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10 LARUTAN 
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Tidak diragukan lagi bahwa larutan memegang peran penting dalam kimia. Sebagai contoh, 

pada umumnya mesin kendaraan bermotor didinginkan dengan menggunakan air. Bagaimana 

dengan kendaraan bermotor di negara yang memiliki musim dingin dimana suhu di bawah nol 

derajat celsius, air pendingin yang digunakan pasti membeku. Untuk menghindari pembekuan, 

ke dalam air pendingin ditambahkan larutan etilen glikol. Larutan ini memiliki titik didih yang 

lebih tinggi dan titik beku yang lebih rendah dari air. Contoh lain, pada konsentrasi tinggi, ion 

fluorida adalah racun (sebagai contoh, natrium fluorida yang digunakan dalam racun tikus). 

Akan tetapi, apabila ion fluorida ada dalam air minum pada konsentrasi yang sangat rendah (1 

ppm), ion ini akan mencegah kerusakan gigi dengan efektif. Meskipun demikian, kenaikan 

konsentrasi ion fluorida sedikit saja (1,5 ppm), akan menyebabkan bercak-bercak pada gigi. 

Oleh karena itu, pelarutan senyawa dalam air untuk keperluan tertentu harus dikontrol secara 

hati-hati karena pelarutan ini sangat tergantung pada karakteristik larutan, yaitu bahwa zat 

terlarut akan didistribusi secara seragam ke seluruh larutan, dan sifat-sifat larutan adalah 

tertentu. Penerapan lainnya dimana pengontrolan yang hati-hati sangat penting adalah pada 

cairan infus. Air murni tidak dapat digunakan karena air akan masuk ke dalam sel darah dan 

menyebabkan pembesaran sel darah dan akhirnya pecah. Cairan harus memiliki nilai sifat 

larutan yang tepat yaitu tekanan osmosis yang besarnya harus sama dengan tekanan osmosis 

sel darah. Pada Bab ini akan dipelajari cara menyatakan konsentrasi larutan, cara meramalkan 

sifat larutan seperti tekanan uap, titik beku, titik didih, dan tekanan osmosis. Juga akan 

dipelajari bagaimana pengukuran sifat-sifat larutan dapat digunakan untuk menentukan berat 

molekul.   
 

 

10-1 Tipe Larutan 
 
Pada Bab 1 telah dipelajari tentang klasifikasi materi, dimana salah satu diantaranya adalah 

campuran. Larutan adalah campuran homogen, disebut campuran karena terdiri atas dua 

atau lebih senyawa, dan disebut homogen karena komposisi dan sifat-sifatnya seragam, 

artinya masing-masing komponen tidak dapat dilihat secara sendiri-sendiri. Biasanya 

digunakan istilah pelarut untuk komponen larutan yang jumlahnya lebih besar dan 

menentukan wujud dari larutan. Zat terlarut adalah komponen larutan yang jumlahnya lebih 

kecil dan disebut larut dalam pelarut. Untuk beberapa larutan, seperti campuran gas, istilah 

pelarut dan zat terlarut tidak berarti. Larutan pekat adalah larutan dimana jumlah zat 

terlarutnya besar dibandingkan pelarutnya, larutan encer adalah larutan dimana jumlah zat 
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terlarutnya sedikit. Dalam ilmu kimia, larutan dibahas dalam Bab tersendiri karena dianggap 

penting. Dua hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa dalam beberapa hal, larutan 

mempunyai sifat-sifat yang lebih baik dibandingkan pelarutnya dan konsentrasi larutan 

merupakan satuan jumlah yang penting. Apabila campuran dari dua atau lebih senyawa terpisah 

menjadi dua fasa fisik yang kasat mata, seperti pasir dalam air, maka campuran tersebut adalah 

heterogen, bukan larutan. Meskipun larutan dalam wujud cair adalah yang paling umum, 

larutan dapat mempunyai wujud gas dan padat. Beberapa contoh larutan dan komponennya 

dapat dilihat pada Tabel 10-1, komponen dengan jumlah terbesar dituliskan terlebih dahulu (di 

depan). 

 

Tabel 10-1 
Beberapa larutan yang umum. 
 

No Larutan Contoh Komponen 

1 Padat Kuningan Cu + Zn + Pd + H2(g) 

2 Cair Air laut 

Cuka 

Soda  

H2O + NaCl + lain-lain 

H2O + HC2H3O2 (asam asetat) 

H2O + CO2 + C12H22O11 (sukrosa) 

3 Gas Udara 

Gas alam 

N2 + O2 + lain-lain 

CH4 + C2H6 + lain-lain 

 

 

10-2 Konsentrasi Larutan 
 
Untuk menyatakan larutan, diperlukan dua hal yaitu komponen apa saja yang ada dalam larutan 

dan berapa jumlah/konsentrasinya. Konsentrasi larutan dapat dinyatakan dalam berbagai cara, 

akan tetapi semua cara tersebut menyatakan jumlah zat terlarut yang ada dalam sejumlah 

tertentu pelarut atau larutan. Oleh karena itu, harus ditetapkan: 

• Unit satuan yang digunakan untuk mengukur zat terlarut. 

• Apakah jumlah kedua yang diukur adalah pelarut atau seluruh larutan. 

• Unit satuan yang digunakan untuk mengukur jumlah kedua.  

Pada bab ini akan dipelajari larutan yang hanya terdiri atas dua komponen, dengan demikian 

hanya ada satu pelarut dan satu zat terlarut, dan larutan adalah jumlah zat terlarut dan 
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pelarut. Dalam perhitungan konsentrasi larutan, satuan densitas akan banyak dipakai, untuk 

mengingatkan kembali,  

 

1. Persen massa (% massa) 

Persen massa menyatakan jumlah zat terlarut dalam larutan, dimana jumlah adalah massa. 

  

Jadi apabila ada pernyataan 25 g NaCl per 100 g larutan berarti bahwa 25 g NaCl sebagai zat 

terlarut dilarutkan dalam 75 g H2O sebagai pelarut, yang menghasilkan massa larutan 100 g 

(25 g + 75 g). Dapat juga dikatakan bahwa larutan adalah 25%, persen massa.  

 

Sebagai contoh, larutan NaCl dalam air dengan konsentrasi 25% (persen massa), mempunyai 

arti bahwa zat terlarutnya adalah NaCl dan pelarutnya adalah air (H2O). Jadi apabila 

diperlukan, jumlah air sebagai pelarut dapat dihitung dari selisih larutan dengan zat terlarut 

(100 – 25 = 75).  

     
Contoh 10-1 

1. Hitung konsentrasi larutan NaCl dalam persen massa (% massa) yang dibuat dengan 

melarutkan 125 g NaCl ke dalam 375 g air.  

2. Hitung konsentrasi larutan NaCl dalam persen massa (% massa) yang dibuat dengan 

melarutkan 125 g NaCl ke dalam air sehingga membentuk 500 gram larutan.  

3. Berapa g NaCl harus dilarutkan dalam 500 g larutan supaya konsentrasi larutan tersebut 

adalah 25% (persen massa). 

4. Berapa g massa dari larutan NaCl 25% yang mengandung 125 g NaCl. 

5. Berapa gr NaCl harus dilarutkan dalam air supaya terbentuk 500 ml larutan dengan 

konsentrasi sebesar 25% (% massa). Densitas larutan = 0,78 g/ml 

 

1. Pada soal ini zat terlarut adalah NaCl dan pelarut adalah air, maka larutan adalah zat terlarut 

(NaCl) ditambah dengan pelarut (air). 

)(cmvolume
(g)massa

densitas 3=

100x
larutangram
terlarutzatgrammassa% =
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2.  

 

3. Larutan NaCl 25% artinya NaCl = 25 g dan larutan = 100 g. Apabila larutannya adalah 500 

g, maka ditanyakan berapa g NaCl. 

 

 

 
  

 

4. Larutan NaCl 25% artinya NaCl = 25 g dan larutan = 100 g. Apabila NaCl adalah 125 g, 

maka ditanyakan berapa g larutannya. 

 

 
   

 

5. Larutan NaCl 25% artinya NaCl = 25 g dan larutan = 100 g. Apabila larutannya adalah 500 

mL, maka ditanyakan berapa g NaCl. 

 
 

%25%010x
500
125100x

air) g 375  NaCl g (125
NaCl g 125100x

larutang
NaCl glarutan massa% ==

+
==

25%100x
g500
g125

100x
larutang
NaClgmassa% ===

NaClg125NaClg25x
larutang100
larutang500

NaClg ==

larutang500larutang100x
NaClg25
NaClg125

larutang ==
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Pada soal ini satuan larutan adalah mL bukan g, maka harus diubah terlebih dahulu menjadi 

g dengan menggunakan densitas. 

  

   massa larutan = 0,78 g/mL x 500 mL = 390 g 

   
 

 

  

 

2. Persen volum (% volum) 

Pemahaman dan perhitungan untuk persen volum sama dengan persen massa, hanya saja unit 

satuannya bukan g melainkan unit satuan volume yaitu mL. 

 

        

Contoh 10-2 

1. Hitung konsentrasi larutan NaCl dalam persen volum (% volum) yang dibuat dengan 

melarutkan 30 mL NaCl ke dalam 70 mL air.  

2. Berapa gram NaCl diperlukan untuk membuat 300 ml larutan NCl dalam air dengan 

konsentrasi sebesar 10% (% volum). Densitas NaCl = 1,2 g/ml. 

 

1. Pada soal ini zat terlarut adalah NaCl dan pelarut adalah air, maka larutan adalah zat terlarut 

(NaCl) ditambah dengan pelarut (air). 

 

 

2. Larutan NaCl 10% (persen volum) artinya NaCl = 10 mL dan larutan = 100 mL. 

larutan volumelarutan x  densitas larutan  massa    
larutanvolume
terlarutmassa

larutan densitas =®=

NaClg97,5NaClg25x
larutang100
larutang390

NaClg ==

100x
larutanmL
terlarutzatmLvolum% =

%30%010x
100
30100x

air) mL 70  NaCl mL (30
NaCl mL 30100x

larutanmL
NaCl mLlarutan volume% ==

+
==
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Pada soal ini satuan yang ditanyakan adalah NaCl dalam g bukan mL, maka harus diubah 

menjadi g dengan menggunakan densitas. 

  

   massa NaCl = 1,2 g/mL x 30 mL = 36 g 

  

 

3. Persen massa/volum (% massa/volum) 

Konsentrasi ini merupakan gabungan dari persen massa dan persen volum, pemahaman dan 

perhitungan untuk persen massa/volum sama dengan persen massa atau persen volum, hanya 

saja unit satuannya bukan g atau mL, melainkan g/mL. Unit satuan ini banyak digunakan dalam 

bidang kedokteran dan farmasi. Apabila data yang diberikan tidak sesuai dengan yang 

diperlukan, maka gunakan densitas untuk mengkonversi ke unit satuan yang diinginkan.   

 

 Contoh 10-3 

Hitung konsentrasi larutan NaCl dalam persen massa/volum (% m/v) yang dibuat dengan 

melarutkan 30 mL NaCl ke dalam air sehingga membentuk 100 mL larutan. Densitas NaCl = 

1,2 g/mL. 

 

Pada soal ini diketahui NaCl dalam mL, harus diubah terlebih dahulu menjadi g dengan 

menggunakan densitas. 

NaClmL30NaClmL10x
larutanmL100
larutanmL300

NaClmL ==

NaCl  x volumeNaCl densitas  NaCl massa    
NaClvolume
NaClmassa

NaCl densitas =®=

100x
larutanmL
terlarutzatgrammmassa/volu% =
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  massa NaCl = 1,2 g/mL x 30 mL = 36 g 

 

 

 

 

4. Molaritas (M). 

Pada Bab 4 dikatakan bahwa  

• Stoikiometri reaksi kimia didasarkan pada jumlah relatif atom, ion, dan molekul yang 

bereaksi. 

• Beberapa reaksi kimia dilakukan dalam larutan. 

 

Untuk itu, diperkenalkan unit konsentrasi larutan yang didasarkan pada jumlah partikel zat 

terlarut, yaitu molaritas yang diberi notasi M. Molaritas adalah jumlah mol zat terlarut per 

liter larutan. 

                                                                                             

Sebagai contoh, suatu larutan mempunyai molaritas 0,7 M artinya 

 
Contoh 10-4 

1. Hitung molaritas larutan yang dibuat dengan melarutkan 29,25 gram NaCl ke dalam air 

membentuk 200 mL larutan. Mr NaCl = 58,5. 

2. Berapa gram NaCl harus dilarutkan dalam air untuk membuat 500 ml larutan NaCl dengan 

konsentrasi 1,3 M? 

 

NaCl  x volumeNaCl densitas  NaCl massa    
NaClvolume
NaClmassa

NaCl densitas =®=

%36010x
larutan mL 100

NaCl g 36100x
larutanmL
NaClgm/v% ===

larutanL
terlarutzatmolM =
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1. Terlebih dahulu harus ditentukan mana zat terlarut dan mana pelarut, dalam hal ini zat 

terlarut adalah NaCl dan pelarut adalah air. Satuan NaCl adalah g, harus dikonversi terlebih 

dahulu ke mol, sedangkan satuan larutan adalah mL, harus dikonversi ke L. 

  

 

2. Konsentrasi larutan NaCl 1,3 M artinya adalah bahwa NaCl = 1,3 mol, sedangkan 

larutannya adalah 1 liter. Yang ada adalah 500 mL larutan, untuk 500 mL larutan hitung 

kebutuhan mol dari NaCl, sesudah itu konversikan mol ini ke g. 

 

 
 

  

 

5. Molalitas (m). 

Suatu larutan disiapkan pada 20°C dengan menggunakan labu ukur yang dikalibrasi pada 20°C, 

akan tetapi kemudian larutan digunakan pada 25°C. Pada kenaikan temperatur dari 20°C 

menjadi 25°C, jumlah zat terlarut tetap tetapi volume larutan akan sedikit bertambah. 

Jumlah mol zat terlarut per liter (molaritas) berkurang sedikit. Ada waktu dimana perlu 

menggunakan satuan konsentrasi yang tidak tergantung pada temperatur. Untuk itu, baik zat 

terlarut maupun pelarut harus diukur sebagai massa, karena massa tidak tergantung pada 

temperatur. Satuan ini disebut molalitas, yang dinyatakan sebagai mol zat terlarut per 

kilogram pelarut (bukan larutan). Larutan dimana 1 mol urea, CO(NH2)2, dilarutkan dalam 

1 kg air adalah larutan 1 molal dan dinyatakan dengan simbol CO(NH2)2 1 m. Konsentrasi 

molal didefinisikan sebagai  

     
                                                            

M2,5
larutanL10x200

larutanL1
x

NaClg/mol58,5
NaClg29,25

Molaritas 3 == -

NaClg38,02
NaClmol1
NaClg58,5

xNaClmol1,3x
larutanmL1000
larutanmL500

NaClmol ==

pelarutkgjumlah
terlarutzatmoljumlah

(m)molalitas =
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Yang menarik dengan penggunaan konsentrasi molalitas adalah dalam kasus dimana pelarut, 

karena berbentuk padat pada temperatur ruangan, dapat diukur dengan tepat hanya dalam 

massa. Sebagai contoh, suatu larutan mempunyai molalitas 0,7 m artinya  

 
        

Contoh 10-5 

1. Hitung molalitas larutan yang dibuat dengan melarutkan 42,8 gr NaCl dalam 150 gr air. 

(Mr NaCl = 58,5). 

2. 42,8 g NaCl dilarutkan dalam air membentuk 150 g larutan. Hitung molalitas larutan 

tersebut (Mr NaCl = 58,5). 

3. Berapa gram NaCl harus dilarutkan dalam 500 mL air untuk membuat larutan NaCl 1,5 m 

(Mr NaCl = 58,5 , densitas air = 1 g/mL)  

  

1. Definisi molalitas adalah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Dalam hal ini zat terlarut 

adalah NaCl dan pelarut adalah air. NaCl masih dalam satuan gram, harus diubah menjadi 

satuan mol. 

 

 

2. Kunci dari penentuan konsentrasi molal seringkali terletak pada penentuan massa pelarut. 

Terlebih dahulu harus ditentukan mana zat terlarut dan mana pelarut, dalam hal ini zat 

terlarut adalah NaCl dan pelarut adalah air. Satuan NaCl adalah g, harus dikonversi terlebih 

dahulu ke mol, sedangkan satuan larutan adalah g, harus dikonversi ke kg. Dari larutan 

dapat dicari pelarut, gram pelarut sama dengan gram larutan dikurangi dengan gram zat 

terlarut à g H2O = 150 – 42,8 = 107,2 g H2O 

  

 

m4,84
OHkg10x150

OHkg1
x

NaClg/mol58,5
NaClg42,5

larutanmolalitas
2

3
2 == -

m6,7
OHkg10x107,2

OHkg1
x

NaClg/mol58,5
NaClg42,5

larutanmolalitas
2

3
2 == -
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3. Konsentrasi larutan NaCl 1,5 m artinya adalah bahwa NaCl = 1,5 mol, sedangkan 

pelarutnya adalah 1 kg. Yang ada sekarang adalah 500 mL air, karena pelarut harus dalam 

satuan kg maka konversikan mL ke kg dengan menggunakan densitas. Kemudian hitung 

kebutuhan mol dari NaCl, sesudah itu konversikan mol ini ke gram. 

 
 

  

 

 

6. Fraksi mol (x). 

Untuk menghubungkan sifat-sifat fisik tertentu dari larutan (seperti tekanan uap) dengan 

konsentrasi larutan, diperlukan unit konsentrasi dimana semua komponen larutan ditetapkan 

dalam dasar mol. Hal ini dapat dilakukan dengan fraksi mol. Fraksi mol dari komponen i 

disebut xi, adalah fraksi dari semua molekul i dalam larutan. Fraksi mol dari komponen j adalah 

xj, dan seterusnya. Karena dalam Bab ini akan dipelajari tentang larutan yang hanya terdiri atas 

dua komponen, yaitu pelarut dan zat terlarut, maka fraksi mol hanya ada dua yaitu fraksi mol 

pelarut, ditandai dengan xpel, dan fraksi mol zat terlarut, ditandai dengan xtel. Jumlah fraksi mol 

dari semua komponen larutan adalah 1 (satu).   

                   

xpelarut = fraksi mol pelarut  à   

xterlarut = fraksi mol zat terlarut  à   

 

Contoh 10-6 

1. 42,8 g NaCl dilarutkan dalam 180 gram air (H2O). Hitung fraksi mol masing masing 

komponen. Mr: NaCl = 58,5 , H2O = 18. 

2. 42,8 g NaCl dilarutkan dalam air (H2O) membentuk 150 g larutan. Hitung fraksi mol 

masing masing komponen. Mr: NaCl = 58,5 , H2O = 18. 

 

g500mL500xg/mL1vxdairm
v
mairdensitas ===®=

NaClg43,87
NaClmol1
NaClg58,5

xNaClmol1,5x
pelarutg1000
pelarutg500

NaClg ==

larutandalamkomponensemuatotalmol

ikomponenmol
xi =

telpel

pel
pel molmol

mol
x

+
=

telpel

tel
tel molmol

molx
+

=
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1. Yang pertama harus dilakukan adalah menghitung mol dari masing-masing komponen, 

yaitu pelarut (H2O) dan zat terlarut (NaCl). 

 

 

 

 

 

2. Pada soal ini yang diketahui adalah gram larutan, maka harus dihitung terlebih dahulu gram 

pelarut yaitu larutan dikurangi zat terlarut.  

g H2O = g larutan – g NaCl = 150 – 42,8 = 107,2 g  

 
 

 
 

 
 

  
 

Untuk mengecek apakah perhitungan yang dilakukan sudah benar, maka jumlahkan xpel dan 

xtel, hasilnya harus ≈ 1. 

 

 

Latihan 10-1 

1. Suatu larutan dibuat dengan melarutkan 10 mL etanol, C2H5OH, ke dalam air, H2O 

sehingga dihasilkan 100 mL larutan. Hitung konsentrasi larutan tersebut dalam: 

a. persen volum (% volum) 

OHmol10
OHg18
OHmol1

xg180OHmol 2
2

2
2 ==

NaClmol0,73
NaClg58,5
NaClmol1

xg42,8NaClmol ==

0,93
73,10
10

NaClmol0,73OHmol10
OHmol10

molmol
molx

2

2

NaCllH2O

H2O
H2O ==

+
=

+
=

0,07
73,10
73,0

NaClmol0,73OHmol10
ClNHmol0,73

molmol
molx

2

4

NaClH2Ol

NaCl
NaCll ==

+
=

+
=

OHmol5,95
OHg18
OHmol1

xg107,2OHmol 2
2

2
2 ==

NaClmol0,73
NaClg58,5
NaClmol1

xg42,8NaClmol ==

0,89
68,6
95,5

ClNHmol0,73OHmol5,95
OHmol5,95

molmol
molx

42

2

NH4ClH2O

H2O
H2O ==

+
=

+
=

0,11
68,6
73,0

NaClmol0,73OHmol5,95
NaClmol0,73

molmol
molx

2NaClH2O

NaCll
NaCll ==

+
=

+
=
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b. persen massa (% massa), densitas C2H5OH adalah 0,789 g/cm3 dan densitas larutan 

adalah 0,982 g/cm3  

c. persen massa/volum (% m/v) 

d. molaritas (M), Mr C2H5OH = 46 

e. molalitas (m)  

f. fraksi mol (x) masing-masing komponen, Mr H2O = 18 

2. Diketahui konsentrasi larutan ammonia (NH3) dalam air adalah 14,8 M. Apabila diketahui 

bahwa densitas larutan adalah 0,898 g/cm3, maka  

a. hitung molalitas larutan. 

b. hitung fraksi mol masing-masing komponen dalam larutan. 

 

 

Kelarutan sebagai fungsi temperatur. Pada umumnya kelarutan senyawa meningkat dengan 

bertambahnya temperatur. Hal ini tidak berlaku untuk gas, kelarutan gas akan menurun dengan 

naiknya temperatur. Untuk zat padat dan zat cair, letak antar molekul berdekatan, supaya dapat 

berpartisipasi lebih baik, maka jarak antar molekul tersebut harus dijauhkan (dengan cara di-

ion-kan). Kenaikan temperatur akan membantu menguraikan/mengionkan senyawa tersebut 

sehingga kelarutannya bertambah. Sedangkan pada gas, jarak antar molekulnya sudah 

berjauhan, untuk dapat larut jarak ini justru harus didekatkan. Contoh kelarutan gas dalam 

cairan adalah CO2 dalam soft drink dan CO2 dalam anggur (wine). 

 

 

10-3 Sifat Koligatif Larutan 
 
Sifat koligatif larutan adalah sifat yang tergantung pada konsentrasi zat terlarut dalam 

larutan. Biasanya sifat koligatif larutan ini digunakan untuk menetapkan berat molekul dari 

suatu senyawa. Karena larutan yang dibahas hanya terdiri atas dua komponen, maka untuk 

memudahkan penulisan rumus, pelarut diberi notasi A dan zat terlarut diberi notasi B. Dengan 

demikian maka larutan adalah pelarut ditambah dengan zat terlarut = A + B.  

 

Ada empat sifat koligatif larutan, yaitu  

1. Penurunan Tekanan Uap (ΔP). 

2. Penurunan Titik Beku (∆Tb). 

3. Kenaikan Titik Didih (∆Td). 
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4. Tekanan Osmosa (Π). 

 

1. Penurunan Tekanan Uap (∆P). 

Pada tahun 1880an ahli kimia bernama F M Raoult menemukan bahwa zat terlarut akan 

menurunkan tekanan uap dari pelarut murninya, artinya tekanan uap larutan, PA, akan lebih 

kecil dibandingkan dengan tekanan uap pelarut murninya, PA°, maka PA < PA°. Apabila 

konsentrasi zat terlarut dinyatakan sebagai fraksi mol xB, tekanan uap pelarut murni dinyatakan 

sebagai PA°, dan tekanan uap larutan adalah PA, maka penurunan tekanan uap (∆P), adalah  

∆P = PA°– PA = xB PA° 

 

Karena dalam larutan dua komponen xA + xB = 1, maka xB = 1 – xA 

Persamaan ∆P dapat dirubah menjadi:  

PA° – PA= (1 – xA) PA°       à PA° – PA = PA° – xA PA°       à PA = xA PA° 

 

PA = xA PA° Tekanan uap zat terlarut diatas larutan (PA) sebanding dengan hasil 
kali tekanan uap pelarut murni (PA°) dengan fraksi mol pelarut (xA).  

 

Apabila zat terlarut dalam larutan mudah menguap, maka dapat dituliskan: PB = xBPB° 

Penurunan tekanan uap ini digunakan sebagai dasar dari prosedur destilasi termasuk destilasi 

bertingkat untuk memisahkan senyawa-senyawa yang mudah menguap. 

 

Contoh 10-7 

Suatu larutan dibuat dengan mencampurkan benzen (C6H6) dan toluen (C7H8) sedemikian rupa 

sehingga fraksi mol masing-masing adalah 0,5. Apabila diketahui bahwa tekanan uap benzen 

murni (C6H6) adalah 95,1 mm Hg dan tekanan uap toluen murni (C7H8) adalah 28,4 mm Hg, 

maka hitung tekanan uap benzen dan toluen dalam larutan. 

 

Dari persamaan Raoult, dapat dihitung   

Pbenzen = xbenzen P°benzen = 0,5 x 95,1 mm Hg = 47,55 mm Hg 

Ptoluen = xtoluen P°toluen = 0,5 x 28,4 mm Hg = 14,2 mm Hg 

 

 

 

 



 
 

213 

Latihan 10-2 

Suatu larutan dibuat dengan mencampurkan 44,5 g C9H8O dan 312 g benzen (C6H6). Apabila 

diketahui bahwa tekanan uap benzen murni (C6H6) adalah 95,1 mm Hg, hitung tekanan uap 

larutan tersebut.  Mr: C9H8O= 132 , C6H6 = 78. 

 

 

2. Penurunan Titik Beku (∆Tb) dan Kenaikan Titik Didih (∆Td) 

Salah satu jenis dari larutan yang penting adalah larutan dimana zat terlarutnya tidak 

berpengaruh pada tekanan uap, yaitu larutan yang tidak mudah menguap. Untuk larutan jenis 

ini, zat terlarut sebetulnya masih menurunkan tekanan uap pelarut, dan semakin tinggi 

konsentrasi zat terlarut semakin besar penurunan tekanan uap. Efek ini dapat dilihat pada 

Gambar 10-1. Pada Gambar ini kurva tekanan uap dan kurva peleburan untuk pelarut (warna 

biru) dalam larutan (warna merah) terletak diatas diagram fasa untuk pelarut murni. Persyaratan 

tambahan pada Gambar 10-1 adalah bahwa zat terlarut tidak larut dalam pelarut padat. 

Untuk kebanyakan campuran, persyaratan ini mudah dipenuhi. 

 
 

 

 

 

 

Gambar 10-1 
Penurunan Tekanan Uap oleh Zat Terlarut yang tidak mudah menguap. 
 
Diagram fasa dari pelarut murni diberi warna biru, sedangkan diagram fasa dari pelarut yang mengandung 
zat terlarut yang tidak mudah menguap diberi warna merah. Titik beku dari pelarut murni adalah Tb0 dan 
titik didihnya adalah Td. Sedangkan titik beku dari larutan adalah Tb dan titik didihnya adalah Td. Penurunan 
titik beku adalah ΔTb, dan kenaikan titik didih adalah ΔTd, dimana ΔTb = Tb0-Tb dan ΔTd = Td-Td0 
Karena zat terlarut tidak mudah menguap dan diasumsikan bahwa zat terlarut tidak larut dalam pelarut padat, 
maka dalam fasa larutan kurva sublimasi pelarut tidak terpengaruh oleh adanya zat terlarut.     
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Untuk pelarut yang mengandung zat terlarut yang tidak mudah menguap, grafik tekanan uap 

(merah) memotong grafik sublimasi pada temperatur yang lebih rendah dari grafik pelarut 

murni (biru). Grafik peleburan juga bergeser ke temperatur yang lebih rendah. Titik didih dan 

titik beku adalah titik dimana pada tekanan 1 atmosfer memotong grafik peleburan dan grafik 

tekanan uap. Ada empat titik pemotongan yang ditandai pada Gambar 10-1, yaitu titik beku 

dan titik didih pelarut murni dan titik beku dan titik didih zat terlarut dalam larutan. Titik beku 

zat terlarut menurun, sedangkan titik didihnya meningkat. Jumlah penurunan titik beku dan 

kenaikan titik didih ini sebanding dengan fraksi mol dari zat terlarut, untuk larutan encer fraksi 

mol zat terlarut sebanding dengan molalitas, sehingga dapat dituliskan 

 

∆Tb= Kb m 

∆Td = Kd m 

∆Tb adalah penurunan titik beku dan ∆Td adalah penurunan titik 
didih, m adalah molalitas, Kb dan Kd adalah tetapan 
 
 

Contoh 10-8 

Nikotin adalah cairan warna kuning pucat yang diekstrak dari daun tembakau yang sangat larut 

dalam air pada temperatur di bawah 60°C (Kb nikotin = 1,86°C).  

1. Hitung molalitas nikotin dalam larutan yang membeku pada – 0,45°C (titik beku air = 0°C). 

2. Apabila larutan ini dibuat dengan melarutkan 1,921 g nikotin dalam 48,92 g H2O, hitung 

berat molekul dari nikotin. 

 

1. Karena pelarutnya adalah air, maka Tb0 = titik beku air yaitu 0°C, maka  

∆Tb = Tb0 – Tb = 0°C – (– 0,45°C) = + 0,45°C 

 

2. Disini dapat digunakan persamaan tentang konsentrasi molalitas. Berat molekul adalah 

massa (g) dibagi dengan mol, maka terlebih dahulu harus dicari massa dari nikotin. Dari 

nomor 1 diperoleh bahwa molalitas larutan adalah 0,242 m, artinya 

 

 nikotin = 0,242 mol à ? mol à ? g 

larutan nikotin 0,242 m    

 H2O = 1 kg = 1000 g à 48,92 g 

 

 

m 0,242
C1,86
C0,45

K
ΔTmolalitasmKT

b

b
bb =

°

°
==®=D

nikotinmol0,0118mol0,242x
g1000
g48,92

nikotinmol ==
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Latihan 10-3 

1. Titik beku air adalah 0°C. Hitung titik beku larutan yang dibuat dengan melarutkan 0,415 

g nikotin (C5H7N) ke dalam 100 g air (Kb = 1,86°C , Mr nikotin = 81). 

2. Apabila 1,64 g naftalen, C10H8, ditambahkan pada 80 g sikloheksan, C6H12, maka titik beku 

sikloheksan turun dari 6,5°C menjadi 3,3°C. Hitung Kb.  

(Mr: naftalen = 128, sikloheksan = 84) 

3. Titik didih benzen adalah 64°C. Berapa g NaCl harus dilarutkan dalam 500 g benzen supaya 

titik didihnya menjadi 64,8°C (Kd = 2,53°C , Mr NaCl = 58,5) 

 

 

3. Tekanan Osmosis (Π) 

Membran tertentu tampak seperti kertas atau film yang polos, akan tetapi sebetulnya membran 

tersebut mengandung jaringan pori-pori submikroskopik. Molekul pelarut yang kecil dapat 

tembus pori-pori, akan tetapi molekul zat terlarut tidak tembus. Membran dengan sifat 

seperti ini disebut membran semipermeabel. Membran semipermeabel dapat berasal dari 

tumbuhan atau hewan dan ada di alam, atau dapat juga dibuat, seperti celopan.  

 

Gambar 10-2 
Peristiwa Osmosis. 
 

 
 
 

g/mol162g/mol162,384
mol0,0118
g1,921

nikotinMr »==
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Pada Gambar 10-2 di atas dapat dilihat bahwa molekul air dapat menembus membran dari dua 

arah, akan tetapi karena konsentrasi molekul air dalam air dengan konsentrasi kontaminan lebih 

rendah (bilik kanan) lebih besar dibandingkan dengan air dengan konsentrasi kontaminan 

lebih tinggi (bilik kiri), maka aliran total terjadi dari air dengan konsentrasi kontaminan lebih 

rendah ke air dengan konsentrasi kontaminan lebih tinggi (dari bilik kanan ke bilik kiri), dan 

aliran ini disebut aliran osmosis. Apabila di atas larutan pada bilik kiri diberi tekanan, maka 

aliran osmosis dari bilik kanan ke bilik kiri akan terhambat, semakin besar tekanan yang 

diberikan semakin terhambat aliran osmosisnya, dan pada suatu tekanan tertentu aliran osmosis 

akan terhenti. Besarnya tekanan yang dapat menghentikan aliran osmosis ini disebut tekanan 

osmosis. Tekanan osmosis adalah sifat koligatif karena besarannya hanya tergantung pada 

jumlah partikel zat terlarut per unit volume larutan. Tekanan osmosis dinyatakan dengan 

persamaan van’t Hoff, yang sangat sesuai untuk menghitung tekanan osmosis pada larutan 

encer. Tekanan osmosis dinyatakan dengan simbol Π, R adalah tetapan gas (0,08206 L atm 

mol–1 K–1), dan T adalah temperatur dalam Kelvin. Disini n menunjukkan mol zat terlarut dan 

V adalah volume larutan (dalam liter). Rasio n/V adalah molaritas larutan (M).  

   

Π = tekanan osmosis (atm) 
n = mol zat terlarut 
V = volume larutan (L) 
R = tetapan = 0,082 L atm mol–1 K–1 
T = temperatur (K) dimana K = °C + 273 

   

                                        

Contoh 10-9 

Hitung tekanan osmosis larutan C12H22O11 (sukrosa) 0,001 M pada temperatur 25°C. 

 

Pada persamaan untuk tekanan osmosis dapat dilihat bahwa n/V adalah molaritas, maka: 

 

 

 

Latihan 10-4 

Tekanan osmosis dari larutan yang dibuat dengan melarutkan 0,61 gram PVC dalam 250 cm3 

larutan pada 25°C adalah 0,79 mm Hg. Hitung berat molekul PVC (1 atm = 760 mm Hg). 

 

MRTRT
V
nΠ ==

atm0,024273)K(25xKmolatmL0,08206x
L
mol0,001MRTRT

V
nΠ 11 =+=== --



 
 

217 

Penerapan praktis dari osmosis. Contoh yang paling penting untuk osmosis ditemukan dalam 

makhluk hidup. Sebagai contoh, sel darah merah. Kalau sel darah merah diletakkan dalam air 

murni, sel akan mengembang dan lama-lama akan pecah sebagai hasil dari masuknya air 

kedalam sel melalui osmosis. Tekanan osmosis yang berkaitan dengan cairan di dalam sel 

adalah sama dengan larutan natrium khlorida 0,9% (massa/volum). Jadi, kalau sel diletakkan 

dalam larutan natrium khlorida (larutan garam) 0,9%, tidak ada aliran air menembus sel dan 

sel akan tetap stabil. Larutan yang memiliki tekanan osmosis yang sama dengan cairan tubuh 

disebut larutan isotonik. Kalau sel diletakkan dalam larutan dengan konsentrasi NaCl lebih 

besar dari 0,9%, air akan mengalir keluar dari sel dan sel akan mengerut. Larutan ini disebut 

larutan hipertonik. Kalau sel diletakkan dalam larutan dengan konsentrasi NaCl lebih kecil 

dari 0,9%, air akan mengalir kedalam sel dan larutan ini disebut larutan hipotonik. Kalau 

cairan disuntikkan melalui pembuluh darah pasien di rumah sakit, karena dehidrasi atau untuk 

memasukkan nutrisi, cairan harus disesuaikan sehingga cairan ini isotonik dengan darah. 

Tekanan osmosis dari cairan harus sama dengan tekanan osmosis dari larutan NaCl 0,9% 

(massa/volum).  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Salah satu penerapan osmosis terkait erat dengan definisi tekanan osmosis. Di Gambar 10-3, 

apabila dikenakan tekanan di atas bilik kiri lebih kecil dari tekanan osmosis dari larutan air 

garam, maka aliran molekul air menembus membran adalah dari kanan ke kiri. Ini adalah 

proses osmosis. Akan tetapi, apabila diberikan tekanan yang cukup pada cairan di kolom kiri 

sehingga  mencegah aliran air dari kanan ke kiri, maka tidak ada aliran air. Tekanan yang dapat 

Gambar 10-3 
Desalinasi Air Laut dengan Osmosis Terbalik. 
 
Air dapat menembus membran akan tetapi ion natrium dan ion khlorida tidak. Aliran normal dari air 
menembus membran, tanpa adanya tekanan luar, adalah dari kanan (air murni) ke kiri (air garam). Kalau 
diatas kolom kiri diberi tekanan melebihi tekanan osmosis dari air laut, maka arah aliran akan terbalik, yaitu 
dari kiri (air garam) ke kanan (air murni).    
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menghentikan aliran osmosis ini disebut tekanan osmosis. Apabila tekanan terus diperbesar, 

maka lama kelamaan bukan saja aliran osmosisnya berhenti, akan tetapi aliran osmosis akan 

berbalik arah, dari bilik kiri (larutan garam) ke bilik kanan (air murni). Karena membran 

semipermeabel hanya dapat dilewati oleh partikel-partikel pelarut, maka yang dapat tembus 

membran hanya partikel-pertikel pelarut, sedangkan partikel-partikel zat terlarut tetap tinggal 

di bilik kiri. Keadaan ini disebut osmosis terbalik (reversed osmosis). Salah satu aplikasi 

praktis dari osmosis terbalik adalah desalinasi air laut yaitu pemurnian air laut menjadi air 

minum. Aplikasi lainnya adalah pembersihan material terlarut dalam air limbah industri, 

sehingga air limbah aman untuk dibuang ke lingkungan.  

 

 

10-4 Larutan Koloid 
 
Pada awal Bab ini dibahas tentang pasir dalam air sebagai contoh campuran heterogen. 

Pengalaman menunjukkan bahwa pasir (silika, SiO2) akan turun ke dasar dan tinggal disana, 

meskipun jumlah dari pasir sangat sedikit. Pasir sangat tidak larut dalam air. Campuran dapat 

dibuat dengan jumlah silika yang besar, sampai 40% (% massa), silika akan terdispersi 

(terhambur) dalam air selama bertahun-tahun. Pada campuran ini tidak tampak dengan jelas 

masing-masing komponennya, bentuk campuran hanya keruh saja. Jelas bahwa larutan ini tidak 

melibatkan butiran pasir biasa. Campuran ini tidak terdiri atas ion terlarut dan juga tidak 

mengandung molekul terlarut. Campuran ini disebut campuran koloid, dan pada campuran 

koloid digunakan istilah ter-dispersi untuk membedakan dengan terlarut. Pada bagian ini akan 

dibahas perbedaan larutan koloid dengan larutan. Titik beku campuran koloid dari silika dalam 

air hanya sedikit dibawah 0ºC. Campuran ini harus mengandung sejumlah kecil partikel 

dibandingkan dengan larutan dengan jumlah zat terlarut yang sebanding. Akan tetapi kalau 

jumlah partikel dalam dispersi koloid relatif kecil, massa dan dimensi fisiknya besar 

dibandingkan dengan partikel zat terlarut. Ada dua metoda dasar untuk menyiapkan larutan 

koloid. Metoda yang pertama, seperti pada pembentukan koloid silika yang telah dibahas 

diatas, sejumlah besar molekul berkumpul melalui proses yang disebut kondensasi 

(pengembunan). Metoda yang kedua, berlawanan dengan metoda pertama, yang kadang-

kadang berhasil, adalah dispersi. Sejumlah besar partikel dihancurkan, dengan penggerusan, 

sampai partikel cukup kecil untuk tetap tersuspensi (melayang-layang dalam pelarut). Supaya 

dapat diklasifikasi sebagai koloid, satu atau lebih dimensinya (panjang, lebar, atau ketebalan) 

harus berada pada daerah antara 1 – 100 nm. Kalau semua dimensi lebih kecil dari 1 nm, 
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partikel berada pada daerah ukuran molekul. Kalau semua dimensi melebihi 100 nm, partikel 

adalah pada ukuran biasa atau makroskopik (meskipun hanya tampak kalau menggunakan 

mikroskop). Jadi dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa dalam larutan homogen, ukuran zat 

terlarut sangat kecil sehingga dapat larut dalam zat pelarutnya dan menyatu dengan pelarut, 

sehingga tidak tampak. Sebaliknya apabila ukuran zat terlarut sangat besar, maka tidak dapat 

larut dalam pelarutnya. Larutan seperti ini dikenal sebagai larutan heterogen, dimana masing-

masing komponen tampak dalam larutan. Bagaimana dengan zat terlarut yang ukurannya tidak 

cukup kecil untuk larut, akan tetapi tidak cukup besar untuk mengendap. Yang terjadi adalah 

zat terlarut yang tidak larut dan juga tidak mengendap, zat terlarut ini melayang-layang 

dalam pelarutnya. Inilah yang dikenal sebagai larutan koloid. Larutan koloid ditandai 

dengan keruhnya larutan.  

 

Kestabilan Koloid. Karakteristik yang penting dari partikel koloid adalah memiliki rasio yang 

tinggi antara luas permukaan dengan volume. Salah satu sifat permukaan adalah kemampuan 

menarik spesies kepada dirinya sendiri, suatu fenomena yang disebut adsorption (penyerapan). 

Selama proses pembentukannya, beberapa partikel koloid menyerap sejumlah besar ion dari 

larutan dan menjadi bermuatan listrik. Partikel silika dalam campuran koloid silika, seperti 

yang dibahas sebelumnya, menyerap ion hidroksida (OH–). Sebagai akibatnya partikel silika 

semua bermuatan negatif. Karena memiliki muatan yang sejenis, partikel akan tolak menolak 

diantara sesamanya. Tolak menolak ini mengatasi gaya gravitasi dan membuat partikel tetap 

tersuspensi. Meskipun faktor muatan listrik dapat berperan penting dalam menstabilkan koloid, 

konsentrasi ion terlarut yang tinggi dapat menyebabkan koagulasi atau pengendapan koloid. 

Ion yang bertanggung jawab terhadap hal ini adalah ion dengan muatan yang berlawanan dari 

partikel koloid. Partikel koloid silika seperti pada Gambar 10-4 diendapkan oleh kation, 

semakin besar muatan pada kation semakin efektif pengendapan.  

 

 
 

Gambar 10-4 
Permukaan Partikel SiO2 dalam Koloid Silika. 
 
Beberapa hal untuk menyederhanakan gambar adalah 
• Partikel SiO2 terhidrasi. 
• Ion OH– lebih diserap pada permukaan. 
• Dekat daerah sekitar partikel, ion negatif melebihi ion 

positif, dan secara keseluruhan partikel bermuatan 
negatif.   
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Yang tidak dijelaskan pada Gambar 10-4 adalah bahwa 

• Beberapa muatan negatif pada permukaan berasal dari pembentukan anion silikat, misal, 

SiO32–. 

• Secara keseluruhan, larutan dimana partikel-partikel ini ditemukan adalah netral secara 

listrik.  

 

Koagulasi koloid besi oksida (Fe2O3) dapat dilihat pada Gambar 10-5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dialisis. Dialisis mirip dengan osmosis akan tetapi didasarkan pada kemampuan partikel kecil 

zat terlarut, terutama ion, untuk menembus membran semipermeabel bersama-sama dengan 

molekul pelarut. Membran tidak permeabel (tidak tembus) terhadap partikel koloid besar. 

Bahkan dapat dilakukan pembuangan secara efektif dari ion berlebih dengan meletakkan 

larutan koloid dalam medan listrik. Pada elektrodialisis, ion ditarik  ke elektroda yang 

membawa muatan yang berlawanan dari muatan dirinya. Kalau ginjal manusia berfungsi 

dengan baik, darah sebagai larutan koloid didialisis untuk menghilangkan elektrolit berlebih 

yang dihasilkan dalam proses metabolik dan untuk mengembalikan kesetimbangan elektrolit. 

Pada penyakit tertentu, ginjal kehilangan kemampuannya untuk memurnikan darah. Dalam hal 

ini dapat digunakan mesin dialisis di luar tubuh manusia.  

 

Jenis Koloid. Larutan koloid diklasifikasi berdasarkan fasa dari materi yang terlibat. Pada 

larutan koloid tidak dikenal istilah pelarut dan zat terlarut melainkan pendispersi (pelarut) dan 

zat terdispersi (zat terlarut). Tergantung pada fasa zat pendispersi dan zat terdispersinya, maka 

jenis koloid adalah sebagai berikut:  

 

 

Gambar 10-5 
Koagulasi dari Koloid Besi Oksida. 
 
Larutan merah di sebelah kiri adalah koloid dispersi 
dari Fe2O3 yang dibuat dengan meneteskan beberapa 
tetes FeCl3(aq) pada air mendidih. Koloid dibentuk 
melalui metoda kondensasi. Apabila pada larutan 
tersebut ditambahkan beberapa tetes larutan 
Al2(SO4)3(aq), dengan cepat larutan koloid akan 
terkoagulasi menjadi endapan Fe2O3(p) seperti tampak 
pada gambar di sebelah kanan.  
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Fasa Zat 
Terdispersi 

Fasa Zat 
Pendispersi 

 

Jenis Contoh 

padat cair sol Tanah liat, koloid emas 

cair cair emulsi Minyak dalam air, susu, mayones 

gas cair busa Sabun dan busa deterjen, krim kocok, 

kue busa 

    

padat gas aerosol Asap, udara yang mengandung debu 

cair gas aerosol Kabut, embun 

    

padat padat sol padat Kaca rubi, batu perhiasan alam dan 

sintetis, berlian hitam 

cair padat emulsi padat Batu opal, mutiara 

gas padat busa padat Lava, debu vulkanis 

 

 

 


