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  LARUTAN PENYANGGA/BUFFER 

 

 

I. Standar Kompetensi 
Memahami sifat-sifat larutan asam- basa, metode pengukuran dan terapannya 

II. Kompetensi Dasar 

Mendeskripsikan sifat larutan penyangga dan peranan larutan penyangga 

dalam tubuh makhluk hidup 

III. Tujuan Pembelajaran 

       Setelah kegiatan pembelajaran selesai, diharapkan siswa dapat: 

 Menganalisis secara jujur larutan penyangga dan bukan penyangga melalui 

percobaan. 

 Menghitung dengan gigih pH dan pOH larutan penyangga 

 Menghitung dengan gigih pH larutan penyangga dengan penambahan sedikit 

asam atau sedikit basa atau dengan pengenceran   

 Menjelaskan secara cerdas fungsi larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup 

 Menganalisis secara jujur grafik hasil titrasi asam kuat dan basa kuat, asam kuat 

dan basa lemah, asam lemah dan basa kuat untuk menjelaskan larutan penyangga  

IV.  Peta Konsep  

         



 

VI. Materi 

Larutan penyangga adalah larutan yang memiliki kemampuan untuk 

mempertahankan perubahan pH ketika sejumlah tertentu asam/basa 

ditambahkan ke dalam larutan penyangga tersebut.  

Jika 0,01 mol asam klorida ditambahkan ke dalam 1 liter air murni, pH 

berubah dari 7,0 menjadi 2,0 (perubahan pH 5 satuan). Sebaliknya, 

penambahan asam klorida tersebut ke dalam 1 liter larutan penyanga 

perubahan pH nya hanya 1 satuan. 

 

1. Jenis-jenis larutan penyangga: 

Larutan penyangga dapat dibentuk melalui beberapa cara, yaitu campuran 

asam lemah dan basa konjugasinya serta campuran basa lemah dan asam 

konjugasinya. 

 

a. Campuran Asam Lemah dan Basa Konjugasinya(Buffer Asam) 
Contoh : Campuran asam lemah CH3COOH dan basa konjugasinya, yaitu 

ion CH3COO
-
 , 

 

Persamaan reaksi: 

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

+
(aq) 

 

CH3COONa(aq) → CH3COO
-
(aq) + Na

+
(aq) 

 

Ion CH3COO
-
 dapat berasal dari garam, di antaranya 

CH3COONa,CH3COOK, atau (CH3COO)2Ba 

 

Contoh-contoh larutan penyangga yang terbentuk dari campuran asam 

lemah dan basa konjugasinya (garamnya) dapat dilihat dalam tabel 

berikut: 

 

Tabel 1. contoh komponen pembentuk larutan penyangga dan         

               garam pembentuk basa konjugasi 

Komponen Pembentuk Larutan 

Penyangga Garam Pembentuk Basa 

Konjugasi Asam Lemah Basa konjugasi 



CH3COOH 

HCOOH 

HF 

H3PO4 

NaH2PO4 

Na2HPO4 

CH3COO
-
 

HCOO
-
 

F
-
 

H2PO
4-

 

HPO4
2-

 

PO4
3-

 

CH3COONa, CH3COOK, 

(CH3COO)2Ba 

HCOONa, HCOOK, (HCOO)2Ca 

NaF 

NaH2PO4 

Na2HPO4 

Na3PO4 

 

b. Campuran Basa Lemah dan Asam Konjugasinya (Buffer Basa) 
Perhatikan persamaan reaksi berikut ini: 

 

 NH3(aq) + H2O(l)   NH4
+
(aq) + Cl

-
(aq) 

 

Dalam reaksi tersebut: 

   NH3 atau NH4OH sebagai basa lemah 

   NH4
+
 sebagai asam konjugasi dari NH3 

  Campuran NH3 dan asam konjugasinya, yaitu ion NH4
+
 membentuk larutan 

penyangga. Dalam pembentukan larutan penyangga, ion NH4
+
 dapat berasal 

dari garam, seperti NH4Cl, NH4Br, atau (NH4)2SO4.  Seperti pada 

campuran asam kuat dengan garamnya, campuran basa kuat dengan garamnya 

tidak membentuk larutan penyangga.   
 

Bila suatu larutan mengandung asam dan basa lemah, larutan tersebut 

dapat menyerap penambahan sedikit asam / basa kuat. Penambahan asam kuat 

akan dinetralkan oleh basa lemah, sedangkan penambahan basa kuat akan 

dinetralkan oleh asam lemah. Larutan seperti ini disebut sebagai larutan 

penyangga atau larutan buffer.  

Pada umumnya, larutan penyangga merupakan pasangan asam – basa 

konjugasi yang dibuat dari asam / basa lemah dan garamnya.Contohnya asam 

asetat (CH3COOH) dan natrium asetat (CH3COONa). Ion asetat (CH3COO
-
) 

merupakan basa konjugat dari asam asetat.Untuk larutan penyangga, nilai pH 

dan pOH dinyatakan sebagai:  

 

Persamaan reaksi: 

 

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

+
(aq) 

CH3COONa(aq)   → CH3COO
-
(aq) + Na

+
(aq) 

Dalam larutan Buffer tersebut terdapat  CH3COO
-
(aq)dari asam dan garam 

Asetat, namun yang dominan berasal dari konsentrasi Garam karena garamnya 

terionisasi sempurna. 



Maka:  

Ka  =  
][

]].[[

3

3

COOHCH

HCOOCH 

 

Maka, diperoleh:  

Ka  =  
][

]].[[

3COOHCH

HH 

 

Sehingga; 

Ka  =  
][

][

3

2

COOHCH

H 

 

    
garammol

asammol
KaH

.

.
.

     maka dapat ditentukan;   

   pH  =pKa  +  log 
][

][

asam

garam
    

  

c. Larutan Penyangga yang terdiri dari Basa lemah dengan asam 

konjugasinya 
Persamaan reaksi: 

 

NH4OH(aq) + H2O(l) ↔   NH4
+
(aq) + OH

-
(aq) 

NH4Cl(aq)   →   NH4
+
(aq) +  Cl

-
(aq) 

  Dengan penurunan rumus yang sama diperoleh: 

 
garammol

basamol
KbOH

.

.
.

 
 

pOH  =  pKb  +  log 
][

][

basa

garam
 

 

2. Sifat-sifat Larutan Penyangga 

 

a. pH larutan tidak berubah jika ditambahkan sedikit asam atau basa 

Jika ke dalam larutan penyanga ditambahkan sedikit asam, asam 

tersebut akan bereaksi dengan zat yan bersifat basa. Begitu juga 

sebaliknya, jika ditambahkan sedikit basa, basa tersebut akan bereaksi 

dengan zat yang bersifat asam.  

Sedangkan jumlahnya  [CH3COO
-
] = [ H

+
] 



Perhatikan larutan penyangga yang terbentuk dari campuran asam 

lemah CH3COOH dan basa konjugasinya (ion CH3COO
-
) 

 

1) Jika ke dalam campuran tersebut ditambahkan sedikit asam 

misalnya HCl, akan terjadi reaksi berikut 

 

CH3COO
-
(aq) + HCl(aq) → CH3COOH(aq) + Cl

-
(aq) 

 

        Berdasarkan reaksi ini, berarti jumlah basa konjugasi (ion 

CH3COO
-
) akan berkurang dan asam lemah CH3COOH akan 

bertambah. Penambahan asam ke dalam larutan penyangga akan 

menurunkan konsentrasi basa konjugasi dan meningkatkan 

konsentrasi asam. Perubahan ini tidak menyebabkan perubahan pH 

yang besar 

 

2) Jika ke dalam campuran tersebut ditambahkan sedikit basa NaOH 

akan terjadi reaksi berikut: 

 

CH3COOH(aq) + NaOH(aq) → CH3COO
-
(aq) + Na

+
(aq) + H2O (l) 

 

               Berdasarkan reaksi tersebut, berarti jumlah asam lemah 

CH3COOH akan berkurang dan basa konjugasi (ion CH3COO
-
) akan 

bertambah. Seperti pada penambahan sedikit asam, perubahan ini pun 

tidak menyebabkan perubahan pH yang besar. 

 

b. pH larutan tidak berubah jika diencerkan 

Derajat keasaman atau pH suatu larutan penyangga ditentukan oleh 

komponen-komponennya. Dalam perhitungannya, komponen-komponen 

tersebut membentuk perbandingan tertentu. Jika suatu campuran tersebut 

diencerkan maka harga perbandingan komponen-komponen tersebut tidak 

berubah sehingga pH larutan penyangga juga praktis tidak berubah. 

Berapa pun tingkat pengenceran larutan penyangga, secara teoritis 

tidak akan mengubah harga pH. Akan tetapi, pada praktiknya, jika 

dilakukan pengenceran terlalu besar, misalnya 1 liter larutan penyangga 

diencerkan dengan 1 drum air (kira-kira 200 L air), tentu pH akan 

berubah. 

 

3. Cara Kerja Larutan Penyangga 

Larutan penyangga mengandung komponen asam dan komponen basa, 

sehingga dapat mengikat baik ion H
+
 maupun ion OH

-
. Oleh karena itu, 

penambahan sedikit asam kuat atau sedikit basa kuat tidak mengubah pH-



nya secara signifikan. Cara kerja larutan penyangga dapat dipahami dari 

dua contoh berikut: 

 

 
 

a. Larutan Penyangga Asam 

Contoh:  

Larutan penyangga yang mengandung CH3COOH dan CH3COO
-
. 

Dalam larutan tersebut terdapat kesetimbangan: 

CH3COOH(aq)                CH3COO
-
(aq) + H

+
(aq)  

  H
+
 (asam kuat)  

   

Pada penambahan asam: 

 

 

Penambahan  

     

 

CH3COO
-
(aq) + H

+
(aq)    

CH3COOH(aq) 

     OH
-
(basa kuat) 

Pada penambahan basa: 

Penambahan basa (OH
-
) akan 

menggeser kesetimbangan ke kanan. Basa 

yang ditambahkanakan bereaksi dengan 

komponen asam (dalam hal ini CH3COOH) 

membentuk ion CH3COO
-
 dan air.  

 

 

CH3COOH
 

Asam 

Basa 

 

 

CH3COOH
 

Asam 

Basa 

asam (H
+
) akan menggeser kesetimbangan ke 

kiri. Ion H
+
 yang ditambahkan akan bereaksi 

dengan ion CH3COO
-
 membentuk molekul 

CH3COOH. 

 



CH3COOH(aq) + OH
-
(aq) 

 CH3COO
-
(aq) + H2O(l) 

 

b. Larutan Penyangga Basa 

Contoh: 

Larutan penyangga yang mengandung NH3 dan NH4
+
. 

Dalam larutan tersebut terdapat 

kesetimbangan: 

   NH3(aq) + H2O(l)  NH4
+
(aq) + OH

-
(aq) 

 

     

Pada penambahan asam: 

    Pada penambahan asam akan menggeser  

    kesetimbangan ke kanan. Asam yang 

ditambahkan akan bereaksi dengan basa (dalam hal ini NH3) membentuk ion 

NH4
+
. 

NH3(aq) + H
+
(aq)  NH4

+
(aq) 

 

Pada penambahan basa: 

Penambahan basa (OH
-
) akan menggeser kesetimbangan ke kiri. Basa 

yang ditambahkan akan bereaksi dengan komponen asam (dalam hal ini 

NH4
+
) membentuk komponen basa (yaitu NH3) dan air. 

NH4
+
(aq) + OH

-
(aq)   NH3(aq) + H2O(l) 

 Sifat Larutan Penyangga 

Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan nilai pH tertentu jika 

ditambahkan sedikit asam, sedikit basa, atau dengan pengenceran. 

 

 
 

 

 

 

NH3 

basa 

asam 



Komponen Larutan Penyangga 

a.  Larutan Penyangga Asam 

Larutan penyangga asam mempertahankan pH pada daerah asam  (pH < 7). Larutan 

penyangga ini mengandung suatu asam lemah (HA) dan basa konjugasinya (ion A
-
). 

Larutan ini dapat dibuat dengan berbagai cara,  

 

misalnya: 

1. Mencampurkan asam lemah (HA) dengan garamnya (LA, garam LA menghasilkan 

ion A
-
 yang merupakan basa konjugasi dari asam HA).  

Contoh: 

      Larutan CH3COOH + larutan NaCH3COO (komponen penyangganya: CH3COOH 

dan  CH3COO
-
) 

2. Mencampurkan suatu asam lemah dengan suatu basa kuat di mana asam lemah 

dicampurkan dalam jumlah berlebih.Campuran akan menghasilkan garam yang 

mengandung basa konjugasi dari asam lemah yang bersangkutan.  

Contoh: 100 mL larutan CH3COOH 0,1 M + 50 mL larutan NaOH 0,1 M. 

 

b. Larutan Penyangga Basa 

Larutan penyangga basa mempertahankan pH pada daerah basa (pH > 7). Larutan 

penyangga ini mengandung suatu asam lemah (B) dan asam konjugasinya (BH
+
). 

Larutan ini dapat dibuat dengan cara yang serupa dengan pembuatan larutan 

penyangga asam, yaitu: 

1. Mencampurkan suatu basa lemah dengan garamnya. Contoh: 

 Larutan NH3 + larutan NH4Cl (komponen penyangganya: NH3 dan NH4Cl) 

2. Mencampurkan suatu basa lemah dengan suatu asam kuat di mana basa 

lemahnya dicampurkan berlebih.  

                      

     Contoh : 

 50 mL larutan NH3 0,2 M (= 10 mmol) dicampur dengan 50 mL larutan HCl 0,1 M 

(= 5 mmol).Campuran akan bereaksi menghasilkan 5 mmol NH4Cl (ion NH4
+
), 

sedangkan  NH3 bersisa 5 mmol dengan rincian sebagai berikut: 

 

    NH3 (aq)  +  HCl (aq)           NH4Cl(aq)  

Mula-mula : 10 mmol 5 mmol - 

Bereaksi : 5 mmol  5 mmol 5 mmol     - 

Sisa  : 5 mmol  -  5 mmol 

 

 



1. Fungsi Larutan Penyangga 

Cairan tubuh, baik cairan intra sel maupun cairan luar sel, merupakan larutan 

penyangga. Sistem penyangga yang utama dalam cairan intra sel adalah pasangan 

dihidrogen posfat-monohidrogen posfat (H2PO4
-
 - HPO4

2-
). Sistem ini bereaksi 

dengan asam dan basa sebagai berikut: 

 

HPO4
2-

(aq) + H
+
(aq)             H2PO4

-
(aq) 

H2PO4
-
(aq) + OH

-
(aq)   HPO4

2-
(aq) + H2O(l) 

 

Adapun sistem penyangga utama dalam cairan luar sel (darah) adalah pasangan asam 

karbonat-bikarbonat (H2CO3 – HCO3
-
). Sistem ini bereaksi dengan asam dan basa 

sebagai berikut: 

 

HCO3
-
(aq) + H

+
(aq)    H2CO3(aq) 

H2CO3(aq) + OH
-
(aq)              HCO3

-
(aq)  +  H2O(l) 

 

Sistem penyangga di atas menjaga pH darah hampir konstan, yaitu sekitar 7,4.  

Perbandingan konsentrasi ion HCO3
- 

terhadap H2CO3 yang diperlukan untuk 

menjadikan pH nya tetap adalah 20 : 1. 

 

Contoh Soal 
 

1. Suatu larutan penyangga dibuat dengan mencampurkan tepat 200 mL 0,6 M NH3 

dan 300 mL 0,3M    

    NH4Cl. Jika volume diasumsikan tepat 500mL, berapa pH larutan tersebut ? 

 

Penyelesaian: 

Jumlah mol NH3 dalam campuran = 0,6 mol/L x 0,2 L = 0,12 mol 

Jumlah mol NH4
+
 dalam campuran = 0,3 mol/L x 0,3 L = 0,09 mol 

Konsentrasi asam dan garam dalam larutan 

 

  [NH3]  = 
5,0

12,0
M  =  0,24 M 

  [NH4
+
]  =  

5,0

09,0
M  =  0,18 M 

     Karena larutan penyangga dibuat dari basa lemah dan garamnya, maka: 

 

  pOH  =  pKb  +  log 
][

][

basa

garam
 



  pOH  =  4,74  +  log 
 
 3

4

NH

NH 

 =  4,74  +  log 
 
 18,0

24,0
  =  4,61 

  pH  = 14 – 4,61  =  9,39 

 

2. Tentukan pH larutan jika 800 ml larutan CH3COOH 0,1M dicampur dengan 400ml  

    larutan CH3COONa 0,1M (Ka CH3COOH = 1,8x10
-5

) ! 

Penyelesaian: 

mol CH3COOH = 800 x 0,1 = 80 mmol 

mol CH3COONa = 400 x 0,1 = 40 mmol 

[ H
+
 ] = Ka .na/nbk  

= 1,8 x 10
-5

 x( 80/40)  

= 3,6 x 10 
-5

 

pH = -log 3,6 x 10 
-5

 

= 5 – log 3,2 

3. Tentukan pH larutan apabila 400 ml larutan NH4OH 0,5M dicampur dengan 100 ml 

larutan  NH4Cl 0,5M ( Kb NH4OH = 1,8x10
-5

) 

    Penyelesaian: 

 mol NH3 = 400 x 0,5 = 200 mmol 

mol NH4Cl = 100 x 0,5 = 50 mmol 

[OH
-
] = 1,8 x10 

-5
 x(200/50)  

= 7,2 x 10 
-5

 

pOH = - log 7,2 x 10 
-5

 

= 5 – log 7,2 

pH = 14 – (5-log 7,2) 

= 9 + log 7,2 

4. Sebanyak 50 ml larutan yang terdiri dari CH3COOH 1M dan CH3COONa 1M 

ditambahkan larutan HCl 1M sebanyak iml. Tentukan pH larutan setelah penambahan 

HCl 1M ! ( Ka = 1,8 x 10
-5

 ) 

    Penyelesaian: 

mol CH3COOH = 50 x 1 = 50 mmol 

mol CH3COONa = 50 x 1 = 50 mmol 

mol HCl = 1 x 1 = 1 mmol 

CH3COONa + HCl ----> CH3COOH + NaCl 

Mula-mula :.................. 50 mmol...........1 mmol.......50 mmol - 

Bereaksi : ...................... 1 mmol...........1 mmol......1 mmol........1 mmol 

_______________________________________________________ -  

Sisa.........:.................. 49 mmol ............. -..............51 mmol.......1 mmol 

 

Jadi pH = -log (1,8 x 10
-5

 x 51/49) 

= -log 1,87 x 10
-5

 = 5 – log 1,87 



Materi Pengayaan  
 

Apabila mekanisme pengaturan pH dalam tubuh gagal, misalnya pada 

keadaan sakit sehingga pH darah menjadi turun atau naik. Hal tersebut 

menyebabkan kerusakan permanen pada organ tubuh atau bahkan kematian.  

Faktor-faktor yang menyebabkan keadaan asidosis (penurunan pH) 

adalah penyakit jantung, ginjal, diabetes millitus, diare yang terus-menerus, 

atau makanan berkadar protein tinggi selama jangka waktu lama. Keadaan ini 

sementara dapat disebabkan oleh olah raga intensif yang dilakukan terlalu 

lama. Adapun alkalosis (peningkatan pH darah) dapat terjadi akibat muntah 

yang hebat, hiperventilasi (bernafas terlalu berlebihan, kadang-kadang karena 

cemas, histeris, atau berada di ketinggian). Pada orang yang muntah hebat, 

kadar ion klorida dalam darah akan turun, sehingga ginjal akan menahan 

keluarnya ion bikarbonat untuk kompensasi, sebagai akibatnya pH darah naik 

(alkalosis metabolik/hipokloremik). 

 

 

 



 

LATIHAN SOAL 
1. Tentukan pH larutan jika 800 ml larutan CH3COOH 0,1M dicampur dengan 400ml 

larutan CH3COONa 0,1M  (Ka CH3COOH = 1,8x10
-5

) ! 

2. Tentukan pH larutan apabila 400 ml larutan NH4OH 0,5M dicampur dengan 100 ml 

larutan NH4Cl 0,5M ( Kb NH4OH = 1,8x10
-5

) 

3. Sebanyak 50 ml larutan yang terdiri dari CH3COOH 1M dan CH3COONa 1M 

ditambahkan larutan HCl 1M sebanyak iml. Tentukan pH larutan setelah 

penambahan HCl 1M ! ( Ka = 1,8 x 10
-5

) 

4. Sebanyak 50 ml larutan yang terdiri dari CH3COOH 1M dan CH3COONa 1M 

ditambah 50 ml air.Tentukan pH larutan setelah pengenceran ! 

5. Suatu larutan penyangga dibuat dengan mencampurkan 50 mL   larutan CH3COOH  

0,1 M dengan 50 mL larutan Ca(CH3COO)2  0,1 M. Ka CH3COOH = 10
-5  

       
Tentukan : a. pH larutan 

     b. pH yang baru, setelah dalam campuran tersebut ditambahkan 10 mL larutan  

CH3COOH  0,2 M. 

6. Larutan basa LOH mempunyai Kb = 2. 10
- 6

  dan pH = 10 + log 2. Berapa ml 0,2 M 

HCl harus ditambahkan pada 100 ml larutan LOH tersebut supaya dihasilkan 

larutan Buffer dengan pH = 8 + log 5 

7. Larutan basa LOH mempunyai pH = 10 dan derajat ionisasi = 0,02. Berapa ml 0,2 

M HCl harus ditambahkan pada 100 ml LOH tersebut supaya dihasilkan larutan 

Buffer dengan pH = 9 

8. 800 ml larutan Buffer (pH = 4 - log 2) yang berasal dari campuran larutan 0,1 M 

NaOH dan 0,2 M HCOOH Kemudian ditambahkan dengan 20 ml larutan 0,06 M  

HCl.  Berapa pH yang baru setelah ditambah HCl, Ka = 10
- 4

 

9. Jika 500 mL larutan CH3COOH  0,1 M dicampurkan dengan 500 mL larutan  

    CH3COONa  0,1 M. Jika Ka CH3 COOH = 2.10
-5

 

     A. Tentukan pH campuran 

     B. Hitung pH larutan yang baru jika kedalam campuran tersebut ditambahkan  

         10 mL lar HCl 0,01 M 



10. Sebanyak 200 ml CH3COOH  0,2 M direaksikan dengan 200 ml NaOH 0,2 M   

      kemudian ditambahkan 100 ml Mg(CH3COO)2  0,2 M. Maka pH akhir  

      campuran jika, KaCH3COOH = 2x10
-5 

 

 

SOAL PILIHAN GANDA 

1.  Larutan NaX 0,04 M mempunyai pH = 8 + log 2, maka harga Ka HX ... 

      A. 10
-6      

    B. 2. 10
-6

          C. 10
-4

          D. 10
-5

        E. 4. 10
-4

 

2. Larutan garam amonium asetat dapat dihitung [H
+
] nya dengan rumus: 

       A. [H
+
] = (Kw)½.[g]/Kb                  D. [H+] = (Kb)½.Ka/Kw                  

       B. [H+] = (Kb)½.[g]/Kw  

       C. [H
+
] = (Kb)½/Kw.Ka                  E. [H+] = (Kw)½.Ka/Kb 

3. Hidrolisis kation berlangsung sebagai berikut :
       

 
aqaqaq

HAOHOHA 2
 

      Garam-garam berikut mengalami hidrolisis seperti reaksi diatas adalah.... 

A.(NH4)2SO4    B. K3PO4  C.Na2S   

D. BaC2O     E.CH3COONa 

4. pH larutan dari campuran 100 mL larutan NH4OH 0,1 M dengan 100 mL larutan 

HCl 0,1 M (Kb NH4OH = 10
-5

) adalah …. 

A. 5 B. 8  C. 6  D. 9  E. 7 

5. Jika Ka CH3COOH = 10
-5

, maka pH larutan CH3COONa 0,9 M adalah …. 

A. 5                 B. 9 + log 2  C. 9 D. 12 + log 2  E. 6 – log 2 

6. 10 mL larutan K-asetat (Mr = 98) mempunyai pH = 9. Jika Ka CH3COOH = 2 x 10
-5

 

    maka CH3COOK yang terlarut dalam 500 mL larutannya adalah ….(Ar K = 39) 

    A. 98 gram           B. 9,8 gram  C. 78,4 gram D. 7,8 gram E. 39,2 gram 

7. Untuk membuat larutan penyangga dengan pH = 5-log2 perbandingan volume  

     CH3COOH  0,1 M dengan Ca(CH3COO)2  0,2 M yang harus dicampurkan  

     adalah …..(Ka CH3COOH = 2 x 10
-5

) 

A. 1 : 1  B. 2 : 1  C. 1 : 2  D. 4 : 1  E. 1 : 4    

8. Sebanyak 20 ml asam lemah HA mempunyai pH = 3 dicampur dengan 50 ml  

    Ba(OH)2  0,1 M, kemudian ditambahkan 50 ml NaA  0,2 M pH akhir  

     campuran adalah ….Ka = 2. 10
-5

 

      A. 5  B. 6  C. 6 –log5 D. 5 -log
3

1  E. 5-log
4

1  

9. Beberapa campuran: 

 1. 100 mL HCl 0,1 M dengan 50 mL NaOH 0,1 M 

 2. 100 mL CH3COOH 0,1 M dengan 50 mL CH3COOH 0,1 M 

 3. 100 mL H2CO3 0,1 M dengan 100 mL NaOH 0,1 M 

 4. 100 mL CH3COOH 0,1 M dengan 50 mL NaOH 0,1 M 

 5. 100 mL NH4OH 0,1 M dengan 50 mL HCl 0,1 M 

 Campuran yang membentuk larutan penyangga yang bersifat asam adalah  

A. 1              B. 4  C. 2  D. 5   E. 3 



10.  Konsentrasi ion H
+
 yang terdapat dalam 100 mL HCOOH 0,05 M dengan Ka = 

1,8 x 10
-4

 adalah …. 

A. 9 x 10
-6

 M   B. 3 x 10
-3

 M       C. 3 x 10
-2,5

  

D. 2 x 10
-4

 M   E. 3 x 10
-4

 M 

11. Perbandingan volume dari campuran larutan NH3 0,1 M dan larutan HCl 0,1 M 

agar menghasilkan larutan penyangga dengan pH = 9 adalah ….(Kb NH3 =1x10
-5

) 

A. 1 : 1 B. 1 : 10  C. 1 : 2  D. 10 : 1       E. 2 : 1 

12.  Campuran larutan NH4Cl 0,01 M dan NH4OH 0,01 M (Kb = 1 x 10
-5

) mempunyai 

pH = 9. Volume NH4OH dan NH4Cl yang dicampur masing-masing adalah …. 

A. 1 mL dan 10 mL   D. 100 mL dan 200 mL 

B. 100 mL dan 50 mL   E. 50 mL dan 100 mL 

C. 100 mL dan 100 mL 

13. Untuk membuat larutan Buffer dengan pH = 9 maka kedalam 400mL larutan  

      NH4OH  0,5 M  (Kb = 10
-5)

 harus ditambahkan larutan HCl 0,1 M sebanyak ...mL 

       A. 200  B. 400  C. 100  D. 250  E. 300 

14. Asam dibawah ini jika dicampurkan dengan basa konjugasinya akan membentuk  

      larutan penyangga, kecuali ......  

       A. HCN B. H2SO4 C. HCOOH D. CH3COOH      E. H2CO3 

15. Larutan penyangga yang terdiri dari 0,02 mol HCOOH dan 0,4 mol HCOOK    

      memiliki pH = 4-log2,  maka harga Ka HCOOH adalah ........ 

      A. 10
-4

 B. 2.10
-4

 C. 4.10
-5

 D. 4.10
-3

 E. 2.10
-5 

 

VI. Glossary 

 

ISTILAH KETERANGAN 

Larutan 
Campuran homogen yang memiliki komposisi merata atau serba 

sama diseluruh bagian volumenya 

Larutan Elektrolit 
Larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, karena terdapat 

ion-ion dalam larutan 

Larutan Non 

Elektrolit 
Larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik 

Larutan Elektrolit 

Kuat 

Larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dengan baik, 

karena zat terlarutnya terurai sempurna (derajat ionisasi = 1) 

menjadi ion-ion sehingga dalam larutan tersebut banyak 

mengandung ion-ion. 

Larutan Elektrolit 

Lemah 

Larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dengan lemah, 

karena zat terlarut terurai sebagian ( << 1) menjadi ion-ion 

sehingga dalam larutan tersebut sedikit mengandung ion. 

Asam Zat-zat yang dalam air melepaskan ion hidronium (H3O
+
) 

Basa Zat-zat yang dalam air melepaskan ion hidroksida (OH-) 



Garam 
Senyawa yang terbentuk dari ion negatif sisa asam dan ion positif 

sisa basa 

pH 
Derajat keasaman suatu asam yang dinyatakan dengan konsentrasi 

ion hidronium (H3O
+
) 

pOH 
Derajat keasaman suatu basa yang dinyatakan dengan konsentrasi 

ion hidroksida (OH-) 

Larutan 

Penyangga/Buffer 

larutan yang memiliki kemampuan untuk mempertahankan 

perubahan pH ketika sejumlah tertentu asam/basa ditambahkan ke 

dalam larutan tersebut 
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