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Asam dan basa merupakan senyawa yang banyak menarik perhatian orang karena masalah 

pencemaran lingkungan yaitu hujan asam. Oksida sulfur (SOx) dan oksida nitrogen (NOx) 

bereaksi dengan uap air di atmosfer membentuk asam yang merusak danau dan hutan. Ada 

tanah yang mengandung materi dengan sifat basa (seperti batu kapur) yang dapat menetralisasi 

materi asam dari sumber-sumber yang bukan alamiah. Akan tetapi ada tanah yang tidak. Hujan 

di daerah utara Amerika memiliki keasaman yang dinyatakan dengan pH = 4,2, yang tergolong 

lebih asam dibandingkan dengan pH hujan normal yaitu 5,6. Di beberapa tempat, pH air hujan 

mencapai 2,1 bahkan ada yang 1,8. Beberapa topik pada Bab ini akan mempelajari latar 

belakang untuk dapat memahami dengan lebih baik tentang hal-hal yang berkaitan dengan 

kimia asam dan basa seperti tiga teori yang berbeda tentang perilaku asam – basa, reaksi 

alamiah antara oksida unsur-unsur dengan air yang pada kasus tertentu menghasilkan asam 

atau basa, pengukuran dengan skala pH, dan bagaimana menghitung harga pH dari larutan air 

yang berbeda, serta prinsip-prinsip reaksi netralisasi.   

 

 

12-1 Asam dan Basa 
 
Istilah asam berasal dari kata Latin acidus (asam), yang berkaitan dengan kata acer (tajam) 

dan acetum (cuka). Cuka adalah larutan air dari asam asetat. Sedangkan istilah alkali (basa) 

berasal dari bahasa Arab al-qali, yaitu abu dari suatu tanaman yang berkaitan dengan daerah 

rawa garam dan padang pasir. Sebelumnya, sumber kata dari basa adalah abu hasil pembakaran 

kayu. Sudah lama diketahui sifat yang mencolok bahwa asam dan basa dapat saling 

menetralkan dan membentuk senyawa yang disebut garam. Sifat yang berkaitan erat dengan 

asam adalah rasanya asam, rasa seperti ditusuk jarum apabila terkena kulit, kemampuannya 

melarutkan sebagian besar logam, dan kemampuannya melarutkan batu kapur dan mineral 

karbonat lainnya. Basa memiliki rasa pahit dan licin, sifat dasar basa banyak ditemukan pada 

sabun dan zat pembersih peralatan rumah tangga lainnya. Baik asam maupun basa memiliki 

kemampuan untuk mempengaruhi warna dari unsur pokok tanaman tertentu. Misal, lakmus 

yang berasal dari sebangsa tumbuhan lumut, berwarna merah dalam larutan asam, tetapi biru 

dalam larutan basa. Beberapa teori yang mencoba menjelaskan tentang asam basa diantaranya 

Antoine Lavoisier (1777) yang mengemukakan bahwa semua asam mengandung oksigen. Pada 

tahun 1810, Humphry Davy mengemukakan bahwa unsur dalam asam bukan oksigen tetapi 

hidrogen, yang ditunjukkan oleh asam hidrokhlorik yang mengandung hanya atom H dan Cl 

tanpa ada O.  
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Teori Arrhenius. Gambaran tentang asam basa yang digunakan sampai sekarang, 

dikembangkan oleh Svante Arrhenius (1884) berdasarkan teori tentang penguraian elektrolisis, 

bahwa ada dua macam larutan elektrolit (larutan dalam air), yaitu elektrolit kuat dan elektrolit 

lemah. Disebut elektrolit kuat apabila zat terlarut terurai sempurna (terionisasi) dalam 

larutan air, dan disebut elektrolit lemah apabila hanya sedikit sekali yang terionisasi. Menurut 

Arrhenius, asam adalah senyawa yang apabila terurai akan menghasilkan ion hidrogen (H+), 

sebagai contoh  

HCl(aq) à H+(aq) + Cl– (aq)       
  

Sedangkan basa adalah senyawa yang bila terdisosiasi menghasilkan ion OH–, misal  

NaOH(aq) à Na+(aq) + OH– (aq)       
 

Reaksi antara asam dan basa (reaksi netralisasi) dapat dinyatakan dengan persamaan ionik 

sebagai berikut  

H+(aq)   +   Cl–(aq)   + Na+(aq)   +   OH–(aq) à Na+(aq)   +   Cl–(aq)  + H2O 
asam  basa  garam  air 

atau melalui persamaan ionik totalnya sebagai berikut  

H+(aq) +    OH–(aq) à H2O 
asam  basa  air 

 

Teori Arrhenius seperti dinyatakan pada persamaan reaksi ionik total di atas, mengandung hal 

penting, yaitu bahwa reaksi netralisasi melibatkan penggabungan hidrogen dan ion 

hidroksida membentuk air.  

 

Keterbatasan Teori Arrhenius. Disamping kesuksesan menjelaskan mengenai asam dan 

basa, teori Arrhenius memiliki keterbatasan yang serius. Salah satu yang sangat nyata adalah 

tentang basa lemah amonia, NH3. Menurut Arrhenius, senyawa harus memiliki OH– kalau mau 

disebut basa. Sedangkan NH3 tidak memiliki OH–. Untuk mengatasi kesulitan ini, 

dikemukakan ide bahwa dalam larutan air NH3 membentuk senyawa NH4OH (amonium 

hidroksida), yang kemudian terurai sebagai basa lemah menjadi NH4+ dan OH– .  

NH3 (aq) +   H2O à NH4OH(aq) 

NH4OH(aq) ⇄ NH4+(aq) + OH–(aq) 
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Permasalahan dengan formulasi seperti diatas adalah bahwa sebetulnya senyawa NH4OH tidak 

nyata. Tampaknya dalam menjelaskan tentang asam dan basa, Arrhenius tidak 

mempertimbangkan peran penting dari pelarut dalam penguraian zat terlarut.  

 

 

12-2 Teori Brønsted – Lowry  
 
J N Brønsted di Denmark dan T M Lowry di Inggris secara sendiri-sendiri mengusulkan 

definisi baru untuk asam dan basa pada tahun 1923. Menurut teori mereka, asam adalah donor 

proton (pemberi proton) dan basa adalah aseptor proton (penerima proton), dimana proton 

adalah H+. Untuk menjelaskan perilaku dasar dari amonia, yang sulit dilakukan melalui teori 

Arrhenius, dapat dituliskan:  

NH3 + H2O à NH4+ + OH–  
basa  asam     

 

Pada reaksi di atas H2O bertindak sebagai asam yang memberikan proton (H+) yang 

diterima oleh NH3, yang bertindak sebagai basa. Sebagai hasil perpindahan ini terbentuklah 

ion-ion NH4+ dan OH–, ion yang sama yang dihasilkan oleh NH4OH hipotetis dari teori 

Arrhenius. Fakta menunjukkan bahwa NH3 adalah basa lemah. Hal ini dapat dilakukan dengan 

menuliskan kebalikan dari persamaan di atas, kalau betul-betul dikenali NH4+ sebagai asam 

dan OH– sebagai basa. 

NH4+ + OH– à NH3 + H2O 
asam  basa     

 

Pendekatan yang lazim untuk reaksi reversible (bolak balik) adalah dengan menggunakan 

tanda dua anak panah. Dengan demikian keempat spesies dalam persamaan harus diberi 

tanda ‘asam’ dan ‘basa’.  

NH3 + H2O ⇄ NH4+ + OH–  
basa (2)  asam (1)  asam (2)  basa (1) 

 

Pada persamaan di atas, ada dua pasangan asam basa yaitu NH3/NH4+ dan H2O/OH–. Setiap 

pasangan ini disebut pasangan konjugat, NH3 bertindak sebagai basa karena menerima 

proton, dan NH4+ adalah asam konjugat dari basa NH3 . Demikian juga dengan H2O sebagai 

asam dan OH– adalah basa konjugat dari H2O.     

NH3 = basa à NH4+ = asam konjugat dari basa NH3 

H2O = asam à OH–   = basa konjugat dari asam H2O 
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Ionisasi asam asetat di bawah ini dapat membantu untuk lebih memahami perpindahan proton 

pada reaksi ke kanan maupun reaksi kebalikannya.   

H2C2H3O2 + H2O ⇄ H3O+ + C2H3O2–  
asam (1)  basa (2)  asam (2)  basa (1) 

 

Ion asetat, C2H3O2–, adalah basa konjugat dari asam H2C2H3O2. Sedangkan H2O bertindak 

sebagai basa. Konjugat asamnya disebut ion hidronium, H3O+. Ionisasi HCl dapat 

dinyatakan seperti ionisasi asam asetat, akan tetapi dengan perbedaan penting bahwa reaksi 

kebalikannya praktis cenderung tidak terjadi.  

HCl + H2O  H3O+ + Cl–  

                                   

Perilaku ini dapat dirasionalisasi dengan menyatakan bahwa HCl adalah asam yang sangat 

kuat, Cl– adalah basa yang sangat lemah. Artinya, molekul HCl memiliki kecenderungan 

kuat untuk memberikan proton, sedangkan ion Cl– praktis tidak memiliki kecenderungan untuk 

menerima proton. Reaksi ke kanan berjalan dengan sempurna. Beberapa ide dasar tentang asam 

kuat dan basa kuat serta faktor yang mempengaruhinya adalah sebagai berikut  

• Asam menyumbang proton kepada senyawa lainnya yang disebut 

• basa, yang menerima proton. 

• Pada umumnya, reaksi asam – basa adalah reversible (bolak balik), artinya 

• setiap asam mempunyai basa konjugat dan 

• setiap basa memiliki asam konjugat.                        

 

Beberapa tambahan tentang teori Brønsted – Lowry 

• Setiap spesies yang menurut teori Arrhenius adalah asam, tetap asam dalam teori Brønsted 

– Lowry. Hal yang sama untuk basa.  

• Spesies tertentu, karena tidak mengandung gugus hidroksi, tidak dapat diklasifikasi sebagai 

basa oleh teori Arrhenius. Akan tetapi, menurut teori Brønsted – Lowry, spesies tersebut 

diklasifikasi sebagai basa, seperti OCl– dan H2PO4–.  

• Teori Brønsted – Lowry dapat menjelaskan senyawa yang dapat berfungsi sebagai asam 

maupun basa (amfiprotik). Teori Arrhenius tidak dapat dengan mudah menjelaskan 

perilaku ini.     

 

 

 



 
 

257 

Contoh 12-1 

Tentukan dan beri tanda mana yang asam dan mana yang basa, baik pada reaksi ke kanan 

maupun reaksi kebalikannya. 

HClO2    + H2O ⇄ H3O+ + ClO2– 

   
 

Pada reaksi diatas, HClO2 dirubah menjadi ClO2– dengan kehilangan proton (H+), maka HClO2 

pasti bertindak sebagai asam, dan ClO2– konjugat basanya. H2O menerima proton dari HClO2, 

jadi H2O pasti bertindak sebagai basa dan H3O+ konjugat asamnya.  

HClO2    + H2O ⇄ H3O+ + ClO2– 

   
asam (1)  basa (2)  asam (2)  basa (1) 

 

 

Latihan 12-1 

Tentukan dan beri tanda mana yang asam dan mana yang basa, baik pada reaksi ke kanan 

maupun reaksi kebalikannya. 

1. OCl–    + H2O ⇄ HOCl   + OH–    

2. NH3 + H2PO4– ⇄ NH4+ + HPO42– 

3. HCl + H2PO4– ⇄ H3PO4    + Cl–  

 

 

 

12-3 Self-ionisasi Air 
 
Air murni termasuk nonelektrolit, meskipun demikian ada juga yang terionisasi, tetapi 

konsentrasinya sangat rendah, dan dapat dideteksi melalui pengukuran konduktivitas listrik. 

Ion-ion ini hanya dapat terjadi karena ionisasi molekul-molekul air itu sendiri (self-ionization). 

Menurut teori Arrhenius, dapat dituliskan: 

H2O ⇄    H+ + OH– 
 

Pada teori Brønsted – Lowry, proses ionisasi melibatkan pemberian proton dari satu molekul 

air kepada molekul air lainnya. Jadi, satu molekul air bertindak sebagai asam dan molekul 

lainnya bertindak sebagai basa. Hasilnya adalah ion hidronium, H3O+ (konjugat asam), dan 

ion hidroksida, OH– (konjugat basa). Reaksi ini reversible, dan pada reaksi kebalikannya 

H3O+ memberikan proton kepada OH–. Pada kenyataannya, reaksi kebalikannya jauh lebih 
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berarti dibandingkan dengan reaksi ke kanan. Kesetimbangan lebih ke arah kiri. Dapat 

dikatakan bahwa asam (2) dan basa (1) jauh lebih kuat dibandingkan dengan asam (1) dan basa 

(2). 

 
 

Kesetimbangan dalam self-ionisasi air dapat dinyatakan dengan tetapan kesetimbangan yang 

melibatkan konsentrasi H3O+ dan OH–, akan tetapi tidak melibatkan air itu sendiri.  

K = [H3O+] [OH–]  

Untuk air murni, konsentrasi H3O+ dan OH– adalah sama.  

Pada 25°C dalam air murni : [H3O+] = [OH–] = 1,0 x 10–7 M 

Tetapan kesetimbangan untuk self-ionisasi air disebut hasil kali ion dari air, dan dinyatakan 

sebagai Kw. Pada 25°C,  

Kw  = [H3O+][OH–] = 1,0 x 10–14 M                     

Seperti tetapan kesetimbangan lainnya, hasil kali ion dari air bervariasi dengan temperatur. 

Pada 60°C, Kw  = 9,6 x 10–14 dan pada 100°C, Kw  = 5,5 x 10–13. Pernyataan Kw di atas berlaku 

untuk semua larutan air, tidak hanya air murni. 

 

 

12-4 Asam Kuat dan Basa Kuat 
 
Apabila asam ditambahkan pada air, seperti pada larutan air hidrogen klorida, selain self-

ionisasi dari air  

H2O   + H2O ⇄ H3O+ + OH–    
asam  basa  asam  basa 

 

asam juga terionisasi  

HCl   + H2O à H3O+ + Cl–    
asam  basa  aam  basa 

 

Self-ionisasi dari air (reaksi ke kanan) terjadi hanya sedikit. Berbeda jauh dengan ionisasi dari 

HCl, asam kuat, yang berjalan secara sempurna. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan 
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bahwa: dalam menghitung [H3O+] dalam suatu larutan air dari asam kuat, asam kuat tersebut 

merupakan sumber satu-satunya yang berarti untuk H3O+, kecuali kalau larutannya sangat 

encer (kurang dari 10–6 M).     

           

Contoh 12-2   

Hitung [H3O+], [Cl–] dan [OH–] dalam 100 mL larutan asam kuat HCl(aq) 0,015 M. 

 

Pertama harus dimengerti bahwa molaritas tidak tergantung pada volume larutan. Jadi [H3O+] 

dalam HCl(aq) 0,015 M adalah sama pada semua volume larutan, apakah 1 L, 10 L, atau 100 

mL larutan, konsentrasi tetap 0,015 M. Volume larutan tidak digunakan dalam perhitungan. 

Perhitungan stoikiometri dapat digunakan pada asam dan basa kuat, dimana koefisien reaksi 

adalah perbandingan mol.  

HCl   + H2O à H3O+ + Cl–    
 

Diasumsikan bahwa HCl terionisasi dengan sempurna dan merupakan sumber tunggal dari 

H3O+ dalam larutan, maka [H3O+] = 0,015 M 

Selanjutnya, karena satu Cl– dihasilkan untuk setiap H3O+, maka [Cl–] = 0,015 M 

 

Untuk menghitung [OH–], beberapa fakta yang harus digunakan adalah  

• Semua OH– berasal dari self-ionisasi air; 

• [OH–] dan [H3O+] harus mempunyai nilai yang konsisten dengan Kw untuk air 

 Kw = [H3O+] [OH–] = 1 x 10–14 M 

  

 

 

Seperti pernyataan untuk asam, untuk larutan basa kuat dalam air dapat diambil kesimpulan 

bahwa: dalam menghitung [OH–] dalam suatu larutan air dari basa kuat, basa kuat tersebut 

merupakan sumber satu-satunya yang berarti untuk OH–, kecuali kalau larutannya sangat 

encer (kurang dari 10–6 M).                       

 

Contoh 12-3 

0,165 g Ca(OH)2 dilarutkan dalam air membentuk 100 mL larutan. Hitung [Ca2+], [OH–], dan 

[H3O+]. (Mr Ca(OH)2 = 74) ,  Kw = [H3O+][OH–] = 1 x 10–14 M. 

M10x6,7
0,015
10x1

O[H
K]OH[ 13

14

3

w -
-

+
- ===
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Dalam perhitungan, konsentrasi yang digunakan adalah molaritas (M), oleh karena itu harus 

dihitung terlebih dahulu molaritas dari Ca(OH)2, kemudian dapat dicari konsentrasi dari [Ca2+] 

dan [OH–] dari Ca(OH)2. 

 

 

Ca(OH)2 à Ca2+ + 2 OH– 

 

 

 

Untuk menghitung [H3O+] perlu dikenali bahwa H3O+ berasal dari self-ionisasi dari air, maka 

dapat digunakan hasil kali ion dari air.  

Kw = [H3O+] [OH–] = 1 x 10–14 M 

             

 

 

Beberapa asam kuat dan basa kuat dapat dilihat pada Tabel 12-1 di bawah ini, perhatikan bahwa 

jumlah asam kuat dan basa kuat hanya sedikit. 

 

Tabel 12-1 
Asam Kuat dan Basa Kuat. 
 

Asam Basa 
HCl LiOH 
HBr NaOH 
HI KOH 
HClO4 RbOH 
HNO3 CsOH 
H2SO4

a Ca(OH)2 
 Sr(OH)2 
 Ba(OH)2 

 

 

M0,0223
L0,1

Ca(OH)g74
Ca(OH)mol1

xCa(OH)g0,165
]Ca(OH)[ 2

2
2

2 ==

+
+

+ == 2

2

2
22 CaM0,0223

Ca(OH)mol1
Camol1

x
L
Ca(OH)mol0,0223

]Ca[

-
-

- == OHM0,0446
Ca(OH)mol1
OHmol2

x
L
Ca(OH)mol0,0223

]OH[
2

2

M10x2,2
0,0446
10x1

][OH
K]O[H 13

14
w

3
-

-

-
+ ===
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Latihan 12-2 

1. Hitung [H3O+], [Sr2+], dan [OH–] dalam larutan basa kuat Sr(OH)2(aq) 0,15 M. 

2. 187 gram HCl dilarutkan dalam air membentuk 4,17 liter larutan. Hitung [H3O+] dalam 

larutan (Mr HCl = 36,5). 

 

 

Cara lain memandang reaksi netralisasi. Pada Bab 5 diasumsikan bahwa reaksi netralisasi 

adalah sempurna dan dalam perhitungan diterapkan prinsip dasar stoikiometri. Sekarang dapat 

lebih dimengerti mengapa reaksi netralisasi merupakan reaksi sempurna. Misal 100 mL larutan 

HCl 0,015 M, dimana [H3O+] = 0,015 M, dicampur dengan 50 mL larutan Ca(OH)2 0,0233 M, 

dimana [OH–] = 0,0466 M. Pada larutan campuran ini masing-masing larutan diencerkan. 

Karena volume larutan akhir = 100 mL + 50 mL = 150 mL = 0,15 L, maka konsentrasi H3O+ 

dan OH– dalam larutan ini adalah: 

         

       

 

Hasil kali [H3O+] dan [OH–] dalam larutan adalah (0,01) x (0,0149) = 1,49 x 10–4. Akan tetapi, 

telah dipelajari bahwa dalam semua larutan air pada 25°C hasil kali [H3O+] dan [OH–] haruslah 

Kw = 1 x 10–14. Larutan tidak dapat secara bersamaan mempunyai H3O+ 0,01 M dan OH– 

0,0149 M. Pasti terjadi reaksi kimia dimana H3O+ dan OH– bergabung membentuk air sampai 

pada titik dimana hasil kali ionnya adalah 1 x 10–14. Artinya reaksi ini berjalan terus sampai 

semua reaktan habis menjadi produk, atau dengan kata lain reaksi berjalan sempurna. 

H3O+ + OH– à 2 H2O(c)    
 

Contoh 12-4 

100 HCl(aq) 0,015 M dicampur dengan 50 mL Ca(OH)2(aq) 0,0233 M, maka: 

a. Larutan akhir bersifat asam atau basa? 

b. Hitung [H3O+] dari larutan akhir. 

 

a. Secara umum dapat dikatakan bahwa apabila asam dicampur dengan basa, maka larutan 

akhir bersifat asam atau basa tergantung pada senyawa mana yang lebih banyak. Kalau 

asam lebih banyak dari basa maka asam akan bersisa dan larutan akhir bersifat asam. 

M0,01
L0,15
OHmol0,015

L0,15
/LOHmol0,015xL0,1

larutanL
OHmol

]O[H 333
3 ====

+++
+

M0,0149
L0,15
OHmol0,00223

L0,15
/LOHmol0,0446xL0,05

larutanL
OHmol

][OH ====
---

-
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Sebaliknya, kalau basa yang lebih banyak dari asam maka basa akan bersisa dan larutan 

akhir bersifat basa. Untuk itu perlu dihitung terlebih dahulu jumlah mol asam dan basa yang 

ada. Satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa dalam menghitung jumlah 

asam dan basa, yang dihitung adalah jumlah H3O+ (untuk asam) dan jumlah OH–(untuk 

basa), bukan jumlah senyawa awalnya, HCl dan Ca(OH)2. Tentu saja untuk menghitung 

H3O+ dan OH– terlebih dahulu harus dihitung jumlah HCl dan Ca(OH)2. 

  

  

 

HCl   + H2O à H3O+ + Cl–     
0,0015 mol       

ini yang 
dibanding
kan  

       

Ca(OH)2   à Ca2+ + 2 OH–  
0,001165 
mol 

      

  

Karena H3O+ (0,0015 mol) < OH– (0,00233 mol), maka H3O+ adalah reagen pembatas dan 

OH– berlebih, dengan demikian larutan akhir bersifat basa.  

       

b. Karena OH– berlebih, maka perlu dicari jumlah OH– yang tersisa pada saat reaksi berakhir.                                                                                                                                                  

jumlah mol OH– yang digunakan dalam reaksi =  

  

 jumlah mol OH– yang tersisa = 0,00223 – 0,0015 = 0,0007 = 7 x 10–4 mol OH–  

 volume campuran = 100 mL + 50 mL = 150 mL = 0,15 L 

  

Yang ditanyakan adalah [H3O+], sedangkan yang bersisa adalah OH–. Untuk mencari H3O+] 

dapat dipakai Kw 

 Kw = [H3O+] [OH–] = 1 x 10–14 M    à [H3O+] (5 x 10–3) =1 x 10–14  

  

HCl mol0,0015
L1

HClmol0,015
x

HClmL/L1000
HClmL100

HClmol ==

2
2

2

2
2 Ca(OH) mol0,001165

L1
Ca(OH)mol0,0233

x
Ca(OH)mL/L1000

Ca(OH)mL50
Ca(OH)mol ==

mol0,00150,0015x
1
1

=

mol0,002330,001165x
1
2

=

mol0,0015
OHmol1

OHmol1
xOHmol0,0015

3
3 =+

-
+

M10x5
L0,15
OHmol10x7

][OH 3
-4

-
-

- ==

M10x2
10x5
10x1

]O[H 12
3

14

3
-

-

-
+ ==
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Catatan penting: apabila yang bersisa asam, maka yang dapat dihitung adalah H3O+, 

apabila yang bersisa adalah basa, maka yang dapat dihitung adalah OH–.  

    

 

Latihan 12-3 

24,10 mL HNO3(aq) 0,15 M dicampur dengan 11,20 mL KOH(aq) 0,412 M, maka  

a. Larutan akhir bersifat asam atau basa? 

b. Hitung [H3O+] dari larutan akhir. 

  

 

 

12-5 pH dan pOH 
 
Telah dipelajari bahwa notasi eksponensial merupakan notasi yang tepat untuk menyatakan 

jumlah yang sangat besar atau sangat kecil. Ketika menyatakan konsentrasi [H3O+] dan [OH–] 

dalam larutan air biasanya angka yang diperoleh jauh lebih kecil dari 1. Dapat saja angka 

tersebut dinyatakan dengan bentuk eksponensial, misal: [H3O+] = 2,5 x 10–3. Akan tetapi ada 

cara yang jauh lebih tepat yang diusulkan oleh ahli biokimia dari Denmark bernama Søren 

Sørensen pada tahun 1909, yaitu pH dan pOH, dimana pH adalah harga negatif dari log 

[H3O+], sedangkan pOH adalah harga negatif dari log [OH–]. pH menggambarkan kekuatan 

asam sedangkan pOH menggambarkan kekuatan basa. Semakin kecil harga pH, semakin asam 

larutan, semakin besar harga pOH, semakin basa larutan. 

pH = – log [H3O+]                            

Jadi, untuk larutan: 

HCl 0,001 M à [H3O+] = 1 x 10–3 M        à pH = – log (1 x 10–3) = 3 

HCl 0,0025 M     à [H3O+] = 2,5 x 10–3 M     à pH = – log (2,5 x 10–3) = 2,6 

 

Untuk menentukan [H3O+] yang berkaitan dengan pH tertentu, harus dilakukan perhitungan 

sebaliknya.  

pH = – log [H3O+]  à  [H3O+] = antilog (– pH)  

 

Jadi, untuk larutan dengan  

pH = 4 à log [H3O+] = – 4 dan [H3O+] = antilog (– 4) = 10–4 = 1 x 10–4 

pH = 4,5 à log [H3O+] = – 4 dan [H3O+] = antilog (– 4,5) =10–4,5 = 3,2 x 10–5    
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Sedangkan untuk basa,  

pOH = – log [OH–]  dan  [OH–] = antilog (– pOH) 
    

Satu pernyataan yang berguna dapat diperoleh dengan mengambil harga negatif dari 

logaritma Kw pada 25°C: 

Kw = [H3O+][OH–] = 1 x 10–14 M 

– log Kw = – log [H3O+][OH–] = – (log 1 x 10–14) 

– (log [H3O+] + log [OH–])= – (– 14)  

– log [H3O+] – log [OH–] = 14 

pH + pOH = 14                          

 

Di bawah ini adalah ringkasan hal-hal penting yang perlu diketahui tentang konsep pH dan 

pOH.  

• pH   = – log [H3O+]  

• pOH = – log [OH–] 

• pH + pOH = 14 

• Jika larutan semakin asam, maka [H3O+] semakin besar, dan pH semakin kecil 

• Jika larutan semakin basa, maka [OH–] semakin besar, dan pOH semakin kecil, akan 

tetapi pH semakin besar 

• Larutan dengan pH = 7 adalah netral, larutan dengan pH < 7 adalah asam, larutan dengan 

pH > 7 adalah basa  

                                

Harga pH dari beberapa senyawa yang dikenal secara umum dapat dilihat pada Gambar 12-1. 

Konsep pH bukan merupakan teori baru untuk reaksi asam basa, konsep ini digunakan hanya 

karena lebih nyaman.  
	



 
 

265 

	

 

Contoh 12-5 

1. Hitung [H3O+] dari larutan dengan pH = 4,35. 

2. Hitung pH dari larutan yang dibuat dengan melarutkan 235 mg NaOH dalam 500 mL 

larutan (Mr NaOH = 40). 

 

1. Menurut definisi, pH = – log [H3O+]  atau log [H3O+] = – pH = – 4,35 

[H3O+] = antilog – 4,35 = 10–4,35 = 4,5 x 10–5 M   

2. Pertama harus dihitung konsentrasi NaOH dalam molaritas, dari data ini diperoleh harga 

[OH–]. Karena yang diketahui adalah [OH–], maka pH tidak dapat langsung dihitung. Dari 

[OH–] dapat dihitung pOH, baru kemudian dapat dihitung pH. 

Gambar 12-1 
Skala pH dan Harga pH dari Beberapa Senyawa. 
 
Perlu digaris bawahi bahwa perubahan pH sebanyak satu 
unit mewakili perubahan [H3O+] sebanyak sepuluh kali. 
Sebagai contoh, jus jeruk 10 kali lebih asam 
dibandingkan jus tomat. 
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 Sekarang gunakan definisi pOH:  pOH = – log [OH–] = – log (1,18 x 10–2) = 1,93 

 Karena pH + pOH = 14  à  pH = 14 – pOH = 14 – 1,93 = 12,07 

 

 

Latihan 12-4 

1. Hitung pH dari larutan: 

a. HBr 0,00078 M 

b. Ba(OH)2 0,082 M 

2. Hitung  [H3O+] dan [OH–] dari larutan dengan:  

a. pH = 0,65 

b. pOH = 10,6            

3. Tentukan pH dari larutan 2,16 g Ba(OH)2.8 H2O dalam 815 mL larutan.  

Mr Ba(OH)2.8 H2O (= 315). 

 

 

 

12-6 Asam Lemah dan Basa Lemah 
 
Asam dapat memiliki konsentrasi molaritas yang sama akan tetapi konsentrasi H3O+ dan pH 

yang berbeda. Konsentrasi molaritas hanya menunjukkan apa yang dimasukkan dalam larutan, 

sedangkan [H3O+] tergantung pada apa yang terjadi dalam larutan. Perhatikan dua larutan ini, 

HCl 0,1 M dan HC2H3O2 0,1 M. Dengan ketentuan bahwa pH adalah – log [H3O+], maka 

diharapkan baik HCl 0,1 M maupun HC2H3O2 0,1 M akan memiliki harga pH = 1. Pada 

kenyataannya, pH dari larutan HCl 0,1 M memang 1, akan tetapi pH dari larutan HC2H3O2 0,1 

M bukan 1 melainkan 2,8, dimana pH = 2,8 ini berkaitan dengan [H3O+] = 1,6 x 10–3 M. Pada 

kedua larutan, terjadi self-ionisasi dari air akan tetapi dapat diabaikan. Yang menyebabkan pH 

kedua larutan tersebut berbeda adalah kenyataan bahwa HCl adalah asam kuat sehingga 

ionisasi berjalan sempurna, sedangkan HC2H3O2 adalah asam lemah dimana reaksinya 

reversible (tidak sempurna) yang mencapai kondisi kesetimbangan.  
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NaOHmol1
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Diabaikan: H2O + H2O ⇄ H3O+ + OH– 
 asam  basa  asam  basa 
Reaksi sempurna: HCl + H2O ⇄ H3O+ + Cl– 
 asam  basa  asam  basa 
Reaksi reversible: HC2H3O2 + H2O ⇄ H3O+ + C2H3O2– 
 asam  basa  asam  basa 

 

Tetapan kesetimbangan untuk reaksi reversible adalah  

                      

Ka disebut tetapan ionisasi asam dari asam asetat (HC2H3O2), dan harga 1,74 x 10–5 diperoleh 

melalui percobaan. Tetapan ionisasi dari beberapa asam lemah dan basa lemah dapat 

dilihatpada Tabel 12-2. 

 

Tabel 12-2 
Tetapan Ionisasi Beberapa Asam Lemah dan Basa Lemah dalam Air pada 25ºC. 
 

 
Kesetimbangan ionisasi 

Tetapan 
ionisasi K 

 
pK 

Asam  Ka = pKa = 
asetat HC2H3O2 + H2O ⇄ H3O+ + C2H3O2 –   1,74 x 10–5 4,76 
bensoat HC7H5O2 + H2O ⇄ H3O+ + C7H5O2 –    6,3   x 10–5 4,20 
klorit HClO2 + H2O ⇄ H3O+ + ClO2 –    1,2   x 10–2 1,92 
format HCHO2 + H2O ⇄ H3O+ + CHO2 –    1,8   x 10–4 3,74 
hidrosianida HCN + H2O ⇄ H3O+ + CN –    4,0   x 10–10 9,40 
hidrofluorat HF + H2O ⇄ H3O+ + F –    6,7   x 10–4 3,17 
Hidroklorit HOCl + H2O ⇄ H3O+ + OCl –    2,95 x 10–8 7,53 
monokloroasetat HC2H2ClO2 + H2O ⇄ H3O+ + C2H2ClO2 –    1,35 x 10–3 2,87 
nitrit HNO2 + H2O ⇄ H3O+ + NO2 –    6,7   x 10–4 3,29 
fenol HOC6H5 + H2O ⇄ H3O+ + C6H5O –    1,6   x 10–10 9,80 

 
Basa  Kb = pKb = 

amonia NH3 + H2O ⇄ NH4 + + OH –  1,74 x 10–5 4,76 
anilin  C6H5NH2 + H2O ⇄ C6H5NH3 + + OH –   4,3   x 10–10 9,37 
etilamina C2H5NH2 + H2O ⇄ C2H5NH3 + + OH –   4,4   x 10–4 3,36 
hidrosilamina HONH2 + H2O ⇄ HONH3 + + OH –   9,1   x 10–9 8,04 
metilamina CH3NH2 + H2O ⇄ CH3NH3 + + OH –   4,2   x 10–4 3,38 
piridin C5H5N + H2O ⇄ C5H5NH + + OH –   2,0   x 10–9 8,70 

  

 

Simbol Ka mewakili tetapan ionisasi asam lemah, sedangkan Kb mewakili tetapan ionisasi 

basa lemah. Seperti halnya pH untuk asam kuat dan pOH untuk basa kuat, pada asam lemah 

dan basa lemah biasa digunakan pK dimana pK = – log K. Jadi, untuk asam asetat, 

pKa = – log Ka = – log (1,74 x 10–5) = – (– 4,76) = 4,76 

5
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Seperti tetapan kesetimbangan lainnya, semakin besar harga Ka atau Kb, reaksi semakin ke 

kanan sebelum tercapai kesetimbangan, jadi ionisasi lebih intensif dan konsentrasi ion yang 

dihasilkan juga lebih besar.  

 

Bagaimana mengenali asam lemah. Seperti telah diketahui bahwa unsur kunci dari asam 

adalah hidrogen (H), akan tetapi suatu senyawa tidak dapat disebut asam hanya karena 

memiliki atom H. Satu atau lebih atom H tersebut harus dapat terionisasi. Sebagai contoh, dapat 

dilihat pada asam asetat, dimana rumusnya dapat dituliskan dalam lima cara yang berbeda. 

Rumus empiris : CH2O 

Rumus molekul  : C2H4O2 

Rumus ’asam’ : HC2H3O2 

Rumus struktur yang dipadatkan : CH3COOH 

Rumus struktur : 

 
 

Rumus empiris ditentukan berdasarkan analisis sederhana, misal analisis pembakaran. Pada 

rumus ini sama sekali tidak ada petunjuk yang dapat menjelaskan mengapa asam asetat adalah 

asam. Rumus molekul menunjukkan bahwa berat molekul asam asetat adalah 60 (dua kali 

berat rumus empiris), akan tetapi lagi-lagi tidak ada petunjuk tentang asal dari keasaman. Pada 

rumus ’asam’, HC2H3O2, dapat ditunjukkan bahwa satu dari empat atom H berbeda dari tiga 

atom lainnya. Atom H ini adalah atom yang terionisasi apabila asam asetat ditambahkan pada 

air. HC2H3O2 adalah rumus yang akan digunakan dalam bab ini. Pada rumus struktur yang 

dipadatkan, akan lebih spesifik perbedaan antara satu atom H yang terikat pada atom O 

dengan tiga atom H yang terikat pada atom C. Rumus struktur yang lengkap bahkan lebih 

spesifik lagi dalam menunjukkan penataan ikatan. Kalau atom hidrogen yang dapat terionisasi 

dituliskan pada awal rumus, maka akan mudah mengenali asam. Untuk membedakan asam 

lemah dan asam kuat dapat dilihat kembali Tabel 12-1 yang memuat asam kuat dan basa kuat 

yang jumlahnya hanya sedikit. Kecuali ada penjelasan yang berlawanan, maka dapat 

diasumsikan bahwa asam lain selain yang tertera pada Tabel 12-1 adalah asam lemah. Dengan 

demikian, untuk menentukan komposisi dari larutan asam harus digunakan tetapan ionisasi, 

Ka.   
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Bagaimana mengenali basa lemah. Sekilas tampaknya mengidentifikasi basa lemah lebih 

sulit dibandingkan asam lemah, tidak ada unsur yang jelas yang dituliskan di awal rumus. Di 

sisi lain, pada Tabel 12-2 dapat dilihat bahwa semua, kecuali satu (pyridine), dapat dianggap 

sebagai molekul amonia dimana beberapa gugus lain (–C6H5, –C2H5, –OH, –CH3) sudah 

disubstitusi dengan salah satu atom H. Substitusi atom H oleh gugus metil, –CH3 dan ionisasi 

metilamina sebagai basa Brønsted – Lowry adalah sebagai berikut 

 
 

dan tetapan ionisasi adalah 

                                                                                           

Tentu saja tidak semua basa lemah mengandung N, akan tetapi sangat banyak yang 

mengandung N, sehingga kemiripan dengan NH3 layak diingat.  

 

Contoh perhitungan. Bagi beberapa mahasiswa, perhitungan yang melibatkan kesetimbangan 

dalam larutan merupakan salah satu hal yang paling sulit dalam mempelajari kimia. Sebetulnya 

kesulitan timbul karena ketidakmampuan dalam memilih mana yang relevan dan mana yang 

tidak dari soal yang diberikan. Jumlah jenis perhitungan yang berbeda tampaknya besar, 

padahal sebetulnya tidak. Kunci dari penyelesaian masalah larutan kesetimbangan asam lemah 

dan basa lemah adalah kemampuan menggambarkan apa yang sedang terjadi, yaitu    

• mana spesies dasar yang ada dalam larutan?  

• reaksi kimia apa yang menghasilkan spesies tersebut? 

• apakah ada reaksi (misal self-ionisasi air) yang dapat diabaikan?  

4
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• apa jawaban yang beralasan untuk soal tersebut. Misal, apakah larutan akhir bersifat asam 

(pH < 7) atau basa (pH > 7)? 

 

Jadi, pertama harus dipikirkan penyelesaian masalah secara kualitatif terlebih dahulu, 

mungkin tidak perlu dilakukan perhitungan. Hal lain yang juga harus dipikirkan dengan baik 

adalah menyusun data yang relevan dengan jelas dan logis. Penyusunan data yang jelas dan 

logis ini saja dapat membantu supaya berada pada jalur yang benar. Petunjuk lain yang sangat 

membantu dalam asam lemah dan basa lemah adalah:  

• Dalam larutan asam lemah dalam air, kecuali larutan sangat encer atau harga Ka sangat 

kecil (mendekati harga Kw), asumsikan bahwa semua H3O+ dalam larutan dihasilkan oleh 

asam lemah. Dan semua OH– dihasilkan oleh self-ionisasi dari air. 

• Dalam larutan basa lemah dalam air, kecuali larutan sangat encer atau harga Kb sangat 

kecil (mendekati harga Kw), asumsikan bahwa semua OH– dihasilkan oleh basa lemah. 

Dan semua H3O+ dihasilkan oleh self-ionisasi dari air. 

                               

Contoh 12-6  

Tunjukkan melalui perhitungan bahwa pH larutan HC2H3O2 0,1 M adalah ≈ 2,8.  

Ka = 1,74 x 10–5  

 

Pernyataan di atas menyebutkan bahwa semua H3O+ berasal dari HC2H3O2. Pertama HC2H3O2 

akan larut dalam bentuk molekul, kemudian terionisasi sampai tercapai kesetimbangan. 

 

reaksi  :   HC2H3O2              + H2O ⇄ H3O+ + C2H3O2–  

dalam larutan :      0,1 M    –  –  

perubahan :     – x M    + x M  + x M stoikiometri 

setimbang : (0,1 – x)    x M  x M  

 

 

Untuk menyelesaikan persamaan ini, diasumsikan bahwa x sangat kecil dibandingkan dengan 

0,1, maka (0,1 – x) ≈ 0,1 

x2 = 0,1 x (1,74 x 10–5)  = 1,74 x 10–6  
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Sekarang harus diperiksa asumsi yang diambil: (0,1 – 0,00132) = 0,099 ≈ 0,1. Asumsi ini 

adalah 1 per 100 (1%), cukup sah untuk perhitungan yang melibatkan dua atau tiga angka 

berarti. 

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

 

 

Contoh 12-7 

Kokain, C17H21O4N, mempunyai kelarutan dalam air sebesar 1,7 g/L larutan dengan pH = 

10,08.  Hitung Kb dari kokain. 

C17H21O4N + H2O ⇄ C17H21O4NH+ + OH–   Kb =? 
 

Karena tetapan ionisasi memerlukan konsentrasi molaritas, maka terlebih dahulu harus 

dihitung konsentrasi dalam molaritas.  

 

Sekarang susun data-data dalam tabel seperti di atas 

reaksi : C17H21O4N + H2O ⇄ C17H21O4NH+         +   OH– 

dalam larutan : 5,6 x 10–3 M    –  – 

perubahan : – x M    + x M  + x M 

setimbang : (5,6 x 10–3 – x) M    x M  x M 

 

Disini x tidak diketahui, x adalah [OH–], yang dapat dihitung dari pOH larutan. Karena yang 

diketahui adalah pH, maka harus dihitung terlebih dahulu pOH. 

pOH = 14 – pH = 14 – 10,08 = 3,92 

log [OH–] = – pOH = – 3,92    

[OH–] = anti log (– 3,92)     à     [OH–] = x = 1,2 x 10–3 M   

 

 

   

Contoh 12-8 

Hitung konsentrasi ion nitrit, NO2–, dalam larutan HNO2(aq) 0,0025 M. Ka = 5,13 x 10–4. 
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reaksi  : HNO2 + H2O       ⇄ H3O+ + NO2– 

dalam larutan  : 0,0025 M    –  – 

perubahan            : – x M    + x M  + x M 

setimbang       : (0,0025 – x) M    x M  x M 

 

 

Diasumsikan bahwa x sangat kecil dibandingkan dengan 0,0025, maka (0,0025 – x) ≈ 0,0025 

 

x2 = (0,0025)( 5,13 x 10–4) = 1,28 x 10–6     

[NO2–] = x =                                

Kalau dihitung persentasenya,                                                                    

Harga x ini terlalu besar untuk diabaikan. Kalau x = 0,00113, maka 0,0025 – 0,00113 = 

0,00137, dan jelas 0,00137 ≄ 0,0025.  

Karena asumsi yang diambil gagal, maka harus dicari penyelesaian yang tepat, yaitu dengan 

persamaan kuadrat. 

 

x2 + (5,13 x 10–4 x) – (1,28 x 10–6)  =  0 

 

 

x = [NO2–] = 9,04 x 10–4  

 

 

Derajat Ionisasi (Persen Ionisasi). Misal ada asam lemah hipotetis HA, maka ionisasinya 

adalah  

HA + H2O à H3O+ + A– 
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Rasio (perbandingan) antara molekul asam yang terionisasi dengan yang mula-mula disebut 

derajat ionisasi. 

 

 

Jadi, kalau HA mula-mula 1 M terionisasi menghasilkan [H3O+] = [A–] = 0,05 M, maka derajat 

ionisasi = 0,05 M/1 M = 0,05. Kalau dinyatakan dalam persen, maka disebut persen 

terionisasi. Asam lemah dengan derajat ionisasi 0,05 mempunyai persen terionisasi 5%. 

Derajat ionisasi (dan persen ionisasi) dari asam lemah atau basa lemah bertambah dengan 

semakin encernya larutan.                           

 

Contoh 12-9 

1. Hitung persen terionisasi dari larutan asam asetat 1 M, 0,1 M, dan 0,01 M. 

2. Tuliskan persamaan matematik sederhana untuk meramalkan persen ionisasi pada 1. 

 

1. Gunakan format ‘standar’ untuk menggambarkan HC2H3O2 1 M 

reaksi : HC2H3O2 + H2O ⇄ H3O+ + C2H3O2– 

dalam larutan : 1 M    –  – 

perubahan : – x M    + x M  + x M 

setimbang : (1 – x) M    x M  x M 

 

Harus dihitung x = [H3O+] = [C2H3O2–]. Untuk itu asumsikan bahwa (1-x] ≈ 1    

 

      

   

Dengan cara yang sama dapat diperoleh untuk HC2H3O2 0,1 M persen terionisasi = 1,3%, 

sedangkan untuk HC2H3O2 0,01 M persen terionisasi = 4,2%.  

2. Kalau molaritas 1 M diganti dengan molaritas secara umum M, dan dibuat asumsi bahwa 

(M – x) ≈ M, maka didapat pernyataan umum: 
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12-7 Asam Poliprotik 
 
Semua asam yang ada pada Tabel 12-2 adalah asam lemah monoprotik. Asam tersebut hanya 

menghasilkan satu proton (H+) untuk setiap molekul asam, meskipun mungkin ada lebih dari 

satu atom H dalam molekul. Jadi, pada asam asetat hanya atom H yang terikat pada atom O 

yang terionisasi.  

 
Ada beberapa asam yang mengandung lebih dari satu atom H yang terionisasi per molekul 

asam. Asam ini disebut asam poliprotik. Karena memiliki lebih dari satu atom H yang 

terionisasi, maka asam poliprotik memiliki lebih dari satu harga tetapan kesetimbangan asam. 

Tetapan ionisasi dari beberapa asam poliprotik dapat dilihat pada Tabel 12-3 di bawah ini. 
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Tabel 12-3 
Tetapan Ionisasi Beberapa Asam Poliprotik. 
 

Asam Kesetimbangan ionisasi 
Tetapan ionisasi, 

K 

pK 

karbonata H2CO3 + H2O ⇄ H3O+ + HCO3 –  Ka1 = 4,2 x 10–7 pKa1 = 6,38 
 HCO3 – + H2O ⇄ H3O+ + CO3 2–  Ka2 = 5,6 x10–11 pKa2 = 10,25 
hidrosulfatb H2S + H2O ⇄ H3O+ + HS –  Ka1 = 1,1 x 10–7 pKa1 = 6,96 
 HS – + H2O ⇄ H3O+ + S 2–  Ka2 = 1,0 x 10–14 pKa2 = 14,00 
fosforat H3PO4 + H2O ⇄ H3O+ + H2PO4 –  Ka1 = 7,11 x 10–3 pKa1 = 2,15 
 H2PO4 – + H2O ⇄ H3O+ + HPO4 2–  Ka2 = 6,34 x 10–8 pKa2 = 7,20 
 HPO4 2– + H2O ⇄ H3O+ + PO4 3–  Ka3 = 4,22 x 10–13 pKa3 = 12,37 
fosforit H3PO3 + H2O ⇄ H3O+ + H2PO3 –  Ka1 = 5,0 x 10–2 pKa1 = 1,30 
 H2PO3 – + H2O ⇄ H3O+ + HPO3 2–  Ka2 = 2,5 x 10–7 pKa2 = 6,60 
sulfuritc H2SO3 + H2O ⇄ H3O+ + HSO3 –  Ka1 = 1,3 x 10–2 pKa1 = 1,89 
 HSO3 – + H2O ⇄ H3O+ + SO3 2–  Ka2 = 6,3 x 10–8 pKa2 = 7,20 
sulfuratd H2SO4 + H2O à H3O+ + HSO4 –  Ka1 = sangat besar pKa1 < 0 
 HSO4 – + H2O ⇄ H3O+ + SO4 2–  Ka2 = 1,29 x 10–2 pKa2 = 1,89 

 

a H2CO3 tidak dapat diisolasi tetapi berada dalam kesetimbangan dengan H2O dan CO2. Harga Ka1 sebetulnya untuk 
reaksi CO2(aq) + H2O ⇄ H3O+ + HCO3–  
b harga Ka2 untuk H2S selalu diragukan. Bukti terakhir menunjukkan bahwa harga terbaik mungkin sampai 
serendah 10-19 [lihat R.J. Myers, “The New Law Value for the Second Ionization Constant for H2S” J. Chem. 
Educ. , 63, 687 (1986).] 
c H2SO3 adalah hipotetis, spesies yang tidak dapat diisolasi yang dihasilkan pada reaksi SO2(aq) + H2O ⇄ H2SO3(aq).    
d H2SO4 terionisasi sempurna pada tahap pertama. 
  

Asam fosfat. Asam fosfat menduduki peringkat kedua diantara asam komersial yang penting. 

Asam fosfat digunakan dalam pembuatan pupuk fosfat, akan tetapi dalam jumlah besar juga 

digunakan dalam pembuatan deterjen. Beberapa variasi natrium, kalium, dan kalsium fosfat 

digunakan dalam industri makanan. Asam fosfat, H3PO4, memiliki tiga atom H terionisasi, dan 

tiga atom H tersebut terionisasi dengan tiga cara yang berbeda. H3PO4 disebut asam tripotik. 

Pada tahap ionisasi pertama, molekul H3PO4 terionisasi menghasilkan H3O+ dan H2PO4–. Pada 

tahap kedua, H2PO4– terionisasi menghasilkan H3O+ dan HPO42–. Dan pada tahap ketiga (akhir), 

HPO42– terionisasi menghasilkan H3O+ dan PO43–. Untuk setiap tahap dapat dituliskan tetapan 

ionisasi sebagai berikut:      

(1) H3PO4 + H2O ⇄ H3O+   + H2PO4 –

        
 

(2) H2PO4–

  

+ H2O ⇄ H3O+   + HPO4 2–

  
 

(3) HPO4 2– + H2O ⇄ H3O+   + PO4 3–   
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Mengionisasi H+ dari senyawa dengan muatan negatif lebih sukar dibandingkan dengan 

mengionisasi H+ dari senyawa netral. Tetapan ionisasi kedua lebih kecil dari tetapan ionisasi 

pertama (Ka2 < Ka1), dan tetapan ionisasi ketiga lebih kecil dari tetapan ionisasi kedua (Ka3 < 

Ka2). Ketika ionisasi terjadi pada tahap (1), proton (H+) dipisahkan dari ion dengan muatan –1 

(H2PO4–). Pada tahap (2), proton (H+) dipisahkan dari ion dengan muatan –2 (HPO42–), dan ini 

lebih sulit. Itulah yang menyebabkan mengapa tetapan ionisasai pada tahap (2) lebih kecil dari 

pada pada tahap (1). Pada tahap (3) ionisasi menjadi lebih sulit lagi. 

  

Beberapa hal umum tentang asam poliprotik adalah sebagai berikut  

1. Semua spesies yang terlibat dalam kesetimbangan ionisasi (H3PO4, H3O+, H2PO4–, HPO42–

, PO43–) ada dalam fasa larutan yang sama. 

2. Hanya ada satu harga konsentrasi untuk masing-masing spesies dalam larutan, tidak 

melihat asalnya, dan masing masing harga konsentrasi harus konsisten dengan semua 

tetapan ionisasi dimana harga tersebut berada. (Sebagai contoh, hanya ada satu harga 

konsentrasi untuk [H3O+] dalam H3PO4(aq), harga ini dipakai  dalam Ka1, Ka2, dan Ka3). 

3. Urutan besar kecilnya tetapan ionisasi adalah selalu Ka1 > Ka2 > Ka3. 

4. Asumsikan bahwa ionisasi pada tahap pertama jauh lebih penting dari pada ionisasi pada 

tahap kedua dan ketiga. Artinya: 

a. Harga [H3O+] dapat dihitung hanya dari Ka1 dan 

b. [H2PO4–] = [H3O+] 

5. Asumsi 4 juga berarti bahwa konsentrasi anion yang dihasilkan pada ionisasi tahap kedua 

(pada kasus asam fosfat adalah HPO42–) sebanding dengan Ka2, dimana konsentrasi ini 

tidak tergantung dari molaritas asam. 

                            

Contoh 12-10 

Untuk larutan H3PO4  3 M, hitung:  

(a) [H3O+]         (b) [HPO42–]         (c) [PO43–] 
 

(a) Karena Ka1 jauh lebih besar dari pada Ka2 , maka dapat diasumsikan bahwa semua H3O+ 

dihasilkan pada tahap ionisasi pertama. Hal ini dapat digambarkan seperti H3PO4 sebagai 

asam monoprotik, yang hanya terionisasi pada tahap pertama.  
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reaksi  : H3PO4 + H2O ⇄ H3O+      + H2PO4– 

dalam larutan  : 3 M    –  – 

perubahan  : – x M    + x M  + x M 

setimbang  : (3 – x) M    x M  x M 

 

Asumsikan bahwa x jauh lebih kecil dari 3, maka (3 – x) ≈ 3       

 

      

   

 

(b) Meskipun untuk keperluan menghitung [H3O+] dibuat asumsi bahwa ionisasi tahap kedua 

tidak berarti, akan tetapi untuk menghitung [HPO42–], ionisasi tahap kedua ini harus 

dipertimbangkan, betapapun kecilnya. Karena kalau tidak, tidak ada sumber ion HPO42–. 

Ionisasi tahap kedua dapat digambarkan seperti di bawah, perhatikan secara khusus 

bagaimana ionisasi tahap pertama digunakan. Dimulai dengan larutan dimana [HPO42–] 

= [H3O+] = 0,15 M 

 

reaksi  : H2PO4
– + H2O ⇄ H3O+ + HPO4

2– 

dalam larutan  : 0,15 M    0,15 M  – 

perubahan  : – y M    + y M  + y M 

setimbang  : (0,15 – y) M    (0,15 + y) M  (0,15 + y) M 

 

 Asumsikan kalau y jauh lebih kecil dari 0,15, maka (0,15 + y) ≈ (0,15 – y) ≈ 0,15    

   

    y = [HPO42–] = 6,34 x 10–8 = Ka2   

 

(c)  Disini dapat dilakukan pendekatan yang sederhana. Karena PO43– hanya terbentuk pada 

tahap ionisasi ketiga, maka tuliskan tetapan ionisasi untuk tahap ini. Nanti dapat dilihat 

bahwa konsentrasi semua spesies sudah terhitung kecuali untuk PO43–.     
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Asam sulfat. Asam sulfat berbeda dengan asam poliprotik lainnya, kareana asam sulfat adalah 

asam kuat pada tahap ionisasi pertama dan asam lemah pada tahap ionisasi kedua. Ionisasi 

terjadi secara sempurna pada tahap pertama, artinya sebagian besar larutan H2SO4(aq) terurai 

sehingga [H2SO4] ≈ 0. Jadi kalau dimulai dengan larutan H2SO4 0,5 M, maka pada ionisasi 

tahap pertama diperoleh H3O+ 0,5 M dan HSO4– 0,5 M. Kemudian dapat dicari berapa banyak 

HSO4– yang terionisasi pada tahap kedua untuk menghasilkan H3O+ dan SO42–.    

 

Contoh 12-11 

Untuk larutan H2SO4  0,5 M, hitung [H3O+], [HSO4–], dan [SO42–] 

   
reaksi  : H2SO4 + H2O à H3O+ + HSO4–  

dalam larutan : 0,5 M    –  –  

perubahan : – 0,5 M    + 0,5 M  + 0,5 M stoikiometri 

sesudah ionisasi 1 : ~ 0    0,5 M  0,5 M  

 

reaksi  : HSO4–      + H2O ⇄ H3O+ + SO42– 

dalam larutan  : 0,5 M    0,5 M  – 

perubahan  : – x M    + x M  + x M 

setimbang  : (0,5 – x) M    (0,5 + x) M  x M 

 

Pada tahap ini digunakan tetapan ionisasi kedua, Ka2. Kalau diasumsikan bahwa x jauh lebih 

kecil dari 0,5, maka (0,5 + x) ≈ (0,5 – x) ≈ 0,5       

 

[H3O+] = 0,5 + x = 0,5 + 0,01 =  0,51 M 

[HSO4–] = 0,5 – x  = 0,5 – 0,01 = 0,49 M       

[SO42–] = x = Ka2 = 1,29 x 10–2                          
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12-8 Ion Sebagai Asam dan Basa 
 
Sampai pada bagian ini, pembahasan hanya ditekankan pada perilaku molekul netral sebagai 

asam (misal, HCl, HC2H3O2, H3PO4), atau sebagai basa (misal, NH3, CH3NH2).  Padahal 

sebenarnya ion pun dapat bertindak sebagai asam atau basa. Sebagai contoh, pada tahap 

ionisasi kedua dan seterusnya dari asam poliprotik, anion bertindak sebagai asam.  

H2PO4– + H2O ⇄     H3O+      + HPO42– K = Ka2 = 6,34 x 10–8   
 

Bagaimana suatu reaksi ionisasi dapat dinyatakan sebagai reaksi asam basa? 

1. NH4+ + H2O ⇄     NH3      + H3O+ 

2. C2H3O2– + H2O ⇄ HC2H3O2   + OH–     

Pada reaksi 1 NH4+ adalah asam, yang memberikan proton kepada air, yang bertindak sebagai 

basa. Kesetimbangan reaksi ini digambarkan melalui tetapan ionisasi asam dari ion 

amonium, NH4+. 

 

Pada reaksi 2 C2H3O2– bertindak sebagai basa dengan menerima proton dari air, yang 

bertindak sebagai asam. Kesetimbangan reaksi ini digambarkan melalui tetapan ionisasi basa 

dari ion asetat, C2H3O2–.  

 

Tetapan ionisasi beberapa ion dapat dilihat pada Tabel 12-4 di bawah ini. 

 

Tabel 12-4 
Tetapan Ionisasi Asam dan Basa untuk Beberapa Ion pada 25°C. 
 

 Kesetimbangan ionisasi Tetapan 
ionisasi, K pK 

Asam  Ka = pKa = 
ion amonium NH4 + + H2O ⇄ H3O+ + NH3  5,7 x 10–10 9,24 
ion anilinium C6H5NH3 + + H2O ⇄ H3O+ + C6H5NH2   2,3   x 10–5 4,64 
ion metilamonium CH3NH3 + + H2O ⇄ H3O+ + CH3NH2   2,4   x 10–11 10,62 

 
Basa        Kb = pKb = 

ion asetat C2H3O2 – + H2O ⇄ OH – + HC2H3O2   5,7 x 10–10 9,24 
ion klorat ClO2 – + H2O ⇄ OH – + HClO2   8,3 x 10–13 12,08 
ion sianida CN – + H2O ⇄ OH – + HCN   2,5 x 10–5 4,60 
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Hidrolisis. Telah dipelajari bahwa dalam air murni pada 25°C, [H3O+] = [OH–] = 1 x 10–7 M 

dan pH = 7, maka disebut air murni pH nya netral.  

 

 
 

Apabila garam seperti NaCl ditambahkan ke dalam air, terjadi disosiasi sempurna menjadi Na+ 

dan Cl–, akan tetapi ion-ion ini tidak mempengaruhi self-ionisasi dari air. pH larutan tetap 7, 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 12-2(b).  

Na+ + Cl– + H2O à tidak terjadi reaksi 
 

Apabila NH4Cl ditambahkan ke dalam air, pH turun menjadi di bawah 7, yaitu 5,5 seperti pada 

Gambar 12-2(a). Artinya [H3O+] dalam larutan bertambah dan [OH–] berkurang. Pasti terjadi 

reaksi yang menghasilkan H3O+. Cl– tidak dapat bertindak sebagai asam karena tidak memiliki 

proton untuk disumbangkan. Meskipun demikian, terjadi reaksi antara NH4+ dan air.  

Cl– + H2O à tidak terjadi reaksi      

NH4+ + H2O ⇄ NH3 + H3O+    

Reaksi NH4+ menjadi NH3 pada dasarnya tidak berbeda dengan reaksi asam – basa. Meskipun 

demikian, reaksi antara suatu ion dengan air, terutama kalau air merupakan satu-satunya asam 

atau basa lainnya, sering disebut reaksi hidrolisis. Dapat dikatakan bahwa ion amonium 

mengalami hidrolisis, sedangkan ion khlorida tidak.  

 

Apabila natrium asetat ditambahkan ke dalam air, pH naik menjadi diatas 7, yaitu 9,5 seperti 

pada Gambar 12-2(c). Artinya [OH–] dalam larutan bertambah dan [H3O+] berkurang. Ion 

natrium bukan asam dan juga bukan basa, akan tetapi ion asetat mengalami hidrolisis.  

Na+ + H2O à tidak terjadi reaksi      

C2H3O2– + H2O ⇄ HC2H3O2 + OH–          

Gambar 12-2 
Ion Sebagai Asam dan Basa. 
 
Masing-masing larutan 1 M mengandung indikator 
bromtimol biru, yang memiliki warna sebagai 
berikut 
pH < 7 warna kuning 
pH = 7 warna hijau 
pH > 7 warna biru 
 
(a) NH4Cl(aq) adalah asam. 
(b) NaCl(aq) dengan pH netral. 
(c) NaC2H3O2(aq) adalah basa. 
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Dari pembahasan di atas dapat disusun beberapa pernyataan kualitatif tentang hidrolisis dalam 

larutan air. Perhatikan bahwa pernyataan ini menggambarkan fakta yang umum bahwa 

hidrolisis akan terjadi hanya apabila reaksi kimia dapat menghasilkan asam lemah atau 

basa lemah.   

• Garam dari asam kuat dan basa kuat (misal, NaCl) tidak mengalami hidrolisis. Larutan 

memiliki pH = 7. 

• Garam dari asam lemah dan basa kuat (misal, NaC2H3O2) mengalami hidrolisis. Larutan 

memiliki pH > 7 (anion bertindak sebagai basa). 

• Garam dari asam kuat dan basa lemah (misal, NH4Cl) mengalami hidrolisis. Larutan 

memiliki pH < 7 (kation bertindak sebagai asam). 

• Garam dari asam lemah dan basa lemah (misal, NH4C2H3O2) mengalami hidrolisis. 

(Kation bertindak sebagai asam dan anion sebagai basa, akan tetapi larutan bersifat asam 

atau basa tergantung pada harga relatif dari Ka dan Kb untuk ion). 

                              

Contoh 12-12 

Ramalkan larutan ini bersifat asam, basa, atau netral:  

(a) NaCN(aq)           (b)   KCl(aq) (c)   NH4CN(aq) 
             

(a) Ion dalam larutan adalah Na+, yang tidak mengalami hidrolisis, dan CN–, yang 

mengalami hidolisis. CN– adalah basa konjugat dari HCN dan membentuk larutan basa.  

CN – + H2O ⇄ HCN + OH–          
 

(b) Baik K+ maupun Cl– tidak mengalami hidrolisis. KCl(aq) adalah netral, pH = 7. 

 

(c) Baik NH4+ maupun CN– dalam larutan air mengalami hidrolisis, yang satu menghasilkan 

H3O+ dan yang satu lagi menghasilkan OH–. Dari tabel harga Ka dapat dituliskan: 

NH4+ + H2O ⇄ NH3 + H3O+    Ka = 5,7 x 10–10  

CN – + H2O ⇄ HCN + OH–          Kb = 2,5 x 10–5 

Karena Kb lebih besar dari Ka, maka dapat diharapkan bahwa CN– lebih mengalami 

hidrolisis dibandingkan dengan NH4+. Artinya [OH–] > [H3O+] dan larutan bersifat basa.  
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Pada Contoh 12-12 di atas, diramalkan secara kualitatif bahwa larutan NaCN bersifat basa 

dengan pH > 7. Untuk menetapkan harga pH yang tepat, diperlukan perhitungan kuantitatif. 

Untuk itu dapat digunakan Kb untuk CN–.   

 

Contoh 12-13 

Hitung pH dari larutan NaCN  0,5 M (Kb = 2,5 x 10–5). 

 

Konsentrasi spesies yang terlibat dalam reaksi hidrolisis dapat disusun seperti di bawah ini, 

dimana x = [OH–].  

reaksi  : CN –      + H2O à HCN + OH – 

dalam larutan  : 0,5 M    –  – 

perubahan  : – x M    + x M  + x M 

setimbang  : (0,5 – x) M    x M  x M 

 

 

Digunakan asumsi bahwa x jauh lebih kecil dari 0,5, maka 0,5 – x ≃ 0,5       

x2 = (0,5) (2,5 x 10–5) = 1,2 x 10–5 = 12 x 10–6 

 

 

pH = – log [H3O+] = – log (2,9 x 10–12) = 11,54 
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