merancang dan melakukan percobaan untuk pembuatan sistem koloid 

 

2. Pokok-pokok materi 

a. Perbedaan sistem koloid dengan larutan dan suspensi 

b. Jenis sistem koloid 

c. Sifat koloid 

d. Cara pembuatan sistem koloid 

e. Koagulasi 

f. Cara menjaga kestabilan koloid 

g. Penggunaan koloid dalam kehidupan sehari-hari 

3. Uraian Materi 

Sistem koloid sangat berhubungan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. 

Ada banyak contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa jenis bahan 

makanan seperti susu, keju, jelli, santan, mayones, roti adalah merupakan 

contoh koloid. Cat dan berbagai jenis obat/kosmetik, bahkan darah dalam tubuh 

kita juga merupakan koloid. Dalam kegiatan belajar ini akan dibahas mengenai 

pengertian, penggolongan, sifat-sifat, penerapan sifat dan kegunaan koloid dalam 

kehidupan sehari-hari, serta cara pembuatan koloid. 

 

A. PERBEDAAN SISTEM KOLOID DENGAN LARUTAN DAN 

SUSPENSI 

Secara garis besar, materi dapat dibagi dalam dua kelompok yaitu zat 

murni dan campuran. Zat murni terdiri dari unsur dan senyawa, sedangkan 
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campuran terdiri dari campuran homogen dan heterogen. Untuk lebih jelasnya, 

pengelompokkan tersebut diperlihatkan dalam Gambar 1. 

 
 

Gambar 1. Klasifikasi materi (Petruci, 2007) 

 

Unsur adalah materi yang tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih 

sederhana lagi melalui reaksi kimia (contoh unsur: oksigen, hidrogen, nitrogen, 

besi, natrium, magnesium, aluminium). Senyawa adalah materi yang terbentuk 

dari dua unsur atau lebih dengan perbandingan/ komposisi tertentu, dan dapat 

diuraikan kembali menjadi unsur pembentuknya atau zat lain yang lebih 

sederhana dengan reaksi kimia. Contohnya senyawa H2O (air) yang dibentuk oleh 

hidrogen dan oksigen. Dalam senyawa H2O perbandingan massa hidrogen dan 

oksigen harus tertentu yaitu 1:8 (misalnya 1 gram hidrogen bereaksi dengan 8 

gram oksigen membentuk 9 gram air, atau 5 gram hidrogen bereaksi dengan 40 

gram oksigen membentuk 45 gram air). 

Jika dua jenis zat murni atau atau lebih dicampurkan dengan komposisi 

sembarang maka akan terbentuk suatu campuran yang dapat dipisahkan kembali 

melalui proses fisika. Campuran dapat terjadi antar unsur dengan unsur, unsur 

dengan senyawa, ataupun senyawa dengan senyawa. 

Berdasarkan ukuran partikel dan sifat campuran yang terbentuk dikenal 3 
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jenis campuran, yaitu: 

1. Larutan 

2. Koloid 

3. Suspensi 

Untuk memahami perbedaan antara ketiga jenis campuran tersebut 

(larutan, koloid dan suspensi) dapat diperhatikan Gambar 2. Jika satu sendok gula, 

susu dan kopi masing-masing dicampurkan dengan satu gelas air, maka akan 

terbentuk larutan gula, koloid susu dan suspensi kopi seperti pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Gula dalam air            Susu dalam air                     Kopi dalam air  

 Gambar 2. Larutan gula, koloid susu, suspensi kopi 

(http:// www.google/images) 

 

Larutan gula 

Apabila gula dicampurkan ke dalam air, maka gula tersebar merata di dalam 

air membentuk larutan gula. Komposisi gula dan air serta sifat larutan akan sama 

di bagian manapun juga (baik di bagian atas/bawah/tengah maupun pinggir). 

Larutan ini disebut campuran homogen (sifat dan komposisi campurannya di 

setiap bagian adalah sama). Jadi, campuran gula dan air membentuk larutan gula, 

dalam hal ini, gula disebut sebagai zat terlarut dan air disebut sebagai pelarut. 

Jika larutan gula didiamkan beberapa saat maka tidak akan terjadi 

perubahan pada larutan tersebut (bersifat stabil), dan jika larutan tersebut disaring 

dengan saringan apapun maka partikel gula dan air semuanya akan lewat dalam 

saringan/tidak terdapat residu di saringan (tidak dapat disaring). Keberadaan gula 

yang terdapat dalam larutan tidak dapat kita lihat dengan mata telanjang karena 

ukuran partikel gula sangat kecil. Dalam larutan gula, air disebut sebagai pelarut 

http://www.google/images
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dan gula disebut sebagai zat terlarut, dimana jumlah pelarut lebih banyak daripada 

zat terlarut. 

Suspensi kopi 

Apabla kopi dicampurkan ke dalam air, maka kopi tidak tersebar merata di 

dalam air dan membentuk campuran yang heterogen (sifat dan komposisi 

campurannya di setiap bagian tidak sama). Jika campuran tersebut didiamkan 

beberapa saat maka kopi akan mengendap (bersifat tidak stabil/terjadi perubahan), 

dan jika disaring dengan kertas saring maka akan diperoleh residu di kertas saring 

dan dihasilkan filtrat yang jernih (dapat disaring). Kita dapat melihat kopi dalam 

suspensi tersebut dengan mata telanjang, karena ukuran partikel kopi tersebut 

sangat besar. 

Perbedaan larutan, koloid dan suspensi ditampilkan secara ringkas dalam 

Tabel 1.  

 

                                 Tabel 1. Perbedaan antara larutan, koloid dan suspense 

 Campuran 

homogen 

(larutan) 

Campuran heterogen 

Koloid Suspensi 

Secara 
makroskopik 

homogen homogen heterogen 

Secara 
mikroskopik 
(diamati dengan 
mikroskop ultra) 

 
homogen 

 
heterogen 

 
heterogen 

Kestabilan 
(jika didiamkan 

beberapa saat) 

stabil 
(tidak berubah) 

tidak stabil 
(terjadi perubahan) 

tidak stabil 
(terjadi 

perubahan) 

Jumlah 
fasa setelah 
didiamkan 

 

1 
 

2 
 

2 

Ukuran partikel <1nm 1nm - 1000 nm >1000 nm 

Pemisahan  
 

tidak dapat 
disaring 

tidak dapat disaring 
dengan kertas 

saring biasa, tapi 
dapat disaring 

dengan penyaring 
ultra 

 
 

dapat disaring 
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Contoh larutan gula, 
larutan garam 
dapur, larutan 

alkohol dengan 
air, larutan cuka, 

air laut yang 
jernih 

susu, santan, keju, 
jelli, asap, embun, 

cat,alloy,mayonaise, 
mentega dan selai. 

campuran pasir 
dengan air, 

campuran kopi 
dengan air, 

campuran minyak 
dengan air, air 

sungai yang keruh 

 

Koloid susu 

Apabila susu dicampurkan ke dalam air akan terbentuk campuran yang 

keruh, jika dilihat dengan mata telanjang susu tersebar merata dalam air 

(homogen), namun secara mikroskopik jika dilihat dengan mikroskop ultra 

sebenarnya susu dan air membentuk sistem yang heterogen. Jika koloid susu 

tersebut didiamkan beberapa saat maka akan terjadi perubahan (tidak stabil). 

Campuran air dan susu tidak dapat disaring dengan kertas saring biasa (partikel 

susu dan air akan lewat dalam saringan/tidak terdapat residu di kertas saring dan 

tidak dihasilkan filtrat), namun campuran tersebut dapat disaring dengan saringan 

ultra/ kolodium/selaput semipermeabel dengan ukuran pori yang lebih kecil dari 1 

µm. Dalam campuran susu dengan air, kita tidak dapat membedakan partikel susu 

dan air dengan mata telanjang namun kedua jenis partikel tersebut dapat 

dibedakan dengan menggunakan mikroskop ultra. Untuk campuran susu dengan 

air, susu disebut zat terdispersi (mirip dengan zat terlarut dalam larutan), dan air 

disebut medium pendispersi (mirip dengan zat pelarut dalam larutan). Jadi, 

koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya (sifat dan ukuran partikel) 

berada diantara larutan dan suspensi. 

 

B. JENIS SISTEM KOLOID 

Sistem koloid terdiri atas dua fase, yaitu fase terdispersi dan medium 

pendispersi. Fase pendispersi maupun medium pendispersi dapat berupa gas, cair 

maupun padat. 

Berdasarkan fase terdispersi dikenal 3 jenis koloid, yaitu: 

1) Sol 

Sol merupakan koloid dengan fase terdispersi padat. Medium pendispersi 

sol bisa berupa padat, cair dan gas. Berdasarkan medium pendispersinya dikenal 3 
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jenis sol, yaitu sol padat (padat dalam padat), sol cair (padat dalam cair) dan sol 

gas (padat dalam gas). Istilah sol biasanya digunakan untuk menyatakan sol cair, 

sedangkan sol gas sering juga disebut dengan istilah aerosol padat. 

 

Tabel 2. Jenis sistem koloid berdasarkan fase terdispersi dan medium  

               pendispersi 

 

Fasa 

Terdispersi 

Fasa 

Pendispersi 

Nama 

Sistem 

Koloid 

 

Contoh 

 
 
 
 

Padat 

 

Padat 
 

Sol padat 
alloy baja (karbon dalam besi) 
gelas berwarna 
intan hitam 

 
 

Cair 

 
 

Sol cair 

tinta (bubuk warna dalam air) 
cat (bubuk warna dalam air atau 
minyak) 
sol belerang, sol emas 
sol kanji (amilum dalam air) 

 

Gas 

Sol gas 
(aerosol 
padat) 

asap 
debu dalam udara 

 
 
 
 
 

Cair 

 
 

Padat 

 
Emulsi Padat 

(gel) 

mentega, mutiara, gelatin, gel 
sabun, dan gel silika(dalam gel, zat 
terdispersi mengadsorbsi medium 
pendispersi sehingga membentuk 
koloid yang agak padat) 

 

Cair 
 

Emulsi cair 

air dalam minyak, seperti : 
mayonaise, minyak bumi 

minyak dalam air, seperti: santan 

 
Gas 

 

Emulsi gas 
(aerosol cair) 

air dalam udara seperti: 
kabut (fog), awan, embun 
semprot rambut (hair spray), obat 

nyamuk semprot 

 

Gas 
Padat Buih padat 

spon, batu apung, kasur busa, 
stirofoam 

Cair buih cair buih sabun, buih air, krim kocok 

 

 

2) Emulsi 

Emulsi merupakan koloid dengan fase terdispersi cair. Medium 

pendispersi emulsi bisa berupa padat, cair dan gas. Berdasarkan medium 

pendispersinya dikenal 3 jenis emulsi, yaitu emulsi padat atau sering juga disebut 
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dengan istilah gel (cair dalam padat), emulsi cair (cair dalam cair) dan emulsi gas 

(cair dalam gas). Istilah emulsi biasanya digunakan untuk menyatakan emulsi 

cair, sedangkan emulsi gas sering juga disebut dengan istilah aerosol cair. Syarat 

terbentuknya emulsi cair, kedua cairan tidak saling melarutkan. 

 

Gambar 3. Jenis sistem koloid berdasarkan fase terdispersi dan medium  

                    pendispersi 

 

Emulsi cair terbagi 2, yaitu: 

a) Minyak dalam air (M/A): sabun, susu, latex 

b) Air dalam minyak (A/M): mayonaise, minyak bumi, ikan (yang dimaksud 

minyak adalah semua zat cair yang tidak bercampur dengan air) 

Emulsi terbentuk karena adanya emulgator (pengemulsi). Contoh 

emulgator adalah sabun dan deterjen. Sabun dan deterjen dapat mencampurkan 

minyak ke dalam air membentuk emulsi yang stabil. Jika tidak ada sabun, minyak 

dan air akan bercampur secara heterogen dan jika dibiarkan beberapa saat saja 

minyak dan air akan terpisah. Jadi minyak dan air tidak bisa bercampur 

membentuk emulsi tanpa adanya emulgator sabun atau deterjen. Contoh 

emulgator yang lain yaitu kasein dalam susu (yang membantu mencampurkan 
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susu dengan air), dan kuning telur dalam mayonaise. 

 

3) Buih 

Buih merupakan koloid dengan fase terdispersi gas. Medium pendispersi 

buih bisa berupa padat dan cair. Berdasarkan medium pendispersinya dikenal 2 

jenis buih, yaitu buih padat (gas dalam padat) dan buih cair (gas dalam cair). 

Istilah buih biasanya digunakan untuk menyatakan buih cair .Tidak ada sistem 

koloid dengan fase terdispersi gas dalam pendispersi gas, karena campuran antara 

gas dengan gas selalu bersifat homogen, jadi merupakan larutan bukan koloid. 

Untuk menstabilkan buih diperlukan zat pembuih. Contoh zat pembuih 

adalah sabun, deterjen dan protein. Buih dapat dibuat dengan mengalirkan gas ke 

dalam zat cair yang mengandung pembuih. Kadang-kadang keberadaan buih tidak 

dikehendaki, oleh karena itu diperlukan zat untuk penghilang buih atau pemecah 

buih (agen anti buih/de-foaming agent). 

Untuk koloid yang medium dispersinya cair dikenal 2 jenis koloid 

berdasarkan interaksi antara fasa terdispersi dan dasa pendispersi, yaitu: 

1. Koloid liofob 

Liofob berasal dari bahasa Yunani yang berarti takut cairan (lio=cairan, 

phobia=takut/benci). Liofob adalah koloid yang tidak suka dengan medium 

pendispersi (gaya tarik-menarik antara fasa terdispersi dan medium pendispersi 

sangat lemah sekali, sehingga cenderung memisah, akibatnya tidak stabil). Bila 

mediumnya air disebut koloid hidrofob (tidak suka air) 

2. Koloid liofil 

Liofil berasal dari bahasa Yunani yang berarti suka cairan (lio = cairan, 

philia = suka). Liofil adalah koloid yang suka dengan medium pendispersinya 

(terdapat gaya tarik-menarik yang cukup kuat antara fasa terdispersi dengan 

medium pendispersi, sehingga sulit dipisahkan atau sangat stabil). Jika medium 

pendispersinya air disebut hidrofil (suka air), contoh agar-agar dan tepung kanji 

dalam air, gelatin, protein. Berdasarkan uraian sebelumnya, jika ditinjau dari fase 

terdispersi dan medium pendispersi maka terdapat 8 jenis sistem koloid, seperti 

ditunjukkan dalam Tabel 2 dan Gambar 3. 
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Koloid bisa berubah menjadi bukan koloid, dan beberapa di antaranya bisa 

berubah kembali menjadi koloid seperti semula. Berdasarkan perubahan tersebut 

dikenal dua kelompok koloid, yaitu: 

1. Koloid reversibel (koloid yang dapat balik) 

Koloid reversibel adalah koloid yang jika dibiarkan akan berubah menjadi 

tidak koloid, namun bisa berubah kembali menjadi koloid. Contoh campuran air 

dengan susu (koloid) jika dibiarkan maka susu akan mengendap dan airnya 

terpisah (dalam hal ini koloid sudah berubah menjadi suspensi), namun jika 

suspensi tersebut dikocok akan kembali diperoleh koloid susu seperti semula. 

2. Koloid irreversibel (koloid yang tidak dapat balik) 

Koloid irreversibel yaitu koloid yang jika dibiarkan akan berubah menjadi 

bukan koloid, dan tidak bisa kembali berubah menjadi koloid. Contoh koloid 

irreversibel adalah sol emas. 

 

C. SIFAT KOLOID 

Umumnya koloid berbentuk keruh, tetapi ada juga koloid yang bening. 

Untuk membedakan koloid dengan larutan dan suspensi dapat dilakukan dengan 

melihat dan membandingkan sifat koloid dengan sifat larutan dan suspensi. Sifat-

sifat koloid disajikan pada bagian berikut.  

1) Efek Tyndall 

 

Gambar 3. Seberkas cahaya melewati  a) Larutan b) Melewati koloid  

                  (Brown, et al., 2012) 
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httpswww.youtube.comwatchv=uNm9rA_js8s.mp4 

Efek Tyndall adalah penghamburan berkas sinar oleh partikel koloid. Efek 

Tyndall bergantung pada jenis sinar dan ukuran partikel. Sinar kuning lebih 

sedikit dihamburkan. Semakin besar ukuran partikel maka semakin nyata 

penghamburan tersebut. Larutan tidak dapat menghamburkan sinar. Apabila sinar 

dilewati ke koloid dan larutan maka di koloid sinar akan dihamburkan sedangkan 

pada larutan sinar tersebut akan diteruskan. Contoh efek Tyndall dalam kehidupan 

sehari-hari yaitu: 

1)  Sorot lampu mobil yang dihamburkan pada malam hari yang berkabut.  

2)  Sorot lampu proyektor yang dihamburkan dalam ruang yang berdebu/berasap 

3)  Berkas sinar matahari yang masuk lewat celah atap/dinding ruangan yang 

berdebu, atau  lewat celah-celah tumbuhan di pagi hari yang berkabut 

 

Gambar 4. Akibat Efek Tyndall yang terlihat ketika sinar matahari 

melewati sela pepohonan saat udara berkabut/ di pagi 

hari  (Brown, et al, 2012) 

 

2) Gerak Brown 

  Partikel koloid akan bergerak zig-zag (bergerak lurus dan patah-patah). 

Gerak ini dinamai sesuai dengan nama penemunya yaitu Robert Brown, seorang 

ahli biologi berkebangsaan Inggris. Gerak Brown terjadi karena tumbukan yang 

tidak seimbang antara partikel koloid dengan molekul pendispersi. Dalam 

suspensi tidak terjadi gerak Brown, karena partikelnya cukup besar sehingga 
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tumbukan antar partikel cukup seimbang. Partikel zat terlarut juga mengalami 

gerak Brown, tapi tidak teramati. Gerak Brown yang terus menerus dapat 

mencegah koloid dari pengendapan (karena gerakan tersebut dapat mengimbangi 

gaya gravitasi dan menghindari pengendapan). 

 
Gambar 5. Gerak Brown pada partikel koloid  

                    (http:// www.google/images) 
 

httpswww.youtube.comwatchv=fRsTrIroBeg.mp4 

3) Adsorbsi 

Partikel koloid dapat menyerap (mengadsorbsi) partikel lain (ion, atau 

molekul lain) di permukaannya. Adsorbsi ion-ion tertentu pada permukaan koloid 

menyebabkan timbulnya muatan pada koloid. Antara partikel bermuatan sejenis 

akan terjadi tolak menolak, sehingga terhindar dari pengelompokan 

(pengendapan) antar sesama partikel koloid. Jika partikel koloid saling 

bertumbukan dan saling tarik-menarik maka akan terjadi pengelompokan 

(pengendapan). 
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                              (a)                                       (b) 

Gambar 6. (a). Partikel Sol Fe(OH)3 mengadsorpsi kation dari medium 

                            pendispersinya   sehingga   bermuatan   positif,  (b) Pertikel sol 

As2S3 mengadsorpsi anion dari medium pendispersinya 

sehingga bermuatan negatif (Johari, 2009 :308) 
 

 
httpswww.youtube.comwatchv=E12chLvgNCI.mp4 

 
4) Elektroforesis 

Elektroforesis adalah pergerakan partikel koloid dalam medan listrik. 

Pergerakan partikel koloid dalam medan listrik disebabkan karena koloid tersebut 

memiliki muatan. Koloid bermuatan negatif akan bergerak ke anode (elektrode 

positif) dan yang bermuatan positif akan bergerak ke katode (elektrode negatif). 

Elektroforesis dapat digunakan untuk menentukan muatan koloid. Identifikasi 

DNA merupakan aplikasi dari elektroforesis. 

 

Gambar 7. Di dalam medan listrik, partikel koloid yang bermuatan 
positif akan bergerak menuju katode (-). Sebaliknya, 
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partikel koloid yang bermuatan negatif akan bergerak 

menuju anode (+). Pergerakan partikel koloid ini disebut 

elektroforesis (Johari, 2009:310) 

 

 

D. CARA PEMBUATAN SISTEM KOLOID 

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa ukuran partikel koloid lebih besar dari 

partikel larutan dan lebih kecil dari partikel suspensi. Partikel koloid dapat dibuat 

dari partikel larutan ataupun dari partikel suspensi. Ada dua cara pembuatan 

partikel koloid yaitu secara kondensasi dan dispersi. 

1) CARA KONDENSASI 

Pembuatan partikel koloid secara kondensasi dilakukan dengan 

mengelompokkan (agregasi) partikel larutan menjadi partikel yang lebih 

besar/berukuran koloid, partikel yang digabungkan bisa dalam bentuk molekul, 

ion atau atom. Cara kondensasi dilakukan melalui reaksi-reaksi kimia seperti: 1) 

reaksi hidrolisis; 2) redoks, 3) pergantian pelarut dan 4) dekomposisi rangkap. 

a. Reaksi hidrolisis (reaksi penguraian dengan air), yaitu menghidrolisis 

senyawa ion sehingga terbentuk senyawa yang sukar larut (koloid). Contoh: 

Pembuatan sol Fe(OH)3 dengan memasukkan larutan jenuh FeCl3 ke dalam 

air mendidih, sesuai dengan reaksi berikut:  

 FeCl3 (aq) + 3H2O (l) → 3HCl (aq) + Fe(OH)3(koloid) 

b   Reaksi redoks (reaksi yang disertai perubahan bilangan oksidasi). 

Contoh: Pembuatan sol belerang dilakukan dengan mengalirkan gas hidrogen 

sulfida ke dalam larutan belerang dioksida, sesuai dengan reaksi berikut: 

2H2S (g)      +     SO2 (aq)                        2H2O (l) + 3S (koloid) 

      Pembuatan sol emas dengan mereduksi emas klorida dengan staniklorida     

2AuCl3    +  3SnCl2                                 2 Au(koloid) + 3SnCl2 

b. Pergantian pelarut. Pembuatan koloid dengan cara pergantian pelarut 

dilakukan dengan mengganti pelarut dari suatu larutan atau menambahkan 

pelarut lain, yang zat terlarut lebih sukar larut dalam pelarut pengganti/ 
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pelarut yang ditambahkan tersebut. Contoh: Ke dalam larutan belerang 

dengan alkohol ditambahkan air untuk membuat koloid belerang, dalam hal 

ini belerang lebih sukar larut dalam air daripada dalam alkohol. 

c. Dekomposisi rangkap/ metatesis, dengan penukaran ion sehingga terbentuk 

koloid. Contoh: Pembuatan sol AgCl dengan cara mencampurkan larutan 

perak nitrat encer dengan larutan HCl encer, sesuai dengan reaksi berikut: 

             AgNO3(aq)+  HCl (aq)                                  AgCl (koloid) + HNO3(aq) 

Pembuatan sol As2S3 dengan cara mereaksikan larutan H3AsO3 dengan 

 larutan H2S, sesuai dengan reaksi berikut: 

                    2H3AsO3(aq) + 2H2S (aq)                                       As2S3 (koloid) + 6H2O(l) 

 

2) CARA DISPERSI 

Pembuatan partikel koloid secara dispersi dilakukan dengan menghaluskan 

partikel kasar menjadi partikel kecil yang berukuran koloid. Cara dispersi 

dilakukan dengan cara mekanik, peptisasi, atau dengan loncatan bunga api (busur 

Bredig). 

a.  Cara mekanik 

Pembuatan koloid dengan cara mekanik dilakukan dengan menggerus 

partikel kasar menggunakan lumpang atau penggiling koloid sampai diperoleh 

partikel berukuran tertentu, kemudian partikel yang dihasilkan diaduk dengan 

medium pendispersi sehingga diperoleh koloid. Contoh: pembuatan sol belerang 

dapat dilakukan dengan menggerus serbuk belerang sampai halus kemudian 

mencampurnya dengan air. 

b.  Cara peptisasi 

Pembuatan koloid dengan cara peptisasi dilakukan dengan memecah 

partikel kasar menjadi partikel halus berukuran koloid dengan menambahkan zat 

pemeptisasi (pemecah). 

Contoh: 
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1)  Pembuatan koloid agar-agar yang dipeptisasi dengan air 

2) Pembuatan koloid AgCl dengan menambahkan air suling pada padatan 

AgCl 

3) Peptisasi endapan NiS oleh H2S 

4) Peptisasi karet oleh bensin, 

5)  Pembuatan koloid Al(OH)3 dengan menambahkan HCl encer pada 

endapan Al(OH)3. 

6)  Peptisasi endapan Al(OH)3 oleh AlCl3. 

7)  Peptisasi endapan Fe(OH)3 dengan menambahkan larutan FeCl3 

 

c.  Cara busur Bredig (Loncatan bunga api) 

Pembuatan koloid dengan cara busur Bredig merupakan gabungan cara 

kondensasi dan cara dispersi. Pembuatan cara busur Bredig digunakan untuk 

membuat sol-sol logam, seperti pembuatan sol emas, sol perak, sol platina. Logam 

yang akan dijadikan koloid dijadikan sebagai elektrode dan dicelupkan ke dalam 

medium dispersi, kemudian kedua ujung elektroda tersebut dihubungkan dengan 

listrik tegangan tinggi (seperti diperlihatkan dalam Gambar 8). Setelah 

dihubungkan dengan listrik tegangan tinggi, maka atom-atom logam akan lepas 

dari elektroda dan larut dalam air dan kemudian partikel logam yang larut dalam 

air tersebut mengalami kondensasi membentuk partikel koloid. 

Untuk lebih jelasnya mengenai pembuatan koloid dapat dilihat video di 

link berikut: 

 
httpswww.youtube.comwatchv=hTPVITM6AHs.mp4 

      https://www.youtube.com/watch?v=c0yi2o2XQPQ 
 

E. KOAGULASI 

Koloid bersifat stabil karena meiliki muatan listrik sejenis. Antara muatan 

sejenis akan terjadi tolak-menolak, tolak-menolak tersebut akan menjaga 

kestabilan koloid. Apabila muatan listrik tersebut hilang, maka partikel-partikel 

http://www.youtube.com/watch?v=c0yi2o2XQPQ
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koloid akan bergabung membentuk gumpalan. Gumpalan ini akan mengendap 

akibat pengaruh gravitasi. Proses penggumpalan partikel koloid ini dikenal 

dengan istilah koagulasi. Koagulasi dapat terjadi secara kebetulan atau disengaja. 

Biasanya koagulasi koloid dengan sengaja dilakukan dengan tujuan untuk 

menghilangkan koloid yang berbahaya/ tidak diinginkan keberadaannya. Contoh 

koagulasi secara kebetulan adalah menggumpalnya susu jika dibiarkan lama-

lama, sedangkan contoh koagulasi yang disengaja adalah penggumpalan partikel-

partikel koloid pada penjernihan air laut. 

Untuk mempercepat proses koagulasi dapat dilakukan dengan 

menghilangkan muatan listrik pada partikel koloid. Penghilangan muatan partikel 

koloid dapat dilakukan dengan empat cara yaitu: 

Cara melakukan koagulasi: 

1. Cara elektroforesis 

Dalam cara elektroforesis koloid diberi arus listrik, sehingga partikel 

koloid yang bermuatan bergerak ke elektroda yang berlawanan muatannya. 

Akibatnya partikel akan kehilangan muatan/menjadi netral dan menggumpal dan 

mengendap di sekitar elektroda, seperti terlihat dalam Gambar 10 akibat 

pengaruh gravitasi. Proses penggumpalan partikel koloid ini dikenal  dengan 

istilah koagulasi. Koagulasi dapat terjadi secara kebetulan atau disengaja. 

Biasanya koagulasi koloid dengan sengaja dilakukan dengan tujuan untuk 

menghilangkan koloid yang berbahaya/tidak diinginkan keberadaannya. Contoh 

koagulasi secara kebetulan adalah menggumpalnya susu jika dibiarkan lama-

lama, sedangkan contoh koagulasi yang disengaja adalah penggumpalan partikel-

partikel koloid pada penjernihan air laut. 

2. Cara pemanasan 

Dengan adanya pemanasan, terjadi peningkatan energi kinetik partikel 

koloid. Dan pergerakan partikel koloid menjadi lebih banyak dan cepat sehingga 

terjadi tabrakan antar partikel koloid. Tabrakan tersebut dapat menyebabkan 

terbentuknya ikatan antar partikel koloid sehingga terbentuk gumpalan. 

Contohnya koloid putih telur jika dipanaskan akan menggumpal (terkoagulasi) 
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4 4 3 3 

 

3. Penambahan elektrolit 

Koloid yang distabilkan oleh ion positif menjadi tidak stabil jika ke 

dalam koloid tersebut ditambahkan ion negatif, begitu juga sebaliknya. Koloid 

yang distabilkan oleh ion negatif akan terganggu kestabilannya jika ditambahkan 

ion positif. Hal ini disebabkan karena terjadi tarik-menarik antara ion yang 

ditambahkan dengan ion penstabil koloid tersebut, sehingga koloid tidak lagi 

stabil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

(a) Sol Fe(OH)3 dikelilingi ion Cl-(b) Sol Fe(OH)3 dikelilingi ion PO4
3-    

Gambar 8. Penambahan elektrolit untuk mengkoagulasi partikel koloid   

 (Johari, 2009 : 311 ) 

 

Contoh: Koloid Fe(OH)3 yang distabilkan oleh ion Fe3+ yang teradsorbsi di 

permukaannya. Koloid ini akan menjadi tidak stabil jika ke dalam koloid tersebut 

ditambahkan ion negatif, seperti penambahan ion PO4
3-. Jadi penambahan ion 

PO4
3-ke dalam koloid Fe(OH)3 akan menyebabkan tarik-menarik dengan ion Fe3+ 

membentuk FePO4 sehingga tidak ada lagi ion Fe3+ yang menjaga kestabilan 

koloid tersebut. Kekuatan ion untuk mengkoagulasi koloid tergantung pada jenis 

ion dan besarnya muatan. Urutan kekuatan ion mengkoagulasi koloid menurut 

Hofmeister adalah: 

Anion: SO 2- > PO 3-> CH COO-> Cl-> NO ->CNS- 

Kation: Mg2+> Ca2+> Sr2+> Ba2+> Li+> Na+> K+> Cs+ 

4. Mencampur dua macam elektrolit 
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Koagulasi dapat terjadi dengan mencampurkan dua jenis koloid yang 

berlawanan muatan. Apabila dua macam koloid yang berlawanan muatan 

dicampurkan akan terjadi tarik menarik antar partikelnya, sehingga akan terjadi 

penggumpalan (koagulasi). Contoh, Koagulasi besi(III)oksida, diperoleh dengan 

menambahkan FeCl3 ke air panas. Ketika beberapa tetes Al2(SO4)3 ditambahkan, 

partikel tersuspensi akan mengkoagulasi dengan cepat membentuk endapan 

Fe2O3(s) seperti terlihat pada Gambar 9 

 
 

Gambar 9. Koagulasi besi(III)oksida, diperoleh dengan menambahkan 

FeCl3 ke air panas. Ketika beberapa tetes Al2(SO4)3 

ditambahkan, partikel tersuspensi akan mengkoagulasi 

dengan cepat membentuk endapan Fe2O3(s), seperti pada 

Gambar (b) 

 

F. CARA MENJAGA KESTABILAN SISTEM KOLOID 

Kestabilan koloid bisa rusak karena terjadinya koagulasi ataupun adanya 

partikel pengotor yang merusak kestabilan koloid. Seperti yang telah diuraikan 

sebelumnya jika keberadaan koloid tersebut tidak diharapkan (misal karena 

membahayahakan) maka dapat dilakukan penggunpalan (koagulasi). Namun 

untuk koloid yang diharapkan keberadaannya maka kita harus mempertahankan 

kestabilan koloid tersebut (mencegah terjadinya koagulasi). Untuk 

mempertahankan kestabilan koloid dapat dilakukan beberapa usaha sebagai 

berikut: 

1) Dialisis 
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Dialisis adalah proses untuk menghilangkan pengotor yang mengganggu 

kestabilan koloid, pengotor tersebut bisa berupa ion-ion ataupun molekul lainnya. 

Dalam pembuatan koloid, sering terdapat ion-ion yang mengganggu kestabilan 

sistem koloid. Pengotor pengganggu tersebut dapat dihilangkan dengan proses 

dialisis. 

 

 

Cara melakukan dialisis: 

a. Koloid dimasukkan dalam kantong yang terbuat dari selaput semipermeabel 

(selaput yang hanya dapat dilewati oleh partikel-partikel kecil, seperti ion dan 

molekul, tapi tidak dapat dilewati oleh partikel koloid) 

b. Kemudian kantong tersebut dimasukkan ke dalam bejana yang berisi air 

mengalir, sehingga ion-ion atau molekul pengotor akan keluar dan hanyut, dan 

didapat koloid yang bersih dari pengotor. 

 

             Gambar 10. Proses dialisis (Brown, et al., 2012) 

c. Pemisahan hasil metabolisme dari darah oleh ginjal. Dalam hal ini ginjal 

bersifat sebagai selaput semipermeabel, yang dapat menahan butir butir darah 

sebagai koloid dan melewatkan ion-ion dan molekul-molekul kecil seperti air, 

urea dan kreatinin). 

 Proses cuci darah bagi orang gagal ginjal menggunakan mesin 

dialisator (dalam hal ini fungsi ginjal diganti dengan mesin dialisis/ 

dialisator). Pada orang gagal ginjal, ginjalnya tidak bisa berfungsi untuk 



Modul 5: Larutan dan Sistem Koloid                           M5KB1, Asam, Basa, pH, 
dan Indikator 
 

 

 

149 

mengeluarkan ion- ion atau molekul-molekul pengotor/pengganggu dalam 

darah (seperti urea dan kreatinin). Maka pengotor tersebut harus dikeluarkan 

melalui cuci darah dengan mesin dialisis (dialisator). Darah kotor dialirkan ke 

dalam dialisator untuk dibersihkan dari pengotor (urea, kreatinin, ion-ion 

pengotor, dll) kemudian darah bersih dimasukkan lagi ke dalam tubuh. 

 

 

  Gambar 11. Aplikasi dialisis dalam pencucian darah (Brown, et al., 2012) 

 

2) Menambahkan emulgator (zat pengemulsi) 

  Koloid dalam bentuk emulsi dapat dijaga kestabilannya dengan 

menambahkan emulgator, seperti menambahkan sabun atau deterjen pada emulsi 

minyak dan air. Campuran minyak dan air jika dikocok kuat akan terbentuk 

emulsi. Namun jika emulsi tersebut didiamkan, emulsi akan rusak membentuk 

suspensi yang terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan minyak dan lapisan air. Agar 

emulsi tersebut tidak rusak, ke dalam emulsi tersebut dapat ditambahkan sabun 

atau deterjen sebagai emulgator. 

3) Menambahkan ion 

Pada umumnya koloid sol dapat menyerap ion sehingga menjadi 

bermuatan listrik. Jika ke dalam koloid yang bermuatan ditambahkan ion 

bermuatan sama maka akan terjadi tolak-menolak antara partikel koloid dengan 
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ion yang ditambahkan sehingga dapat menjaga kestabilan koloid tersebut (tidak 

terkoagulasi). Contohnya koloid Fe2O3.xH2O dapat distabilkan dengan 

menambahkan ion Fe3+. 

4) Menambahkan koloid pelindung 

  Koloid pelindung akan membungkus zat terdispersi sehingga zat 

terdispersi tidak bisa lagi terkoagulasi. Seperti penambahan gelatin untuk menjaga 

kestabilan es krim agar tidak mengkristal. 

5) Menambahkan emulgator (zat pengemulsi) 

Koloid dalam bentuk emulsi dapat dijaga kestabilannya dengan 

menambahkan emulgator, seperti menambahkan sabun atau deterjen pada emulsi 

minyak dan air. Campuran minyak dan air jika dikocok kuat akan terbentuk 

emulsi. Namun jika emulsi tersebut didiamkan, emulsi akan rusak membentuk 

suspensi yang terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan minyak dan lapisan air. Agar 

emulsi tersebut tidak rusak, kedalam emulsi tersebut dapat ditambahkan sabun 

atau deterjen sebagai emulgator. 

 

G. PENGGUNAAN KOLOID DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI 

Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali ditemui sistem koloid, baik 

yang alami maupun yang buatan. Koloid tersebut ada yang menguntungkan dan 

ada yang merugikan. Oleh karena itu dengan mempelajari ilmu tentang koloid 

kita dapat mengembangkan dan memanfaatkan hal yang menguntungkan dan 

mencegah atau mengurangi hal yang merugikan dalam kehidupan sehari-hari. 

Beberapa industri cendrung membuat produk-produknya dalam bentuk 

koloid, seperti industri makanan, industri kosmetik, industri farmasi dan lain-lain. 

Hal ini disebabkan karena ada beberapa zat yang tidak bisa saling bercampur 

secara homogen pada tingkat mikroskopik, namun bisa bercampur secara merata 

dan campurannya bersifat stabil pada tingkat makroskopik (yaitu koloid). Seperti 

cat yang mengandung pigmen zat warna yang tidak larut dalam air, namun 

dengan sistem koloid dapat dibuat sistem yang merata secara makroskopik. 

Kegunaan koloid didasarkan pada aplikasi sifat sifat koloid. Koloid 

dapat digunakan sebagai penggumpal karena sifatnya yang dapat terkoagulasi, 
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koloid juga dapat digunakan sebagai adsorben karena sifatnya yang dapat 

mengadsorbsi. Contoh kegunaan koloid sebagai adsorben/pemutih gula tebu, 

sebagai obat sakit perut (seperti norit). 

Beberapa kegunaan koloid: 

1)    Untuk penggumpalan lateks 

Lateks adalah koloid (karet dalam air) yang bermuatan negatif. Agar 

lateks  mudah dikemas dan dicetak, maka ke dalam lateks ditambahkan ion 

positif sehingga terjadi tarik-menarik antara ion yang berlawanan tersebut. Akibat 

tarik-menarik tersebut lateks akan menggumpal dan mudah dicetak ataupun 

dikemas. 

2)   Mengurangi polusi udara 

Gas buangan pabrik yang mengandung partikel berbahaya dapat diatasi 

dengan menggunakan koloid. Asap buangan dimasukkan ke dalam ruangan 

bertegangan listrik tinggi (pengendap Cottrell). Di dalam ruangan tersebut terjadi 

pengionan molekul udara, asap akan menyerap ion positif dan tertarik ke 

elektroda negatif, sehingga menggumpal. Sehingga dihasilkan gas yang tidak 

berbahaya dan bebas dari padatan (karena sudah digumpalkan). 

3)   Sebagai Penjernih air 

Sifat koloid yang dapat terkoagulasi dan mengadsorbsi partikel lain, 

membuat koloid dapat dimanfaatkan dalam penjernihan air. Air sumur yang kotor 

kemungkinan mengandung koloid dan zat pengotor lain seperti zat warna dari 

limbah, dan lain-lain. 

Tawas (aluminium sulfat) jika dicampurkan ke dalam air  akan 

terhidrolisis membentuk koloid Al(OH)3, dan koloid tersebut akan 

menyerap/mengadsorbsi pengotor-pengotor dalam air, sehingga air menjadi 

jernih dan bersih. Biasanya untuk penjernihan air digunakan pasir (sebagai 

penyaring), karbon aktif dan tawas (sebagai adsorben), klorin  dan kaporit 

(sebagai desinfektan), kapur tohor (untuk menetralkan pH akibat penambahan 

tawas yang bersifat asam).  
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4)   Sebagai deodorant 

Biasanya keringat mengandung protein yang dapat menimbulkan bau 

bila diuraikan oleh bakteri. Untuk mengatasi hal tersebut biasanya digunakan 

deodorant. Deodorant mengandung aluminium klorida untuk mengkoagulasi 

protein dalam keringat. Endapan protein dan keringat ini akan menghambat kerja 

kelenjer keringat, sehingga keringat dan protein yang dihasilkan berkurang. 

 

5)   Sebagai bahan pencuci 

Sabun atau deterjen jika dicampurkan dengan air akan membentuk 

koloid. Molekul sabun atau deterjen terdiri dari bagian kepala (polar) dan ekor 

(non polar), seperti diperlihatkan dalam Gambar 12. 

 

Ekor (hidrofob)                                              Kepala (hidrofil) 

Gambar 12. Struktur molekul sabun 
 

Bagian kepala merupakan koloid hidrofil (suka air, karena air juga 

polar) sedangkan bagian ekor merupakan koloid hidrofob (tidak suka air) dan 

suka minyak (kotoran yang menempel pada pakaian). Sehingga molekul sabun 

dalam air akan memposisikan diri dengan kepala mengarah dan menempel pada 

air sedangkan ekor mengarah dan menempel pada minyak (kotoran), sehingga 

terjadi tarik-menarik antara bagian kepala dan ekor yang mengakibatkan lepasnya 

kotoran dari pakaian. Air yang  mengandung sabun juga mempunyai tegangan 
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permukaan yang lebih rendah, sehingga air bersabun akan mudah masuk/meresap 

ke pori-pori bahan yang di cuci. 

6)   Sebagai bahan kosmetik 

Beberapa bahan kosmetik ada yang susah digunakan dalam bentuk 

padatan, sehingga dikembangkan kosmetik dalam bentuk koloid, seperti lotion. 

7)   Sebagai bahan makanan 

Beberapa jenis makanan dan obat tidak larut dalam air dan sulit ditelan 

dalam bentuk padatan, oleh karena itu bahan makanan atau obat tersebut diolah 

menjadi koloid sehingga mdah dikonsumsi. 

8)   Pemutihan gula tebu 

Zat-zat warna dalam gula dapat diadsorbsi dengan koloid sehingga gula 

menjadi putih bersih. 

9)   Sebagai obat sakit perut (seperti norit) 

Norit merupakan karbon aktif dan di dalam usus akan membentuk 

koloid. Norit dapat mengadsorbsi gas atau zat racun yang terdapat dalam usus. 

 

4. Contoh/Non-Contoh/Ilustrasi 

 

Partikel zat Terlarut

Partikel zat Terlarut
Partikel zat Terlarut

Partikel zat pelarut

A B C  

A. Larutan                           B. Koloid                          C. Suspensi 

5.  Forum Diskusi 
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Diskusikanlah persoalan yang dikemukakan di bawah ini.  

1. Berdasarkan gambar di atas, manakah campuran yang memiliki ukuran 

partikel terlarut yang paling besar? Dan campuran manakah yang memiliki 

ukuran partikel paling kecil? 

Berdasarkan jawaban anda no.1, perkirakanlah apakah ketiga campuran 

tersebut akan terpisah jika didiamkan dan disaring dengan kertas saring? 

2. Berdasarkan gambar di atas, bagaimanakah penyebaran partikel terlarut 

dalam larutan, koloid dan suspensi, dan kelompokkanlah masing-masing 

campuran berdasarkan jumlah fasanya? 

Bagaimanakah warna dari masing-masing campuran dari segi tembus 

pandangnya? 

3. Berdasarkan gambar di atas, klasifikasikanlah campuran di atas, manakah 

yang merupakan larutan, koloid dan suspensi! 

4. Isilah tabel berikut! 

 

Perbedaan koloid, suspensi dan larutan 

 https://www.youtube.com/watch?v=vRX5wPVxadY 

 https://www.youtube.com/watch?v=1ANMWwJIFAg 

 https://www.youtube.com/watch?v=5iG9nivH7g0 

Pembeda Larutan  Koloid  Suspensi  

Jumlah fasa    

Bentuk campuran    

Warna campuran    

Jari-jari partikel    

Jika disaring dengan 

kertas saring 

   

Jika didiamkan 

beberapa menit 

   

http://www.youtube.com/watch?v=vRX5wPVxadY
http://www.youtube.com/watch?v=1ANMWwJIFAg
http://www.youtube.com/watch?v=5iG9nivH7g0
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 https://www.youtube.com/watch?v=NDpDOduz9pU 

 

Efek Tyndal 

 https://www.youtube.com/watch?v=PbnJZW7ogUQ 

Gerak Brown 

 https://www.youtube.com/watch?v=3E5Gssd6vdM&t=3s 

 https://www.youtube.com/watch?v=DjsxArWVn9c 

 

Dialisis 

 https://www.youtube.com/watch?v=klwZPlVXHjc 

 https://www.youtube.com/watch?v=bXZq9j16Uc8 

 

Pembuatan Koloid 

 https://www.youtube.com/watch?v=c0yi2o2XQPQ 

 https://www.youtube.com/watch?v=NlXsK8yvAxg 

 

  

C.    PENUTUP 

 

1. Rangkuman 

Selamat, Anda telah menyelesaikan kegiatan belajar tentang 

Koloid. Hal-hal penting yang telah anda pelajari dalam kegiatan 

belajar ini adalah sebagai berikut: 

a. Koloid adalah suatu campuran zat heterogen (dua fase) antara dua zat 

atau lebih dimana partikel-partikel zat yang berukuran koloid (fase 

terdipersi/yang dipecah) tersebar secara merata di dalam zat lain 

(medium pendispersi/pemecah). Ukuran partikel koloid berkisar antara 

1-100 nm, ukuran yang di maksud dapat berupa diameter, panjang, 

lebar, maupun tebal dari suatu partikel. 

b. Berdasarkan ukuran partikel dan sifat campuran yang terbentuk dikenal 3 

jenis campuran, yaitu Larutan, koloid, dan suspensi 

http://www.youtube.com/watch?v=NDpDOduz9pU
http://www.youtube.com/watch?v=PbnJZW7ogUQ
http://www.youtube.com/watch?v=3E5Gssd6vdM&amp;t=3s
http://www.youtube.com/watch?v=DjsxArWVn9c
http://www.youtube.com/watch?v=klwZPlVXHjc
http://www.youtube.com/watch?v=bXZq9j16Uc8
http://www.youtube.com/watch?v=c0yi2o2XQPQ
http://www.youtube.com/watch?v=NlXsK8yvAxg
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c. Sistem koloid terdiri atas dua fase, yaitu fase terdispersi dan 

medium pendispersi.Fase pendispersi maupun medium 

pendispersi dapat berupa gas, cair maupun padat. 

d. Sifat koloid: Mengalami efek tyndall, Melakukan gerak brown, 

Mengalami elektroforesis. 

 

2. Tes Formatif 

I. Test Berganda 

 
1. Hal-hal berikut merupakan ciri sistem koloid, kecuali..... 

A. Dapat disaring dengan penyaring semipermibel 

B. Stabil (tidak memisah) dalam waktu lama 

C. Terdiri atas dua fasa 

D. Terlihat Homogen 

E. Menghamburkan cahaya 

 
2. Sistem berikut tergolong emulsi, kecuali... 

A. Santan D. Mayonaise 

B. Tinta E. Alkohol 70% 

C. Air susu 

 
3. Contoh koloid padat dalam gas adalah..... 

A. Kabut D. Buih 

B. Embun E. Batu apung 

C. Asap 

 
4. Roti adalah sistem koloid..... 

A. Padat dalam cair 

B. Cair dalam gas 

C. Cair dalam padat 

D. Gas dalam cair 

E. Gas dalam padat 

 

5. Kombinasi yang tidak mungkin menghasilkan sistem koloid 

adalah..... 
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A. Gas-cair D. Padat-padat 

B. Gas-gas E. Padat-cair 

C. Cair-cair 

 
6. Penghamburan berkas sinar di dalam sistem koloid disebut..... 

A. Gerak brown 

B. Efek tyndall 

C. Koagulasi 

D. Elektroforesis 

E. Dialisis 

 
7. Gerak brown terjadi karena..... 

A. Gaya gravitasi 

B. Tolak-menolak antara partikel koloid yang bermuatan sama 

C. Tarik-menarik antara partikel koloid yang berbeda muatan 

D. Tumbukan antara partikel koloid 

E. Tumbukan molekul medium pendispersi dengan partikel koloid 

 

8. Partikel koloid yang bermuatan listrik karena..... 

A. Adsorpsi ion-ion oleh partikel koloid 

B. Adsorpsi elektron oleh partikel koloid 

C. Partikel koloid mengalami ionisasi 

D. Pelepasan elektron oleh partikel koloid 

E. Reaksi partikel koloid dengan mediumnya 

 
9. Kelebihan elektrolit dalam suatu koloid biasanya dihilangkan 

dengan cara..... 

A. Busur bredig D. Kondensasi 

B. Elektroforesis E. Gerak brown 

C. Dialisis 

 
10. Muatan partikel koloid dapat diketahui dengan cara.... 

A. Dialisis 

B. Efek tyndall 

C. Elektroforesis 

D. Koagulasi 

E. Adsorpsi 
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II. Test Essay 

 
1. Tersedia 4 jenis sampel A, B, C dan D. 2 dari 4 sampel tersebut adalah 

merupakan koloid. Sampel A dan B terlihat jernih, sedangkan sampel C 

keruh dan terdapat endapan di dasar wadah yang bisa disaring dengan 

kertas saring. Bagaimana cara anda menentukan sampel koloid tersebut? 

2. Berdasarkan fasa terdispersi dan fasa pendispersi dikenal 8 jenis koloid. 

a. Tuliskan 8 jenis koloid tersebut (lengkap dengan fasa terdispersi dan 

pendispersi), serta berikan contoh masing-masingnya! 

b. Dari 8 jenis koloid tersebut kenapa tidak ada koloid dengan fasa 

terdispersi dan pendispersi gas? 

3. Pembuatan koloid dapat dilakukan secara dispersi dan kondensasi, 

a. Jelaskan perbedaan cara dispersi dan kondensasi 

b. Bagaimana cara membuat koloid dengan cara dispersi, dan berikan 

contoh masing-masingnya! 

4. Jelaskan cara menjaga kestabilan koloid! 

5. Jelaskan cara penjernihan air sungai yang keruh dan kotor agar diperoleh 

air yang bersih! 

6. Sesuai dengan materi yang anda pelajari tentang koloid, tuliskan peran 

serta cara kerja sabun dalam membersihkan kotoran pada pakaian! 

7. Banyak industri cenderung menyajikan produknya dalam bentuk koloid, 

seperti industri makanan, obat-obatan, kosmetik, cat dan lain-lain. Sesuai 

teori yang telah saudara pelajari tentang koloid, jelaskan alasan dan 

tujuan industri menyajikan produknya dalam sistem koloid!  
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TUGAS AKHIR 

I. Tes Sumatif Modul 5 

1. Kelompok senyawa hidroksida yang merupakan asam adalah…... 

A. Al(OH)3; Si(OH)2-;  PO(OH)3 

B. Si(OH)2-;  SO2(OH)2;  Mg(OH)2 

C. PO(OH)3; SO2(OH)2;  ClO3(OH) . 

D. ClO3(OH);  PO(OH)3;  Ca(OH)2 

E. ClO3(OH);  SO2(OH)2; Mg(OH)2 

2. Di antara larutan-larutan di bawah ini yang mempunyai harga [H+] paling  

besar adalah . . . . 

A. HCl 1 M                     D. CH3COOH 0,1 M 

B. HCl 0,1 M                  E. H2SO4 0,75 M 

C. CH3COOH 1 M 

3. Jika larutan P memiliki pH = 5 dan larutan Q memiliki pH = 6, perbandingan 

konsentrasi ion hidrogen dalam larutan P dan Q adalah . . . . 

A. 1 : 0,1          D. 5 : 6 
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B. 1 : 2              E. log 5 : log 6 

C. 1 : 10 

4. Cara paling tepat untuk membuktikan bahwa larutan natrium hidroksida 

bersifat basa adalah …. 

A. Mencicipinya, apabila terasa pahit berarti basa 

B. Mencampur dengan cuka, apabila terbentuk gelembung berarti basa 

C. Menguji dengan kertas lakmus merah, jika berubah warna jadi biru berarti  

 basa 

D. Mencampur dengan air jeruk nipis, apabila terbentuk garam dapur berarti  

 basa 

E. Menguji dengan kertas lakmus biru, apabila berubah jadi warna merah 

 berarti  basa 

5. Sebanyak 0.49gram H2SO4 dilarutkan dalam 1 liter aquades. Jika Ar H = 1, 

Ar S = 32 dan O = 16 maka pH larutan yang terbentuk adalah …. 

A. 2 + log 1                       D. 11 + log 5 

B. 3 – log 5                        E. 12 + log 5 

C. 3 + log 5 

6. Pada pelarutan NH3 terjadi kesetimbangan sebagai berikut. 

NH3(aq) + H2O(l) ↔ NH4
+

(aq) + OH-
(aq) 

Yang merupakan pasangan asam-basa konjugasi adalah... 

A. NH3 dan H2O 

B. NH4
+ dan OH- 

C. NH3 dan OH- 

D. H2O dan NH4
+  

E. H2O dan OH- 

7. Sebanyak 50 mL larutan yang terdiri dari CH3COOH 1M dan CH3COOONa 

1M ditambahkan larutan HCl 1M sebanyak 1 mL. Berapa pH larutan setelah 

penambahan HCl 1M ? (Ka=1,8×10-5) 

A. 5 + log 2,78 

B. 5 - log 2,78 

C. 5 - log 1,87 

D. 5 + log 1,87 

E. 5 + log 2,87  
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8. Air akan berubah harga pHnya menjadi lebih besar dari 7, jika ke dalam air 

        tersebut  dilarutkan . . . . 

A. Natrium sulfat                  D. Kalsium klorida 

B. Natrium karbonat             E. Tembaga nitrat 

C. Natrium klorida 

9. Sifat-sifat yang dimiliki oleh larutan amonium sulfat yaitu: 

          (1) bersifat asam                              (3) harga pH < 7 

          (2) membirukan lakmus merah       (4) terhidrolisis sempurna 

          Sifat yang benar adalah . . . . 

A. 1, 2, 3            D. 1, 4 

B. 1, 3                E. 3, 4 

C. 2, 4 

10. pH larutan CH3COONa 0,1 M jika Ka CH3COONa = 10–5 adalah . . . . 

A. 3          D. 10 

B. 5          E. 13 

C. 9 

11. pH 500 mL larutan yang mengandung 2 mol NH4Cl (Kb NH3(aq) = 10–5) 

      adalah . . . . 

A. 1 – log 4            D. 5 – log 1,4 

B. 4 – log 1            E. 6 – log 4 

C. 2 – log 5 

 

12. Dalam larutan manakah indikator fenolftalein akan berubah warnanya dari 

      tak berwarna menjadi merah? 

A. Larutan K2CO3        D. Larutan CH3COOH 

B. Larutan H2SO4         E. Larutan NaNO3 

C. Larutan NH4Cl 

13. Larutan basa lemah tepat jenuh Mg(OH)2 mempunyai pH=10. Ksp basa 

tersebut adalah... 

A. 5 × 10-12 

B. 4 × 10-12 

C. 2 × 10-12 

D. 5 × 10-13 

E. 5 × 10-14 

 
 

 

 

14. Pernyataan yang tepat mengenai sifat koligatif larutan adalah .... 

A. Sifat koligatif larutan bergantung pada jenis zat terlarut 

B. Sifat koligatif larutan bergantung pada jumlah partikel zat terlarut 
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C. Tekanan uap suatu zat merupakan sifat koligatif larutan yang tergantung  

     pada jenis zat 

D. Salah satu sifat koligatif larutan adalah penurunan titik didih larutan 

E. Sifat koligatif larutan merupakan sifat kimia 

 

15. Titik beku larutan NaCl 0,2 molal dan glukosa 0,4 molal akan sama, sebab  

  kedua larutan tersebut …. 

A. mempunyai molekul yang sama besarnya 

B. mempunyai derajat ionisasi yang sama 

C. menghasilkan partikel yang sama banyaknya 

D. sama-sama larutan elektrolit 

E. sama-sama larutan nonelektrolit. 

16. Apabila diketahui tekanan uap jenuh larutan urea pada suhu 50 ºC adalah 42,5 

mmHg, sedangkan tekanan uap jenuh pelarut air pada kodisi tersebut adalah 

43,5 mmHg, maka fraksimol urea adalah .... 

A. 0,977 

B. 0,797 

C. 0,779 

D. 0,032 

E. 0,023 

17. Di antara kelima larutan berikut ini yangmempunyai titik didih paling rendah 

adalah …. 

A. K2SO4 0,03 M 

B. Al2(SO4)3 0,01 M 

C. NaCl 0,02 M 

D. C6H12O6 0,03 M 

E. Mg(NO3)2 0,02 M 

18. Hal-hal berikut yang menyatakan sifat adsorpsi dari koloid adalah..... 

A. Warna langit yang bermacam-macam 

B. Pembentukan delta pada muara sungai 

C. Pengendapan debu pada cerobong asap 
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D. Partikel kanji yang tidak terpengaruh gaya gravitasi 

E. Pada penggunaan oralit untuk penyembuhan sakit perut 

19. Al(OH)3 membentuk sol yang bermuatan positif dalam air. Di antara elektrolit 

berikut, yang paling efektif untuk mengkoagulasi koloid itu adalah..... 

A. NaCl  

B. Na3PO4 

C. Fe2(SO4)3  

D. NaSO4 

E. BaCl2 

20. Zat yang tidak membentuk koloid liofil jika didispersikan kedalam air adalah..... 

A. Agar-agar  
B. Gelatin 
C. Kasein  
D. Susu 
E. Belerang 

II. Kunci Jawaban Tes Formatif Kb 1-4 

A. Tes Formatif KB 1 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
B. Tes Formatif KB 2 

 
 

 

 

 

 

No soal Jawaban 

1 D 

2 D 

3 A 

4 E 

5 C 

6 B 

7 C 

8 B 

9 D 

10  

No soal Jawaban 

1 D 

2 B 

3 E 

4 D 

5 B 

6 E 

7 A 

8 B 

9 C 

10 A 
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C. Tes Formatif KB 3 

 

 

 

 

 

 

D. Tes Formatif 

KB 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunci Tes Sumatif Modul 5 

 

 

 

 

No soal Jawaban 

1 A 

2  

3 B 

4 C 

5 E 

6 D 

7 B 

8 C 

9 A 

10 C 

No soal Jawaban 

1 B 

2 E 

3 E 

4 E 

5 B 

6 B 

7 E 

8 A 

9 C 

10 C 

No soal Jawaban 

1 C 

2 E 

3 A 

4 C 

5 B 

6 E 

7 C 

8 B 

9 B 

10 C 

11 E 

12 A 

13 D 

14 B 

15 C 

16 E 

17 A 

18 C 

19 C 

20 E 
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