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Salah satu pemeriksaan fisik masa kini yang cukup penting adalah analisis kimia dari contoh 

darah, misal tingkat kolesterol dan gula darah. Salah satu karakteristik darah yang jarang 

dipikirkan adalah pH nya, padahal pH darah sangat kritis bagi kesehatan dan hidup. pH darah 

harus dipertahankan tetap, yaitu antara 7,36 – 7,40, bervariasi hanya beberapa per seratus. pH 

darah dipertahankan tetap melalui interaksi senyawa yang kompleks, beberapa dengan sifat 

asam dan beberapa dengan sifat basa. Disebut bahwa darah adalah campuran buffer 

(penyangga). Dari sekian komponen penting, yang paling bertanggung jawab untuk 

mempertahankan pH darah adalah ion bikarbonat, HCO3–, dan karbon dioksida (yang kadang-

kadang dinyatakan dalam larutan air sebagai asam karbonat, H2CO3). Bab ini akan dimulai 

dengan aspek dasar dari kesetimbangan larutan, yang dikenal dengan efek ion senama. Akan 

diperlihatkan bagaimana efek ion senama memainkan perannya dalam larutan buffer dan 

bagaimana menetapkan kualitas yang menyebabkan larutan buffer tahan terhadap perubahan 

sehingga pH nya tidak berubah. Juga akan dibahas peran efek ion senama terhadap perubahan 

warna yang berkaitan dengan indikator asam – basa, penggunaan indikator untuk mengukur 

pH larutan, dan pengamatan reaksi netralisasi asam – basa yang dilakukan melalui titrasi.     

 

 

13-1 Efek Ion Senama 
 
Pembahasan akan dimulai dengan memperkenalkan fenomena yang merupakan kunci dari 

hampir semua yang akan dilakukan pada Bab ini. Dari Bab 12 diketahui bahwa dalam air 

murni, [OH–] = [H3O+] = 1 x 10–7 M. Pada Contoh 12-2 telah dipelajari bahwa untuk HCl 

0,015 M, maka [H3O+] = [Cl–] = 0,015 M dan [OH–] = 6,7 x 10–13 M, dari perhitungan sebagai 

berikut,  

HCl   + H2O à H3O+ + Cl– 
asam  basa  0,015 M  0,015 M 

 

H2O                            + H2O ⇀ H3O+   
0,015 M  

+ OH– 

 

 

H3O+ dihasilkan baik oleh ionisasi sempurna HCl maupun oleh self-ionisasi dari air. Hal ini 

disebut ion senama pada kedua reaksi. Konsentrasi tinggi H3O+ yang dihasilkan oleh ionisasi 

asam kuat HCl menggantikan reaksi self-ionisasi air ke kiri (prinsip Le Châtelier). Hal ini 

menyebabkan konsentrasi ion hidroksida berkurang dari harganya, kalau dalam air murni. Efek 

M10x6,7
0,015
K 13w -=
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yang telah ditetapkan ini, penghambatan ionisasi elektrolit lemah oleh adanya ion senama 

dari elektrolit kuat, disebut efek ion senama.  

 

Kalau ditambahkan basa kuat NaOH ke dalam air, OH– adalah ion senama dalam 

kesetimbangan self-ionisasi air dan konsentrasi ion hidronium, [H3O+], akan sangat terkurangi. 

Pada kenyataannya, bahkan asam lemah dan basa lemah menghasilkan jauh lebih banyak H3O+ 

dan OH– dari pada air dan akan menghambat self-ionisasi dari air. Secara ringkas, 

 
H2O                  + H2O ⇀ H3O+ + OH– 

                                             dengan adanya asam atau basa, kesetimbangan bergeser ke kiri 

 

Larutan Asam Lemah dan Asam Kuat. Selain menghambat self-ionisasi dari air, asam kuat 

akan menghambat ionisasi dari asam lemah, melalui ion senama H3O+. Misal,   

HC2H3O2               + H2O ⇀ H3O+ + C2H3O2–  

    dengan adanya asam kuat, kesetimbangan bergeser ke kiri 
 

Contoh 13-1 

a. Hitung [H3O+] dan [C2H3O2–] dalam asam lemah HC2H3O2 0,1 M (Ka = 1,74 x 10–5). 

b. Hitung [H3O+] dan [C2H3O2–] dalam campuran asam lemah HC2H3O2 0,1 M (Ka = 1,74 x 

10–5) dan asam kuat HCl 0,1 M.  

 

a. Seperti pada Contoh 12-6, untuk asam lemah dibuat asumsi bahwa x sangat kecil sehingga 

(0,1 – x) ≈ 0,1.  

 

reaksi : HC2H3O2 + H2O ⇄ H3O+ +   C2H3O2– 

dalam larutan : 0,1 M    –  – 

perubahan : – x M    + x M  + x M 

Setimbang : (0,1 – x) M    x M  x M 

 

 

   x2 = 1,74 x 10–6     à    x = 	&1,74	x	10,- = 1,32	x	10,0	M 

 x = [H3O+] = [C2H3O2–] = 1,32 x 10–3 M 

5
a 10x1,74K -=

5
22

232

2323
a 10x1,74

0,1
x

x)(0,1
x

x)(0,1
x.x

]OH[HC
]OH][CO[HK -

-+

=»
-

=
-

==
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b. Pada tahap ini harus dimasukkan informasi tentang ion senama, H3O+. 
reaksi : HC2H3O2 + H2O ⇄ H3O+ +   C2H3O2– 

dalam larutan asam lemah : 0,1 M    –  – 

dalam larutan asam kuat : –    0,1 M  – 

ionisasi asam lemah : – y M    + y M  + y M 

setimbang : (0,1 – y) M    (0,1 + y) M  y M 

 

Karena asam kuat menghambat ionisasi asam lemah, maka dapat diasumsikan bahwa 

konsentrasi H3O+ yang dihasilkan oleh asam lemah (y) akan sangat kecil. Jadi, (0,1 – y) ≈ 

(0,1 + y) ≈ 0,1  

                                                                         

      y  =  [C2H3O2–]  =  1,74 x 10–5 M 

      [H3O+] = 0,1 + y = 0,1 M  

 

 

Latihan 13-1 

Untuk larutan HC2H3O2 0,218 M (Ka = 1,3 x 10–5) dan HI 0,0852 M, tentukan: 

a.   [H3O+]                    b.   [OH–]                       c.   [C2H3O2–]                    d.   [I–] 
 

       

Sebagai ringkasan tentang efek asam kuat HCl pada ionisasi asam lemah HC2H3O2 yang 

dihitung pada Contoh 13-1,  

• Asumsikan semua H3O+ dalam campuran asam kuat dan asam lemah berasal dari asam kuat. 

(Asumsi ini tidak sah kalau asam kuat sangat encer dan/atau kalau Ka dari asam lemah 

besar).                          

• Dengan adanya asam kuat, konsentrasi anion dari asam lemah (A–) jauh lebih kecil 

dibandingkan dengan bila hanya ada asam lemah (HA) saja. 

     

Dengan cara yang sama, OH– dari basa kuat akan menghambat ionisasi dari basa lemah. 

NH3               + H2O ⇀ NH4+ + OH–  

                                                    dengan adanya basa kuat, kesetimbangan bergeser ke kiri                 
 

 

5

232

2323
a 10x1,74

y)(0,1
(0,1)(y)

y)(0,1
y)(y)(0,1

]OH[HC
]OH][CO[HK -

-+

=
-

»
-
+

==

5
a 10x1,74K -=



 
 

287 

Larutan asam lemah dengan garamnya. Garam dari asam lemah adalah elektrolit kuat, 

dalam larutan air akan terurai sempurna menjadi ion-ion. Salah satu ion yang dihasilkan oleh 

disosiasi garam, yaitu anion, adalah ion senama pada kesetimbangan ionisasi asam lemah. 

Sebagai contoh, dapat ditampilkan efek dari garam asetat pada kesetimbangan asam asetat 

sebagai berikut, 

NaC2H3O2(aq)   à Na+ + C2H3O2– 
 

HC2H3O2               + H2O ⇀ H3O+ + C2H3O2– 

    dengan adanya ion asetat, kesetimbangan bergeser ke kiri 
   

Contoh 13-2 

Hitung [H3O+] dan [C2H3O2–] bila HC2H3O2 0,1 M dicampur dengan NaC2H3O2  0,1 M. 

Ka NaC2H3O2 = 1,74 x 10–5. 

 

Susun persamaan seperti pada Contoh 13-1(b), akan tetapi disini NaC2H3O2 sebagai sumber 

ion senama.  
reaksi : HC2H3O2 + H2O ⇄ H3O+ +   C2H3O2– 

dalam larutan asam lemah : 0,1 M    –  – 

dalam larutan garam : –    –  0,1 M 

ionisasi asam lemah : – x M    + x M  + x M 

setimbang : (0,1 – x) M    x M  (0,1 + x) M 

 

Karena garam menghambat ionisasi asam lemah, HC2H3O2, maka diharapkan [H3O+] = x akan 

sangat kecil. Jadi, (0,1 – x) ≈ (0,1 + x) ≈ 0,1. 

 

x  = [H3O+]  =  1,74 x 10–5 M 

0,1 + x = [C2H3O2–] = 0,1 M 

    

 

Latihan 13-2 

Untuk larutan NH3 0,106 M (Kb = 1,74 x 10–5) dan NH4Cl 0,0742 M, tentukan: 

a.  [OH–]                    b.  [NH4+]                       c.   [Cl–]                   d.   [H3O+] 
 

       

5

232

2323
a 10x1,74

x)(0,
(x)(0,1)

x)(0,1
x)(x)(0,1

]OH[HC
]OH][CO[HK -

-+

=
-

»
-
+

==
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Sebagai ringkasan tentang efek garam NaC2H3O2 pada ionisasi asam lemah HC2H3O2 yang 

dihitung pada Contoh 13-2,  

• Asumsikan semua anion dalam campuran asam lemah dan garamnya berasal dari garam. 

(Asumsi ini tidak sah kalau konsentrasi garam sangat rendah dan/atau kalau Ka dari asam 

lemah besar.) 

• Dengan adanya garam dari asam lemah, konsentrasi ion hidronium (H3O+) jauh lebih kecil 

dibandingkan dengan bila hanya ada asam lemah saja. 

                      

Efek garam amonium pada ionisasi basa lemah amonia mirip dengan kondisi asam 

lemah/garam: kation, NH4+, adalah ion senama dan [OH–] akan berkurang ketika reaksi 

bergeser ke kiri.    

NH4Cl(aq) à NH4+ + Cl– 
 

NH3               + H2O ⇀ NH4+ + OH – 

    dengan adanya ion amonium, kesetimbangan bergeser ke kiri 
         

 

13-2 Larutan Buffer (Penyangga) 
 
Apabila sejumlah asam atau basa ditambahkan pada air murni, meskipun dalam jumlah yang 

sangat kecil, pH air murni akan berubah secara drastis. Pada Gambar 13-1 dapat dilihat bahwa 

air murni tidak memiliki ketahanan terhadap perubahan pH, disebut bahwa air murni tidak 

memiliki kapasitas (kemampuan) buffer.  

 

 

Gambar 13-1 
Efek Penambahan Sejumlah Kecil 
Asam dan Basa pada pH Air. 
 
Air murni mempunyai pH = 7. 
Penambahan 0,001 mol HCl (1 mL 
HCl 1 M) kepada 1 L air menghasilkan 
[H3O+] = 0,001 M dan pH = 3. 
Penambahan 0,001 mol OH– (40 mg 
NaOH dalam 1 L air) menghasilkan 
OH– = 0,001 M dan pH = 11. 
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Larutan buffer adalah larutan dimana pH nya hanya berubah sedikit sekali dengan 

penambahan sedikit asam atau basa. Larutan asam asetat – natrium asetat, seperti pada 

Contoh 13-2, memiliki kemampuan bertahan terhadap perubahan pH, maka larutan ini disebut 

larutan buffer. Supaya larutan dapat bertindak sebagai buffer, larutan tersebut harus 

mempunyai dua komponen, dimana yang satu mampu menetralkan asam dan yang satu lagi 

mampu menetralkan basa. Sebagai contoh, larutan buffer yang umum adalah campuran 

yang mengandung  

• asam lemah dan basa konjugatnya (dari garamnya) atau  

• basa lemah dan asam konjugatnya (dari garamnya).  

Sebagai contoh, diambil larutan yang mempunyai konsentrasi yang sama dengan HC2H3O2 dan 

NaC2H3O2 (seperti pada Contoh 13-2). Dalam larutan ini [H3O+] = 1,74 x 10–5 dan pH = 4,76. 

Jadi,  

                              

Sekarang kedalam larutan ditambahkan sedikit asam (H3O+) atau basa (OH–). Reaksi ini akan 

terjadi dalam larutan buffer.  

C2H3O2–              + H3O+ à HC2H3O2 + H2O (1) 

  sedikit      

HC2H3O2 + OH – à C2H3O2– + H2O (2) 

  sedikit      

 

Pada reaksi (1), seketika sejumlah kecil basa konjugat (C2H3O2–) diubah menjadi asam 

(HC2H3O2). Pada reaksi (2), seketika sejumlah kecil asam (HC2H3O2) diubah menjadi konjugat 

basa (C2H3O2–). Pada kedua kasus tersebut, rasio [C2H3O2–]/[HC2H3O2] pada persamaan Ka 

berubah hanya sangat sedikit. Perubahan ini sangat sedikit sehingga pH dapat dikatakan tetap 

4,76. Sebagai contoh, misal konsentrasi  awal dari asam lemah dan garamnya masing-masing 

adalah 1 M dan ditambahkan asam atau basa yang cukup untuk bereaksi dengan 1% komponen 

buffer yang sesuai. Maka perubahan pH adalah 

• buffer awal: pH 4,76 

• ditambah asam (merubah 1% garam menjadi asam pada reaksi (1) 

  

 pH = – log (1,78 x 10–5 ) = 4,75           

5

232

2323
a 10x1,74

]OH[HC
]OH][CO[HK -

-+

==

55

232

2325
3 10x1,78

0,99
1,01x10x1,74

]OH[C
]OH[HCx10x1,74]O[H --

-
-+ ===
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• ditambah basa (merubah 1% asam menjadi garam pada reaksi (2) 

 

 pH = – log (1,71 x 10–5 ) = 4,77 

 

Apakah larutan buffer dapat berfungsi di semua daerah pH, jawabannya tidak. Setiap larutan 

buffer mempunyai daerah operasi pH sendiri. Sebagai contoh, buffer asam asetat – natrium 

asetat hanya baik untuk mempertahankan pH tetap pada pH = 5. Untuk mendapat larutan buffer 

pada daerah pH lain harus digunakan komponen lain. Kalau buffer dimaksudkan berfungsi 

dalam larutan basa, komponen yang harus ada adalah basa lemah dan asam konjugatnya (atau 

garam).  

 

Contoh 13-3 

Larutan NH3 – NH4Cl merupakan larutan buffer atau bukan?  

 

Setiap kali mau memutuskan apakah larutan tertentu memiliki sifat buffer atau tidak, 

pertanyaan kunci adalah, apakah dapat diidentifikasi komponen dalam larutan yang mampu 

menetralkan penambahan sejumlah kecil asam dan komponen yang akan menetralkan 

penambahan basa? Pada soal ini, komponen yang dapat menetralkan asam adalah NH3 dan 

komponen yang dapat menetralkan basa adalah NH4+.  

 

NH3             + H3O+ à NH4+ + H2O (1) 

  sedikit      

NH4+ + OH – à NH3 + H2O (2) 

  sedikit      

 

Dalam semua larutan yang mengandung NH3 dan NH4+ diketahui bahwa 

NH3             + H2O ⇄ NH4+ + OH – dan 
 

  

 

55
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2325
3 10x1,71

1,01
0,99x10x1,74

]OH[C
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Kalau kira-kira konsentrasi yang sama dari NH4+ dan NH3 dipertahankan dalam larutan, maka 

[OH–] ≈ 1 x 10–5 M, pOH ≈ 5, dan pH ≈ 9. Jadi larutan amonia – amonium klorida adalah 

larutan buffer alkalin (basa).  

 

 

Latihan 13-3 

Larutan HCHO2 – KCH2 merupakan larutan buffer atau bukan?  

 
 

Menghitung pH larutan buffer. Untuk menghitung pH larutan buffer, secara sederhana 

substitusikan konsentrasi kesetimbangan dari asam lemah (atau basa lemah) dan garamnya 

ke kesetimbangan ionisasi. Meskipun demikian, kadang-kadang diperlukan perhitungan awal 

sebelum dapat digunakan Ka atau Kb. 

 

Contoh 13-4 

Hitung pH larutan buffer yang dibuat dengan melarutkan 63 mL HC2H3O2 0,2 M (Ka = 1,74 x 

10–5) dengan 37 mL NaC2H3O2 0,2 M. 

 

Pertama, hitung konsentrasi stoikiometri dari asam lemah dan garamnya dalam larutan buffer 

100 mL (volume total campuran). Kemudian pertimbangkan kesetimbangan ionisasi yang 

terjadi dalam larutan campuran. 

 

Perhitungan pengenceran:                                                                        

  

                                                                                                                                                                                              

 

Perhitungan kesetimbangan: 
Reaksi : HC2H3O2 + H2O ⇄ H3O+ +   C2H3O2– 

dalam larutan asam lemah : 0,126 M    –  – 

dalam larutan garam : –    –  0,074 M 

ionisasi asam lemah : – x M    + x M  + x M 

setimbang : (0,126 – x) M    x M  (0,074 + x) M 

232
232

232 OHHCM0,126
L0,1

/LOHHCmol0,2xL0,063
OHHCmolaritas ==

-- == 232

-
232

232 OHCM0,074
L0,1

/LOHCmol0,2xL0,037
OHCmolaritas
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Diasumsikan x sangat kecil. Jadi, (0,126 – x) ≈ 0,126 dan (0,074 + x) ≈ 0,074.    

 
 

 

pH = – log [H3O+] = – log (2,96 x 10–5) =  4,53 

 

 

Latihan 13-4 

Hitung pH larutan buffer yang dibuat dengan melarutkan 63 mL HC7H5O2 0,0814 M (Ka = 6,3 

x 10–5) dengan 37 mL NaC7H5O2 0,148 M.  

 

 

Persamaan yang berguna untuk larutan buffer: Persamaan Henderson – Hasselbach.  

Dalam larutan buffer, meskipun secara lengkap mungkin memerlukan beberapa jenis 

perhitungan yang berbeda, selalu ada bagian yang memerlukan kaitan antara pH (atau pOH) 

dari larutan buffer dengan konsentrasi dari komponen buffer. Secara keseluruhan, masalah 

umumnya dapat dengan mudah diselesaikan melalui persamaan yang sederhana, yang dikenal 

sebagai persamaan Henderson – Hasselbalch. Secara hipotetis, digunakan asam lemah, HA 

(misal HC2H3O2) dan garamnya NaA (misal NaC2H3O2). Dimulai dengan menuliskan 

persamaan yang sudah sangat dikenal 

HA             + H2O ⇄ H3O+ + A – 
 

  

Susun kembali sisi kanan persamaan untuk mendapatkan  

                    
Sekarang ambil harga logaritma negatif dari masing-masing sisi persamaan tersebut 

 

Ingat bahwa pH = – log [H3O+] dan pKa = – log Ka 

 

5
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Penurunan yang sama untuk larutan buffer dari basa lemah B dan garamnya (misal, BH+Cl–, 

dimulai dengan  

B   +   H2O    ⇄    BH+   +   OH–  

 

 

Dan hasil persamaan akhir adalah 

              

 

Yang membuat persamaan pH dan pOH sangat berguna adalah bahwa biasanya konsentrasi 

stoikiometri (konsentrasi senyawa dalam larutan) dapat disubstitusi untuk konsentrasi 

kesetimbangan. Jumlah ini dengan asumsi bahwa asam lemah (atau basa lemah) pada 

dasarnya tidak terionisasi dengan keberadaan garamnya. Asumsi ini sah sepanjang 

komponen buffer tidak terlalu encer dan Ka (atau Kb) tidak terlalu besar. 

 

Menyiapkan Larutan Buffer. Misal diperlukan larutan buffer dengan pH = 4,76. Bagaimana 

menyiapkan larutan ini? Kalau diketahui bahwa pKa = 4,76 untuk asam asetat, dan menurut 

persamaan pH di atas, yang harus dilakukan hanya mencari larutan yang memiliki konsentrasi 

HC2H3O2 dan C2H3O2– yang sama. 

 

Meskipun demikian, misal diperlukan larutan buffer dengan pH = 5,10. Apa yang harus 

dilakukan? Ada dua alternatif: (1) gunakan rasio [C2H3O2–]/[HC2H3O2] yang memiliki harga 

yang tepat untuk membuat larutan dengan pH = 5,10. (2) Cari asam lemah yang mempunyai 

pKa = 5,10 dan siapkan larutan yang memiliki konsentrasi molar yang sama dari asam dan 

garamnya. Meskipun alternatif kedua adalah konsep yang sederhana, pada umumnya tidak 

digunakan, karena bagaimana menemukan asam lemah yang tersedia secara umum yang larut 

dalam air dan memiliki pKa = 5,10? Alternatif pertama lebih praktis.  

 

(asam]
basa][konjugat

logpKpHatau
[HA]

][AlogpKpH aa +=+=
-

[B]
][BH][OH

[B]
]][OH[BHKb

+
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asam][konjugat

logpKpOHatau
[B]

][BHlogpKpOH bb +=+=
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64,7log14,76
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Contoh 13-5 

Berapa gram NaC2H3O2 harus dilarutkan kedalam 0,3 L HC2H3O2 0,25 M untuk menghasilkan 

larutan buffer dengan pH = 5,10 (Ka = 1,74 x 10–5), dan dianggap bahwa volume total larutan 

tetap = 0,3 L. 

 

Persamaan tentang pH di atas sesuai untuk digunakan pada kondisi ini. Harga pKa tidak terlalu 

besar dan larutan tidak terlalu encer. Selesaikan persamaan tersebut untuk [C2H3O2–]. 

   dimana pH = 5,10 dan pKa = 4,76  

    dan     

 

[C2H3O2–] = 0,250 x 2,2 = 0,55 M 

 

 

 

Latihan 13-5 

Hitung pH larutan buffer yang dibuat dengan melarutkan 14 g NaC2H3O2 kedalam 0,3 L 

HC2H3O2 0,25 M (Ka = 1,74 x 10–5), dan dianggap bahwa volume total larutan = 0,3 L. 

 

 

Menghitung perubahan pH dalam Larutan Buffer. Disini digunakan ide yang sudah dipakai 

beberapa kali sebelumnya. Perhitungan yang didasarkan pada tetapan kesetimbangan 

seringkali harus didahului oleh perhitungan stoikiometri. 

 

Untuk menghitung perubahan pH sebagai hasil penambahan sejumlah kecil asam atau basa ke 

dalam larutan buffer, pertama-tama harus digunakan prinsip stoikiometri untuk menetapkan 

berapa banyak satu komponen buffer digunakan dan berapa banyak komponen lainnya 

dihasilkan. Kemudian dapat digunakan konsentrasi baru dari asam lemah (atau basa lemah) 

dan garamnya untuk menghitung pH larutan buffer.  
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Contoh 13-6 

0,3 L larutan buffer yang terdiri atas HC2H3O2 0,25 M dan NaC2H3O2 0,55 M mempunyai pH 

= 5,10. Jelaskan efek yang terjadi pada pH kalau ditambahkan 0,006 mol HCl. 

 

Perhitungan stoikiometri: 

Untuk menetralisasi 0,006 mol H3O+, 0,006 mol C2H3O2– harus diubah menjadi 0,006 mol 

HC2H3O2.   
reaksi : C2H3O2– + H3O+  à HC2H3O2  +   H2O 

buffer mula-mula : 0,3 L x 0,55 M = 

0,165 mol 

   0,3 L x 0,25 M = 

0,075 mol 

 – 

ditambahkan : –  0,006 mol  –  – 

perubahan : – 0,006 mol  – 0,006 mol  + 0,006 mol   

mol buffer akhir : (0,165 – 0,006) = 

0,159 mol 

 ?  (0,075 + 0,006) = 

0,081 mol 

  

molaritas buffer 

akhir 

:   ?     

 

Perhitungan kesetimbangan: 

Kondisi yang disyaratkan oleh persamaan Henderson – Hasselbalch dipenuhi oleh larutan 

buffer ini.   

 

 

 

Latihan 13-6  

0,3 L larutan buffer yang terdiri atas HC2H3O2 0,25 M dan NaC2H3O2 0,55 M mempunyai pH 

= 5,10. Jelaskan efek yang terjadi pada pH kalau ditambahkan 0,006 mol NaOH. 

 

 

Pengenceran Larutan Buffer. Selain tidak mengalami perubahan pH terhadap penambahan 

sejumlah kecil asam atau basa, larutan buffer juga tidak berubah pH nya pada pengenceran. 

Sifat ini dapat sangat berguna ketika larutan buffer menjadi encer sebagai hasil dari proses yang 

terjadi. Masih menggunakan larutan buffer pada Contoh 13-5, dimana larutan buffer yang 

terdiri atas HC2H3O2 0,25 M dan NaC2H3O2 0,55 M mempunyai pH = 5,10. Larutan buffer ini 

M0,53
L0,3
mol0,159

= M0,27
L0,3
mol0,081

=

5,050,294,76
0,27
0,53log4,75

]OHC[H
]OH[ClogpKpH
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232
a =+=+=+=
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diencerkan 10 kali dari volume awalnya. Konsentrasi menjadi HC2H3O2 0,025 M dan 

NaC2H3O2 0,055 M. Kalau keduanya dibandingkan, dapat dilihat bahwa  

 

Larutan buffer awal Larutan buffer sesudah diencerkan 

 

 

pH = 4,76 + log 2,2 = 5,1 

 

 

pH = 4,76 + log 2,2 = 5,1 

   

Dari contoh di atas dapat dilihat bahwa pada pengenceran, apapun yang dilakukan terhadap 

konsentrasi dari salah satu komponen buffer, konsentrasi komponen yang satunya berubah 

dengan faktor yang sama dan pH tidak berubah. Meskipun demikian, ada batas tertentu dimana 

kaitan ini berlaku. Apabila larutan buffer sangat diencerkan, asumsi pada persamaan Henderson 

– Hasselbalch bahwa hampir semua asam lemah (atau basa) akan tidak terionisasi, tidak 

berlaku.  

 

Kemampuan (kapasitas) Buffer. Pada Contoh 13-6, kalau ditambahkan lebih dari 0,075 mol 

OH–, HC2H3O2 akan diubah secara sempurna menjadi C2H3O2–. Hasilnya adalah campuran dari 

NaC2H3O2(aq) dan NaOH(aq). Larutan akan menjadi basa kuat, dan kemampuan bertindak 

sebagai buffer menjadi hilang. Larutan buffer pada Contoh 13-6 lebih dapat menetralisasi asam 

yang ditambahkan karena ada 0,165 mol C2H3O2– yang dapat bereaksi dengan asam tersebut. 

Akan tetapi, kalau lebih dari jumlah tersebut yang ditambahkan, maka kemampuan bertindak 

sebagai buffer akan hilang dan larutan menjadi asam kuat.  

 

Kapasitas buffer merujuk kepada jumlah asam atau basa yang dapat ditambahkan ke larutan 

buffer sebelum pH nya berubah secara berarti. Setiap larutan buffer mempunyai kapasitas 

tertentu (tidak tak terbatas), artinya setiap buffer hanya dapat berfungsi pada batas-batas 

tertentu sesuai dengan konsentrasi asam dan basa yang ada didalamnya. Pada umumnya, 

kapasitas maksimum dimana pH tidak berubah adalah kalau konsentrasi asam lemah (atau basa 

lemah) dan garamnya dipertahankan besar dan satu sama lain mendekati sama. Buffer 

memiliki kapasitas maksimum pada pH = pKa (atau pOH = pKb). Ketika rasio konsentrasi 

garam terhadap elektrolit lemah kurang dari 0,1 atau lebih besar dari 10, buffer mulai 
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kehilangan efektivitasnya. Karena log 0,1 = –1 dan log 10 = +1, artinya daerah efektivitas 

buffer kira-kira satu unit pH pada masing-masing sisi harga pK. Sebagai contoh, untuk buffer 

asam asetat – natrium asetat, daerah efektif adalah pH 3,8 sampai 5,8, sedangkan untuk amonia 

– amonium klorida daerah efektif sekitar pH 8,2 – 10,2.   

 

Mempertahankan pH Darah. Mempertahankan pH yang sesuai dalam darah dan cairan 

intrasel pada proses yang terjadi dalam organisme hidup mutlak penting. Hal ini terutama 

karena fungsi enzim, katalis untuk proses tersebut, sangat tergantung pada pH. Harga pH 

normal dari plasma darah adalah 7,4. Sakit keras atau kematian dapat disebabkan oleh 

perubahan hanya beberapa perpuluhan unit pH. Faktor-faktor yang dapat menuju kepada 

keadaan acidosis, dimana terjadi penurunan pH darah, adalah gagal hati, gagal ginjal, diabetes 

melitus, diare yang terus menerus, atau diet protein tinggi dalam jangka lama. Olahraga yang 

intensif dan lama dapat menyebabkan acidosis sementara. Alkalosis, yang ditandai oleh 

peningkatan pH darah, dapat terjadi karena muntah yang parah, napas cepat (kadang-kadang 

karena gelisah atau histeris), atau berada pada daerah yang tinggi. Dari pemeriksaan darah para 

pendaki yang mencapai puncak gunung Mount Everest (8848 m) tanpa tambahan oksigen, pH 

darah arteri adalah antara 7,7 – 7,8. Pada ketinggian ini bernapas cepat diperlukan karena 

sangat rendahnya tekanan O2 (sekitar 43 mm Hg).   

 

Darah sebagai Larutan Buffer. Berikut ini adalah pengukuran yang baik dari kapasitas buffer 

dalam darah manusia. Penambahan 0,01 mol HCl kedalam satu liter darah akan menurunkan 

pH hanya dari 7,4 menjadi 7,2. HCl dengan jumlah yang sama ditambahkan pada larutan garam 

(NaCl) yang isotonik (mempunyai tekanan osmosis yang sama) dengan darah akan 

menurunkan pH dari 7 menjadi 2. Larutan garam tidak mempunyai kapasitas buffer.          

 

 

13-3 Indikator Asam – Basa  
 
Pada bagian ini akan dipelajari bagaimana cara kerja indikator asam-basa. Indikator asam-

basa adalah asam lemah dimana asam yang tidak terionisasi (HIn) mempunyai satu warna 

[warna (1)], dan basa konjugatnya, anion (In-), memiliki warna lainnya yang berbeda [warna 

(2)]. Ketika sejumlah kecil indikator ditambahkan pada larutan, larutan akan berubah warna 

menjadi warna (1) atau warna (2) tergantung pada kesetimbangan ionisasi dari indikator, 
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berubah ke asam atau ke basa. Arah perubahan dari kesetimbangan reaksi tergantung pada 

konsentrasi H3O+, jadi tergantung pada pH.   

HIn + H2O ⇄ H3O+ + In– 
warna 1      warna 2 

 

Persamaan yang mengaitkan pH, pKa, dan konsentrasi molekul indikator dan anion dapat 

dituliskan dengan cara yang sama untuk persamaan buffer (persamaan Henderson-

Hasselbalch).  

                     
 

Pada umumnya, kalau 90% atau lebih indikator dalam bentuk HIn, larutan akan mengambil 

warna asam, yaitu warna (1). Kalau 90% atau lebih dalam bentuk anion, yaitu basa, maka 

larutan akan mengambil warna basa, yaitu warna (2). Kalau konsentrasi HIn dan In– kurang 

lebih sama, indikator dalam proses berubah dari bentuk asam ke basa dan memiliki warna 

antara warna (1) dan warna (2). Perubahan sempurna dari warna (1) ke warna (2) kira-kira 

sebesar 2 unit pH, dengan pH   =   pKa pada pertengahannya. Warna dan daerah pH dari 

beberapa indikator asam – basa dapat dilihat pada Gambar 13-2 dibawah ini. 

 

 
 

[HIn]
][InlogpKpH a

-

+=

Gambar 13-2 
pH dan Perubahan Warna 
untuk Beberapa Indikator 
Asam-Basa. 
 
Gambar indikator dan harga 
pH dimana terjadi perubahan 
warna adalah 
(a) metil ungu (pH 0 sampai 

2)  
(b) fenol merah (pH 6 

sampai 8) 
(c) thymol biru (pH 8  

sampai 10).  
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Penerapan. Indikator asam basa sangat berguna apabila penentuan pH yang tepat tidak 

diperlukan. Misal, untuk menentukan pH dari tanah. Tanah biasanya bersifat asam di daerah 

dengan curah hujan tinggi dan perkebunan, dan bersifat basa di daerah kering, meskipun 

demikian pH tanah dapat bervariasi tergantung pada kondisi setempat. Apabila tanah bersifat 

sangat asam untuk tanaman tertentu, maka pH dapat ditingkatkan dengan menambahkan kapur 

(CaO). Untuk mengurangi pH tanah, dapat ditambahkan gipsum (CaSO4.2H2O) atau materi 

organik. Di kolam renang, pH tertentu diperlukan supaya klorinasi berjalan efektif, untuk 

mencegah pertumbuhan jamur, menghindari korosi pipa, dll. pH yang disukai adalah 7,4, dan 

phenol red adalah indikator yang digunakan untuk memeriksa air kolam renang. Apabila 

klorinasi dilakukan dengan menggunakan Cl2(g),  maka air kolam renang menjadi bersifat asam 

karena reaksi antara Cl2 dan H2O. Pada kasus ini digunakan senyawa basa, seperti kapur atau 

natrium karbonat, untuk menaikkan pH. Apabila digunakan natrium hipoklorit, NaOCl(aq), 
dalam klorinasi, maka air kolan renang akan bersifat basa, pH dapat diturunkan dengan 

menggunakan asam (misal, HCl atau H2SO4). Beberapa indikator asam – basa beserta pH dan 

perubahan warnanya dapat dilihat pada Gambar 13-2 di atas. 

 

 

13-4 Reaksi Netralisasi dan Kurva Titrasi  
 
Netralisasi berarti reaksi antara asam dan basa membentuk garam dan air, dan reaksi dasar yang 

terjadi selama netralisasi yang sudah dikenal adalah 

H3O+ + OH–     à 2 H2O 
 

Keadaan yang penting dalam reaksi netralisasi adalah dimana baik asam maupun basa 

dikonsumsi, jadi keduanya tidak berada dalam keadaan berlebih. Keadaan ini disebut titik 

ekivalensi dari netralisasi. Untuk menentukan titik ekivalensi pada reaksi netralisasi harus 

dilakukan kontrol yang sangat hati-hati terhadap penambahan basa ke asam (atau sebaliknya, 

asam ke basa). Pada Bab 5 telah disinggung tentang hal ini, yaitu dengan prosedur titrasi. Jadi 

sekarang dapat diselesaikan masalah tentang bagaimana menentukan titik ekivalen selama 

titrasi. Pada titrasi, salah satu larutan yang akan dinetralisasi, misal asam, diletakkan pada 

tabung gelas, dengan beberapa tetes indiktor asam-basa. Larutan lainnya, basa, dimasukkan 

dalam buret dan ditambahkan pada asam, pertama dengan cepat, sesudah itu setetes demi 

setetes, sampai tercapai titik ekivalensi. Titik ekivalensi ditentukan melalui perubahan warna 

indikator asam-basa. Titik pada titrasi dimana indikator berubah warna disebut titik akhir 
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indikator. Yang harus dilakukan adalah memadankan titik akhir indikator dengan titik 

ekivalensi netralisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan memilih indikator yang perubahan 

warnanya di daerah pH dimana pH titik ekivalen ada di daerah tersebut. Pada bagian ini akan 

ditekankan tentang perhitungan pH pada beberapa titik dalam titrasi dan memperlihatkan titik-

titik ini dalam bentuk grafik pH. Grafik ini disebut kurva titrasi.  

 

Milimol. Pada titrasi, volume larutan yang dikeluarkan dari buret kurang dari 50 mL, dan 

molaritas larutan yang digunakan dalam titrasi pada umumnya kurang dari 1 M. Artinya, 

jumlah OH– (atau H3O+) dari buret selama titrasi pada umumnya hanya beberapa per seribu 

mol, misal 5 x 10–3 mol. Dalam melakukan perhitungan yang diperlukan untuk membuat kurva 

titrasi, lebih mudah kalau 5 x 10–3 dinyatakan sebagai 5 mmol. Simbol mmol adalah untuk 

milimol, yaitu seperseribu mol atau 10–3  mol. Ketika menyatakan jumlah zat terlarut dalam 

milimol dapat juga ditetapkan konsentrasi molaritas seperti berikut 

            

  

Seperti hasil kali, molaritas x volume (L), menghasilkan jumlah mol zat terlarut, hasil kali, 

molaritas x volume (mL), menghasilkan jumlah milimol zat terlarut. 

 

Titrasi Asam Kuat oleh Basa Kuat. Misal HCl (asam kuat) dititrasi dengan NaOH (basa 

kuat). pH dari larutan total pada titik yang berbeda dalam titrasi dapat dihitung, dan dapat 

digambarkan harga pH ini sebagai fungsi dari volume NaOH yang ditambahkan. Grafik ini 

disebut kurva titrasi, dan dari kurva ini dapat ditetapkan pH pada titik ekivalensi dan digunakan 

untuk memilih indikator titrasi yang sesuai.  

 

Contoh 13-7 

Pada titrasi 25 mL HCl 0,1 M (asam kuat) dengan NaOH  0,1 M (basa kuat), hitung pH pada: 

a. sebelum penambahan NaOH (pH awal). 

b. sesudah penambahan 24 mL NaOH 0,1 M (sebelum titik ekivalensi). 

c. sesudah penambahan 25 mL NaOH 0,1 M (titik ekivalensi). 

d. sesudah penambahan 26 mL NaOH 0,1 M (sesudah titik ekivalensi). 

 

larutanmL
terlarutzatmmol

1000
larutanL
1000
terlarutzatmol

larutanL
terlarutzatmol

molaritas ===
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a. Sebelum penambahan NaOH yang ada hanya HCl 0,1 M. Larutan ini memiliki [H3O+] = 

0,1 M, maka pH = – log 0,1 = 1 

b. Total mmol H3O+ yang dititrasi adalah 

 mmol	H0O7 = 25	mL	x	 :,;	<<=>
<?

= 2,5	mmol	H0O7 

Jumlah mmol OH– yang ada dalam 24 mL NaOH 0,1 M adalah 

 mmol	OH, = 24	mL	x	 :,;	<<=>
<?

= 2,4	mmol	OH, 

 

Reaksi netralisasi ini dapat digambarkan dengan format berikut 

reaksi : H3O+ + OH–     à 2 H2O 

mula-mula : 2,5 mmol  –   

penambahan :   2,4 mmol   

perubahan : – 2,4 mmol  – 2,4 mmol   

sesudah reaksi : 0,1 mmol  ∼ 0 mmol   

 

0,1 mmol H3O+ ada dalam larutan dengan volume 49 mL (25 mL dari asam mula-mula + 

24 mL basa yang ditambahkan). 

 

pH = – log [H3O+] = – log (2,04 x 10–3) = 2,69  

c. Titik ekivalensi adalah titik dimana HCl dinetralisasi secara sempurna, tidak ada kelebihan 

NaOH. Yang ada pada titik ekivalensi adalah NaCl(aq). Seperti telah dipelajari pada Bab 12, 

karena baik Na+ maupun Cl– tidak terhidrolisis dalam air, maka pH = 7.  

d. Untuk menentukan pH larutan setelah titik ekivalensi, dapat disusun format seperti pada 

nomor b, kecuali sekarang OH– berlebih. Jumlah mmol OH– yang ditambahkan adalah 26 

mL x 0,1 mmol/mL = 2,6 mmol.  

reaksi : H3O+ + OH–     à 2 H2O 

mula-mula : 2,5 mmol  –   

penambahan :   2,6 mmol   

perubahan : – 2,5 mmol  – 2,5 mmol   

sesudah reaksi : ∼ 0 mmol  0,01 mmol   

 

M10x2,04
mL49

OHmmol0,1
]O[H 33

3
-

+
+ ==
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0,1 mmol NaOH berlebih  ada dalam larutan dengan volume 51 mL (25 mL dari asam mula-

mula + 26 mL basa yang ditambahkan). Konsentrasi OH– dalam larutan ini  

 

pOH = – log [OH–] = – log (1,96 x 10–3) = 2,71  

 pH  =  14 – pOH  =  14 – 2,71  =  11,29 

 

 

Data titrasi dan kurva titrasi untuk titrasi HCl oleh NaOH dapat dilihat pada Gambar 13-3 di 

bawah ini.  

 
Indikator yang daerah perubahan warnanya terletak sepanjang bagian kenaikan tajam dari 

kurva titrasi (methyl orange sampai phenolphthalein) cocok untuk titrasi ini. Thymol blue 

terlalu cepat berubah warna (sebelum penambahan 25 mL basa), alizarin yellow-R terlalu 

lambat berubah warna. 

   

Beberapa fitur prinsip kurva titrasi dari asam kuat oleh basa kuat adalah  

• pH mempunyai harga rendah pada permulaan titrasi. 

• pH berubah secara lambat sampai sesaat sebelum titik ekivalensi. 

• Pada titik ekivalensi pH naik dengan tajam, mungkin sebanyak 6 unit untuk penambahan 

hanya 0,1 mL (2 tetes) basa. 

M10x1,96
mL51
mmol0,1

OH][ 3-- ==

Gambar 13-3 
Kurva Titrasi Asam Kuat 
oleh Basa Kuat, 25 mL HCl 
0,1 M oleh NaOH 0,1 M. 
 
Data Titrasi 
 
mL NaOH (aq)             pH 

  0 1,0  
10         1,37 
20         1,95 
22         2,19 
24         2,69 
25         7,00 
26       11,29 
28       11,75 
30       11,96 
40         12,36 
50        12,52	
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• Setelah titik ekivalensi tercapai, pH naik lagi akan tetapi dengan lambat. 

• Indikator yang perubahan warnanya di daerah pH = 4 sampai pH = 10, sesuai untuk titrasi 

ini 

                        

Titrasi Asam Lemah oleh Basa Kuat. Dibandingkan dengan titrasi asam kuat, ada beberapa 

perbedaan penting untuk titrasi asam lemah. Salah satu adalah bahwa pada awalnya sebagian 

besar asam lemah adalah molekul yang tidak terionisasi, HA, bukan sebagai H3O+ dan A–. 

Perbedaan lainnya adalah pH larutan pada titik ekivalensi. Akan tetapi ada satu hal yang tidak 

berubah kalau membandingkan titrasi asam lemah dengan asam kuat. Untuk volume yang 

sama dari larutan asam dengan molaritas yang sama, volume basa yang diperlukan 

untuk menitrasi asam sampai kepada titik ekivalensi tidak tergantung pada apakah 

asamnya lemah atau kuat. Hal ini karena jumlah asam yang harus dinetralkan sama, tidak 

tergantung apakah asam mula-mula ada sebagai H3O+ (asam kuat) atau sebagai molekul yang 

tidak terionisasi (asam lemah). Netralisasi asam lemah dapat digambarkan sebagai keterlibatan 

perpindahan langsung proton dari molekul HA ke OH–. Jadi netralisasi HC2H3O2 oleh NaOH 

dapat dinyatakan melalui persamaan total    

HC2H3O2 + OH–     à H2O + C2H3O2– 
 
 

Contoh 13-8 

Pada titrasi 25 mL HC2H3O2 0,1 M (asam lemah) dengan NaOH 0,1 M (basa kuat), hitung pH 

pada: 

a. sebelum penambahan NaOH (pH awal). 

b. sesudah penambahan 10 ml NaOH 0,1 M (sebelum titik ekivalensi). 

c. sesudah penambahan 12,5 ml NaOH 0,1 M (titik setengah netralisasi). 

d. sesudah penambahan 25 ml NaOH 0,1 M (titik ekivalensi). 

e. sesudah penambahan 26 mL NaOH 0,1 M (sesudah titik ekivalensi).  

 

a. pH awal diperoleh dengan melakukan perhitungan seperti pada Contoh 12-6 (lihat kembali 

cara menghitung pH asam lemah di Bab 12).  

pH = – log [H3O+]  =  – log (1,32 x 10–3) = 2,88  

 

b. Total mmol HC2H3O2 yang dinetralkan adalah 
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Jumlah mmol OH– yang ditambahkan adalah 

 

 

Volume larutan total = 25 mL asam + 10 mL basa = 35 mL. Informasi dari perhitungan 

stoikiometri awal digunakan untuk tahap berikut ini.  

Reaksi netralisasi ini dapat digambarkan dengan format berikut. 
reaksi : HC2H3O2 + OH–     à C2H3O2 + H2O 

mula-mula : 2,5 mmol  –  –   

penambahan :   1,0 mmol     

perubahan : – 1,0 mmol  – 1,0 mmol  + 1,0 mmol   

mmol sesudah reaksi : (2,5 – 1,0) =  

1,5 mmol 

 ∼ 0 mmol  1,0 mmol   

molaritas sesudah reaksi :   ∼ 0 M     

 

Konsentrasi asam lemah dan garamnya dapat disubstitusikan ke persamaan pH buffer. 

  

 

c. Ketika ditambahkan 12,5 mL NaOH 0,1 M, maka telah ditambahkan 12,5 x 0,1 = 1,25 

mmol OH–. Dari susunan di bawah ini ada cukup basa untuk menetralisasi tepatnya 

setengah dari asam. Hasilnya adalah dalam larutan [HC2H3O2] = [C2H3O2–] dan pH = pKa.     
reaksi : HC2H3O2 + OH–     à C2H3O2 + H2O 

mula-mula : 2,5 mmol  –  –   

penambahan :   1,25 mmol     

perubahan : – 1,25 mmol  – 1,25 mmol  + 1,25 mmol   

mmol sesudah reaksi : (2,5 – 1,25) = 1,25 

mmol 

 ∼ 0 mmol  1,25 mmol   

molaritas sesudah reaksi :   ∼ 0 M     

 

232
232

232 OHHCmmol2,5
mL

OHHCmmol0,1
xmL25OHHCmmol ==

-
-

- OHmmol1
mL

OHmmol0,1
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M0,0429
mL35
mol1,5

= M0,0286
mL35
mol1,0

=

84,50,184,76
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00286log4,76
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2322

232
a =-=+=+=

-

M0,0333
mL3,75
mol1,25

= M0,0333
mL37,5
mol1,25

=



 
 

305 

 

 

d. Pada titik ekivalensi netralisasi sempurna dan 2,5 mmol NaC2H3O2 telah dihasilkan dalam 

50 mL larutan, sehingga molaritas NaC2H3O2 menjadi 0,05 M. Pertanyaannya adalah, 

berapa pH dari NaC2H3O2 0,05 M? Untuk menjawab pertanyaan ini perlu dikenali bahwa 

C2H3O2– terhidrolisis dan Na+ tidak. Dapat digunakan metoda seperti pada Contoh 12-13 

untuk perhitungan hidrolisis.   

 

reaksi  : C2H3O2– + H2O ⇄ HC2H3O2 + OH–           

mula-mula : 0,05 M    –  – 

perubahan : – x M    + x M  + x M 

setimbang : (0,05 – x) M    x M  x M 

 

 Asumsikan bahwa (0,05 – x) ≈ 0,05.  

 Dan juga                

                                       

x2 = (0,05) x (5,7 x 10–10) = 2,8 x 10–11  

                                                                                                                           

 pOH = – log [OH–] = – log (5,3 x 10–6) = 5,28  

 pH = 14 – pOH = 14 – 5,28 = 8,72 

 

e. Dapat disusun format seperti pada b. Disini jumlah OH– yang ditambahkan adalah 26 mL 

x 0,1 mmol/mL = 2,6 mmol. Volume larutan adalah 25 mL asam + 26 mL basa = 51 mL. 

reaksi  : HC2H3O2  + OH–      ⇄ C2H3O2– + H3O+      

mula-mula : 2,5 mmol  –  –   

penambahan :   2,6 mmol     

perubahan : – 2,5 mmol  – 2,5 mmol  + 2,5 mmol   

sesudah reaksi : ∼ 0 mmol  0,1 mmol  2,5 mmol   

  

76,4log14,76
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0,0333log4,76
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Larutan sesudah titik ekivalensi adalah basa kuat, dan pOH dan pH nya dapat dihitung 

dengan mudah. 

[OH,] = 	
0,1	mmol	OH,

51	mL = 1,96	x	10,0	M 

  pOH = – log [OH–] = – log (1,96 x 10–3) = 2,71  

 pH = 14 – pOH = 14 – 2,71 = 11,29 

 

 

Beberapa fitur prinsip kurva titrasi dari asam lemah oleh basa kuat adalah  

1. pH awal (mula-mula) lebih tinggi dari pada titrasi asam kuat. (Asam lemah hanya 

terionisasi sebagian).  

2. Ada kenaikan pH yang agak tajam pada awal titrasi. 

3. Sepanjang kurva sebelum titik ekivalen, pH berubah secara berangsur-angsur. 

4. Pada titik setengah netralisasi, pH = pKa. (Pada titik setengah netralisasi, [HA]=[A] –). 

5. pH pada titik ekivalen lebih besar dari 7 (Garam dari asam lemah dan basa kuat 

terhidrolisis). 

6. Sesudah titik ekivalen kurva titrasi sama dengan kurva titrasi asam kuat oleh basa kuat. 

(Pada titrasi bagian ini, pH ditentukan oleh konsentrasi OH– yang tidak bereaksi). 

7. Bagian tajam dari kurva titrasi pada titik ekivalen adalah daerah pH yang relatif pendek 

(misal, dari pH = 7 sampai 10). 

8. Pemilihan indikator yang tersedia untuk titrasi lebih terbatas dibandingkan pada titrasi asam 

kuat – basa kuat. 

                        

Seperti dinyatakan pada Contoh 13-8 dan Gambar 13-4, perhitungan yang perlu dilakukan 

untuk kurva titrasi asam lemah – basa kuat dari empat jenis yang mencolok, tergantung pada 

pada bagian kurva titrasi yang dinyatakan.   
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9-5 Berat Ekivalen dan Normalitas  
 
Sebelum teori atom diperkenalkan, dengan konsep berat atom dan kemudian mol, kimiawan 

menyatakan perbandingan kombinasi reaktan kimia melalui berat ekivalen. Berat ekivalen dan 

satuan konsentrasi yang terkait yang disebut normalitas (N) masih digunakan secara luas. 

 

Berat Ekivalen dalam Reaksi Asam-Basa. Untuk reaksi asam – basa, berat ekivalen 

sebanding dengan sejumlah senyawa yang akan menghasilkan atau bereaksi dengan 1 

mol H+. Karena 1 mol HCl menghasilkan 1 mol H+ ketika terionisasi, maka 1 mol HCl = 1 

ekivalen (ekv) HCl. Sekarang untuk NaOH. Karena 1 mol NaOH menghasilkan 1 mol OH–, 

yang bereaksi dengan 1 mol H+, maka 1 mol NaOH = 1 ekv NaOH. Satu mol H2SO4 

menghasilkan 2 mol H+ ketika bereaksi dengan NaOH, maka 1 mol H2SO4 = 2 ekv H2SO4. 

Karena 1 mol H2SO4 mempunyai massa 98 g, maka 1 ekv H2SO4, yang sama dengan ½ mol, 

mempunyai massa 49 g. Berat ekivalen H2SO4 dapat dinyatakan sebagai 49 g H2SO4/ekv 

H2SO4. 

 

Untuk asam fosfat, H3PO4, keadaan lebih kompleks. Kalau H3PO4 berpartisipasi pada reaksi 

(1), berat ekivalennya sama dengan massa molarnya. Pada reaksi (2) berat ekivalen H3PO4 

adalah setengah dari massa molar, dan pada reaksi (3), sepertiga dari massa molar. Prinsip 

utama dari ekivalensi yang dinyatakan melalui persamaan-persamaan tadi adalah bahwa reaksi 

kimia melibatkan jumlah ekivalen yang sama dari semua reaktan. 

Gambar 13-4 
Membuat Kurva Titrasi untuk Asam Lemah 
oleh Basa Kuat. 
 
Perhitungan yang perlu dilakukan dapat dibagi 
menjadi empat kelompok. 
• pH dari asam lemah murni (pH mula-mula). 
• pH larutan buffer dari asam lemah dan 

garamnya (daerah yang lebar sebelum titik 
ekivalen). 

• pH larutan garam yang sedang mengalami 
hidrolisis (titik ekivalen). 

• pH larutan basa kuat (daerah yang lebar 
sesudah titik ekivalensi). 



 
 

308 

 

 

 

 

 

 

 

Ringkasan 

 

Normalitas. Konsentrasi normalitas mirip dengan molaritas, akan tetapi jumlah zat terlarut 

dinyatakan dalam ekivalen, bukan dalam mol. 

                 
 

Untuk membuat larutan HCl 1 normal, dilarutkan 36,5 g HCl (1 mol = 1 ekv) dalam 1 L larutan 

air. Larutan ini juga akan 1 molar dalam HCl. 

 
= =  

 

Meskipun demikian, normalitas dan molaritas tidak sama untuk Ba(OH)2(aq) 

 
=  

 

Hubungan antara konsentrasi normalitas dan molaritas adalah  

normalitas (N) = n x molaritas (M)         

dimana n adalah jumlah mol H+ per mol senyawa dimana zat terlarut dapat melepaskan (asam) 

atau bereaksi dengan (basa). 

 

larutanL
terlarutzatekvjumlah

(N)normalitas =

larutanL1
HClmol1

M1HCl =
larutanL1
HClg36,5

HClN1
larutanL1
HClekv1

=

larutanL1
Ba(OH)mol0,01

M0,01Ba(OH) 2
2 = 2

2 Ba(OH)N0,02
larutanL1
Ba(OH)ekv0,02

=

H3PO4(aq) + NaOH(aq) à NaH2PO4(aq) + H2O (1) 
1 ekv  1 ekv      

H3PO4(aq) + 2 NaOH(aq) à Na2HPO4(aq) + 2 H2O (2) 
2 ekv  2 ekv      

H3PO4(aq)     + 3 NaOH(aq) à Na3PO4(aq)      + 3 H2O (3) 
3 ekv  3 ekv      

HCl à H+ + Cl– 1 mol HCl   ∼ 1 ekv HCl 

NaOH à Na+ + OH– 1 mol NaOH   ∼ 1 ekv NaOH 

H2SO4 à 2 H+ + SO42– 1 mol H2SO4  ∼ 2 ekv H2SO4 

     ½ mol H2SO4  ∼ 1 ekv H2SO4 

H3PO4 à 3 H+ + PO43– 1 mol H3PO4  ∼ 3 ekv H3PO4 

     ⅓ mol H3PO4  ∼ 1 ekv H3PO4 
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Contoh 13-9 

Berapa g massa H2SO4 yang diperlukan supaya menghasilkan larutan H2SO4 0,107  N? 

 

Seperti pada molaritas, 

 

Seperti telah dipelajari sebelumnya, 1 mol H2SO4 = 2 ekv H2SO4. Artinya berat ekivalen H2SO4 

adalah ½ massa molar, yaitu 49 g H2SO4/ekv H2SO4. Massa H2SO4 yang diperlukan adalah 
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