
 

 
 

C .  l aru tan  bu ff er  dal am  k eh i du pan  

A .  L aru tan  Bu f f er  dan  pen gert i an  
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B .  N i l a i  p h  l aru tan  bu f f er   

 

Keterangan: 

Ka     = Tetapan ionisasi 

asam lemah 

[H+] = Konsentrasi H+ 

 

Keterangan: 

Ka     = Tetapan ionisasi 

asam lemah 

[H+] = Konsentrasi H+ 

 

Keterangan: 

pH   = Derajat keasaman  

[H+] = Konsentrasi H+ 

Keterangan: 

Kb     = Tetapan ionisasi 

basa lemah 

[OH-] = Konsentrasi OH- 

 

Keterangan: 

Kb     = Tetapan ionisasi 

basa lemah 

[OH-] = Konsentrasi OH- 

 

Keterangan: 

pOH     = Derajat kebasaan  

[OH-]    = Konsentrasi OH- 

Keterangan: 

pH        = Derajat keasaman 

pOH     = Derajat kebasaan   

 

 Larutan buffer (Penyangga) adalah larutan yang 

dapat menjaga dan menahan pH cukup konstan 

ketika diencerkan maupun ditambahkan sedikit 

asam atau basa  
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 Larutan buffer mengandung spesi asam dan basa 

sekaligus yang berada dalam kesetimbangan 

 

 Larutan buffer banyak digunakan dalam analisis 

kimia, biokimia, dan mikrobiologi. Tidak hanya 

itu, dalam bidang industri juga digunakan pada 

proses penyamakan kulit, sintesis zat warna, 

sintesis obat – obatan, penanganan limbah, dan 

lain – lain. 

 

 

 

 Buffer Asam 

Buffer asam terdiri atas asam lemah dengan basa 

konjugasinya. Rumus yang berlaku untuk sistem 

buffer asam adalah 

 

 

 

 

Kita dapat menyederhanakan rumus ini menjadi 

 

 

 

 

Hal ini disebabkan sistem merupakan campuran 

dalam satu wadah sehingga, volume akan selalu 

sama. Sama seperti pada materi larutan asam –

basa, untuk menentukan pH cukup menggunakan 

rumus 

 

 

 

 

 Buffer Basa 

Buffer basa terdiri atas basa lemah dan asam 

konjugasinya. Rumus yang berlaku untuk sistem 

buffer basa adalah 

 

 

 

Sama seperti penjelasan sebelumnya, kita dapat 

menyederhanakan rumus ini menjadi 

 

 

 

 

Untuk menentukan pOH juga sama seperti pada 

materi larutan asam basa, cukup menggunakan 

rumus 

 

 

 

Jika ditanya pH-nya, kita dapat menggunakan 

hubungan pH dengan pOH yang didapat dari 

kesetimbangan air yaitu 

 

 

 

 

 

 

 Darah 

Larutan buffer (Penyangga) sendiri ternyata ada di 

tubuh kita yaitu darah karena mengandung 

senyawa H2CO3 dan HCO3
-. Ketika kita memakan 

makanan yang mengandung asam, pH darah kita 

akan menurun (Bersifat asam) tetapi, adanya 

larutan buffer (Penyangga) ini ion H+ dapat diikat 

oleh senyawa HCO3
-  sehingga pH darah kita stabil 

Kembali. 

 

 

 

 

 

Sebaliknya, Ketika kita memakan makanan yang 

mengandung basa, pH darah kita akan meningkat 

(Bersifat basa) tetapi, senyawa H2CO3 akan 

mengikat ion OH- sehingga, pH darah kita juga 

menjadi stabil kembali. 

 

 

 

Ingat! Senyawa penyangga yang bereaksi dengan 

ion H+ selalu bersifat basa dan yang bereaksi 

dengan OH- selalu bersifat asam. 

 Asam Amino/Protein 

Protein dapat membentuk sistem penyangga 

karena memiliki gugus senyawa yang bersifat asam 

(-COOH) dan gugus senyawa yang bersifat basa  

(-NH3 atau -NH2). Bila kelebihan ion H+, maka akan 

diikat oleh gugus yang bersifat basa dan 

sebaliknya, bila kelebihan ion OH-, maka akan diikat 

oleh gugus yang bersifat asam.  

Ilustrasi: 
http://bit.ly/kokimkonsepmatematika 

[𝑯+] = 𝑲𝒂

[𝒂𝒔𝒂𝒎 𝒍𝒆𝒎𝒂𝒉]

[𝒃𝒂𝒔𝒂 𝒌𝒐𝒏𝒋𝒖𝒈𝒂𝒔𝒊]
 

[𝑯+] = 𝑲𝒂

𝒎𝒐𝒍 𝒂𝒔𝒂𝒎

𝒎𝒐𝒍 𝒃𝒂𝒔𝒂 𝒌𝒐𝒏𝒋𝒖𝒈𝒂𝒔𝒊
 

𝒑𝑯 =  − 𝐥𝐨𝐠[𝑯+] 

[𝑶𝑯−] = 𝑲𝒃

[𝒃𝒂𝒔𝒂 𝒍𝒆𝒎𝒂𝒉]

[𝒂𝒔𝒂𝒎 𝒌𝒐𝒏𝒋𝒖𝒈𝒂𝒔𝒊]
 

[𝑶𝑯−] = 𝑲𝒃

𝒎𝒐𝒍 𝒃𝒂𝒔𝒂

𝒎𝒐𝒍 𝒃𝒂𝒔𝒂 𝒌𝒐𝒏𝒋𝒖𝒈𝒂𝒔𝒊
 

𝒑𝑶𝑯 =  − 𝐥𝐨𝐠[𝑶𝑯−] 

𝒑𝑯 =  𝟏𝟒 − 𝒑𝑶𝑯 

 

H+ + HCO3
-  H2CO3 

Reaksi pengikatan H+ oleh HCO3
- yang 

sifatnya basa konjugasi 

OH- + H2CO3  HCO3
- + H2O 

   Reaksi pengikatan OH- oleh H2CO3 yang 
sifatnya asam 
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d .  R E AK S I  N ETRAL I SAS I  

E .  T I TRAS I  AS AM  B ASA  

 

 

F .  KEMOL ARAN  

 

 

 

g .  GR AF I K  T I TRA S I   

 

 

 

Reaksi antara larutan asam dengan larutan basa untuk 

membentuk larutan yang bersifat netral disebut dengan 

netralisasi atau penetralan.1 

Reaksi penetralan juga disebut dengan reaksi pembentukan 

garam atau penggaraman. Persamaan reaksinya dibagi 

menjadi dua yaitu, reaksi molekuler dan reaksi ion. 

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

 Reaksi Ion 
H+

(aq) + OH−
(aq) → H2O(l)u 

 

 

 Titrasi adalah penerapan reaksi netralisasi. 

 

 Titrasi yang mengacu pada jumlah volume larutan 

disebut titrasi volumetrik. 

 

 Titrasi yang melibatkan reaksi antara asam dengan 

basa disebut titrasi asam basa atau asidi alkametri. 

 

 Jika warna indicator sudah berubah, penambahan 

ditrasi dihentikan dan volumenya dicatat disebut 

volume titik akhir titrasi. 

 

 Volume larutan yang diperoleh melalui perhitungan 

teoritis disebut volume titik ekuivalen. 

 

 Perbedaan volume titik akhir titrasi dengan titik 

ekuivalen disebut dengan kesalahan titrasi. 

 

 Cara kerja titrasi, antara lain: 

1. Asam yang akan dititrasi ditetesi indikator 

asam-basa secukupnya. 

2. Masukkan pentiter berupa basa setetes 

demi setetes sambil menghitung. 

3. Ketika warna indikator berubah, hentikan 

titrasi (titik akhir titrasi). 

 

 Kriteria indikator asam basa, yaitu: 

1. Punya trayek perubahan pH yang berada 

pada atau sekitar titik ekuivalen. 

2. Perubahan warna terlihat jelas dan tajam. 

 

 Molaritas adalah banyaknya mol zat terlarut dalam 

satuan liter larutan. 

 

 

 

 

 Kemolaran larutan jika kadar diketahui: 

 

 

 

 

 

 Rumus pengenceran larutan: 

 

 

 

 

Syarat berlaku pengenceran larutan: 

 Zat sejenis, misalnya asam dengan asam 

dan basa dengan basa. (valensi sama) 

 Jika ditambahkan air, maka  

𝑉2 = 𝑉1 + 𝑉𝑎𝑖𝑟 

 

 Rumus titrasi asam basa: 

 

𝑴𝒂 × 𝑽𝒂 × 𝒂 = 𝑴𝒃 × 𝑽𝒃 × 𝒃 
 

 

 

 

 

 

 

Titrasi Kurva dan Keterangan 

Asam kuat dan basa 
kuat 

 

 
 Zat pentiter adalah basa 

kuat. 
 Daerah perubahan pH 

drastis 4 – 10. 
 pH titik ekuivalen 7. 
 Indikator yang dapat 

digunakan adalah metil 
merah, bromtimol biru, dan 
fenolftalein (lebih tajam). 

 
 
 
 
 
 
 

𝑴 =
𝒏

𝑽
 

Keterangan: 
M = Molaritas (mol/liter) 
n = Jumlah mol (mol) 
V = Volume (L atau mL) 

 

 

𝑴 =
𝝆 × % × 𝟏𝟎

𝑴𝒓
 

Keterangan: 
𝜌 = Massa jenis (Kg/liter) 
% = Persen kadar terlarut 
Mr = Massa molar 

𝑴𝟏 × 𝑽𝟏 = 𝑴𝟐 × 𝑽𝟐 
Keterangan: 
M = Molaritas (mol/liter) 
V = Volume (liter) 

Keterangan: 
Ma = Molaritas asam (mol/liter) 
Mb = Molaritas basa (mol/liter) 
Va  = Volume asam (liter) 
Vb  = Volume basa (liter) 
a     = Valensi asam 
b     = Valensi basa 
 



 

 
 

H .  C ontoh  soal  

 

Basa kuat dan asam 
Kuat 

 

 
 Zat pentiter adalah asam 

kuat. 
 Daerah perubahan pH 

drastis 4 – 10. 
 pH titik ekuivalen 7. 
 Indikator yang dapat 

digunakan adalah metil 
merah, bromtimol biru, dan 
fenolftalein (lebih tajam). 
 
 
 

Asam kuat dan basa 
lemah 

 

 Zat pentiter adalah basa 
lemah.  

 Daerah perubahan pH 
drastis 4 – 7. 

 pH titik ekuivalen 5 – 6. 
 Indikator yang dapat 

digunakan adalah metil 
merah. 
 
 
 

Basa lemah dan 
asam kuat 

 

 
 Zat pentiter adalah asam 

kuat.  
 Daerah perubahan pH 

drastis 4 – 7. 
 pH titik ekuivalen 5 – 6. 
 Indikator yang dapat 

digunakan adalah metil 
merah. 
 
 
 
 

Basa kuat dan asam 
lemah 

 
Log 

 
 Zat pentiter adalah asam 

lemah. 
 Daerah perubahan pH 

drastis 7 – 10. 
 pH titik ekuivalen 8 – 9. 
 Indikator yang dapat 

digunakan adalah 
fenolftalein. 

 
 

Asam lemah dan 
basa kuat 

 

 
 Zat pentiter adalah basa 

kuat. 
 Daerah perubahan pH 

drastis 7 – 10. 
 pH titik ekuivalen 8 – 9. 
 Indikator yang dapat 

digunakan adalah 
fenolftalein. 

 

 

1. Hitung pH larutan penyangga yang dibuat dari 

sampuran 100 mL larutan CH3COOH 0,1 M 

dengan 200 mL larutan CH3COONa 0,1 M (Ka 

CH3COOH = 10-5) 

Jawab: 

CH3COOH   = 100 m L x 0,1 mol/L 

= 10 mmol (asam) 

CH3COONa = 200 mL x 0,1 mol/L 

= 20 mmol 

CH3COO-    = 20 mmol (basa konjugasi) 

[𝐻+] = 𝐾𝑎 ×
𝑛𝑎𝑠𝑎𝑚

𝑛𝑏𝑎𝑠𝑎 𝑘𝑜𝑛𝑗𝑢𝑔𝑎𝑠𝑖
 

          = 10−5 ×
10

20
 

          = 5 × 10−6 

𝑝𝐻   = −𝑙𝑜𝑔 5 × 10−6 

          = 6 − 𝑙𝑜𝑔5 
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2. Di dalam satu liter larutan terdapat 0,01 mol NH3 

dan 0,02 mol NH4
+ yang berasal dari kristal 

(NH4)2SO4. Jika Kb NH3 = 10-5, hitunglah pH larutan 

tersebut. 

Jawab: 

[𝑂𝐻−] = 𝐾𝑏 ×
[𝑁𝐻3]

[𝑁𝐻4
+]

 

        = 10−5 ×
0,01

0,02
 

        = 5 × 10−6 

            𝑝𝑂𝐻 = 6 − log 5 

 𝑝𝐻 = 14 − (6 − log 5) 

𝑝𝐻 = 8 + log 5 

3. Perhatikan campuran larutan berikut ini. 

(1) NH3 dan NH4Cl 

(2) CH3COONa + HCN 

(3) HCl + NH4Cl 

(4) CH3COOH + CH3COONa 

Campuran yang dapat membentuk larutan 

penyangga adalah…. 

Jawab: 

Dari campuran tersebut, yang dapat membentuk 

larutan penyangga adalah: (1) dan (4) 

(1) NH3 dan NH4Cl (penyangga basa) 

(2) CH3COONa dan HCN (bukan penyangga) 

(3) HCl dan NH4Cl (bukan penyangga) 

(4) CH3COOH + CH3COONa (penyangga asam) 

 

4. Larutan yang pH-nya tetap atau tidak berubah 

apabila ditambah sedikit asam, sedikit basa atau 

pengenceran adalah campuran dari senyawa-

senyawa dengan konsentrasi yang sama dari…. 

a. HNO3 dan KNO3 

b. HCOOH dan HCOONa 

c. CH3COONa dan NaOH 

d. H2SO4 dan Na2SO4 

e. H2SO4 dan NaCl 

Jawab: B 

Larutan penyangga adalah larutan yang pH-nya 

tetap atau tidak berubah apabila ditambah sedikit 

asam, sedikit basa atau pengenceran. Yang 

termasuk larutan penyangga adalah campuran 

antara HCOOH dan  HCOONa. 

 

5. Suatu larutan penyangga dibuat mencampurkan 

200 mL larutan NH4OH 0,1 M dengan mL larutan 

NH4Cl 0,1 M. pH larutan yang terjadi adalah…  

(Kb NH4OH = 10-5) 

Jawab: 

mol NH4OH = 0,2 L x 0,1 M = 0,02 mol 

mol NH4Cl = 0,1 L x 0,1 M = 0,01 mol 

[𝑂𝐻−] = 𝐾𝑏 ×
[𝑁𝐻4𝑂𝐻]

[𝑁𝐻4𝐶𝑙]
 

        = 10−5 ×
0,02

0,01
 

        = 2 × 10−5 

            𝑝𝑂𝐻 = 5 − log 2 

 𝑝𝐻 = 14 − (5 − log 2) 

𝑝𝐻 = 9 + log 2 

6. Diketahui sampel Ba(OH)2 sebanyak 25 mL tetap 

dititrassi oleh 100 mL HCL 0,1 M. Tentukan 

konsentrasi sampel tersebut! 

Jawab: 

𝑉1 ∙ 𝑀1 ∙ 𝑛1 = 𝑉2 ∙ 𝑀2 ∙ 𝑛2 

               𝑀2 =
𝑉1 ∙ 𝑀1 ∙ 𝑛1

𝑉2 ∙ 𝑛2
 

              𝑀2 =
100∙0,1∙1

25∙2
 

              𝑀2 = 0,1 

 

7. Konsentrasi ion OH- dalam 100 mL larutan yang 

dapat digunakan untuk menetralkan 200 mL 

larutan HNO3 0,2 M adalah… 

Jawab: 

Pada reaksi netralisasi, jumlah mol H+ sama dengan 

jumlah mol OH-. Oleh karena HNO3 adalah asam 

bervalensi 1, maka: 

𝑚𝑜𝑙 𝐻+ = 𝑚𝑜𝑙 𝑂𝐻− 

0,2𝑀 × 200 𝑚𝐿 × 1 = 𝑚𝑜𝑙 𝑂𝐻− 

40 𝑚𝑚𝑜𝑙 =  𝑚𝑜𝑙 𝑂𝐻− 

Jika volume larutannya adalah 100 mL, konsentrasi 

ion OH- dapat ditentukan sebagai berikut. 

[𝑂𝐻−] =
40𝑚𝑚𝑜𝑙

100𝑚𝐿
= 0,4𝑀 

Jadi, konsentrasi ion OH- dalam 100 mL larutan 

tersebut adalah 0,4M. 
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