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MODUL 

PERCOBAAN ASAM BASA 

 
 

A. Tujuan Percobaan 

Mempelajari sifat asam basa, menentukan pH asam basa, menentukan  kadar 

asam  asetat dalam cuka makanan. 

 

B.  Dasar  Teori 

 Konsep asam basa  dapat dipelajari melalui  teori asam basa yang disampaikan 

oleh ahli kimia. Menurut  Arrhenius (1859-1927)  dari Swedia menyatakan  bahwa asam 

adalah  senyawa yang mengandung hydrogen dan menghasilkan ion H3O
+
   bila 

dilarutkan dalam air. Sedangkan  basa adalah  suatu senyawa yang mengandung OH dan 

menghasilkan ion OH jika dilarutkan dalam air.Beberapa ahli mengatakan bahwa teori ini 

mempunyai kelemahan karena keterbatasan pelarutnya air.  

 Teori kedua disampaikan oleh Bronsted-Lowry pada tahun 1923 yang 

mendefinisikan asam dan basa berdasarkan pada reaksi protonisasi. Asam merupakan 

suatu senyawa yang dapat menghasilkan ion hidrogen ( donor proton). Basa merupakan 

senyawa yang dapat menerima ion hidrogen (aseptor proton). 

 Ketiga disampaikan oleh Lewis yang mendefinisikan  asam dan basa berdasarkan 

reaksi transfer elektron. Asam merupakan  senyawa yang berfungsi sebagai aseptor 

elektron . Basa merupakan senyawa  yang berfungsi sebagai  donor electron. Dari ketiga 

teori tersebut , dalam pelarut air (Aqueous ) teori dari Bronsted-Lowry adalah yang 

paling banyak dipakai. 

 Suatu larutan dapat digolongkan menjadi asam ,basa atau netral. Untuk 

mengidentifikasi suatu larutan bersifat asam,basa atau netral dapat digunakan indicator 

asam basa. Indikator asam basa adalah suatu zat kimia yang memiliki  warna  yang 

berbeda jika dimasukkan dalam larutan asam dan basa. Batas-batas  ketika indicator 

mengalami perubahan warna disebut trayek perubahan warna atau trayek indikator. 

contoh indicator asam basa  adalah kertas lakmus. Kertas lakmus ada dua macam yaitu 

kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Kertas lakmus merah akan berubah menjadi 

biru pada suasana  basa ,demikian sebaliknya ( mohon dipelajari lagi) 

 Berdasarkan kekuatan ionisasinya, dikenal istilah asam-basa kuat dan lemah. 

Asam kuat didalam air akan terurai secara sempurna menjadi ion ionya. Tidak demikian 

halnya dengan asam lemah , hanya sebagian kecil molekulnya yang mengion. Sedangkan 

basa kuat adalah basa yang dalam pelarut air menghasilkan ion hidroksi secara sempurna, 

demikian sebaliknya untuk  basa lemah. Jadi kekuatan asam basa ditentukan oleh sejauh 

mana  mereka terionisasi dalam air, secara total atau sebagian. Derajat kekuatan asam 

atau keasaman dapat ditentukan dg indikator universal , maupun dengan alat pH meter. 

Derajat keasaman atau menggambarkan hubungan antara jumlah ion  hidrogen (H
+
) dan 

diekspresikan dalam rumus pH = - log (H
+
 ). Untuk larutan asam maka pH nya kurang 

dari  7 sedangkan larutan basa  pH nya lebih dari 7, sedangkan larutan netral mempunyai  

pH 7. 
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C. Percobaan Sifat Asam Basa 

 1. Bahan  dan alat yang digunakan 

  a. pipet tetes 

  b. plate reaksi kimia 

  c.kertas lakmus merah 

  d.kertas lakmus biru 

  e.larutan sabun cuci 

  f. jus buah jeruk 

  g.air accu (0.1 M) 

  h.larutan cuka makan (cuka makan) 

  i. larutan NaOH  0,1 M 

  j. larutan garam dapur 

  k.ekstrak kunyit. 

  l. air hujan 

 

 2. Prosedur Percobaan 

  a. Cucilah dg  air bersih plate reaksi hingga bersih 

  b. Ambillah  beberapa tetes bahan kimia,dimulai dari no 1.e masukkan      

      dalam salah satu lubang plat reaksi. 

  c. Ambillah kertas lakmus merah, kemudian dicelupkan dalam  larutan 

      yang ada pada plate reaksi. Amati perubahan warna  kertas lakmus. 

  d. Ulangi langkah c dengan menggunakan kertas lakmus biru. 

  e. Ulangi langkah a-d menggunakan bahan kimia yang lain (bahan  berada 

      di lubang plate yang berbeda) 

  f. Tuliskan semua hasil pengamatan pada lembar kerja. 

 

D. Percobaan Penentuan Derajat Keasaman 

 1. Alat dan Bahan 

  a. kertas indikator universal 

  b. plate reaksi 

  c. pipet tetes 

  d. larutan  cuka  0.1 M 

  e. larutan NaOH  0,1 M 

  f. larutan asam sulfat 0,1 M 

  g.larutan garam dapur 

  i. jus buah jeruk 

  j. larutan sabun cuci 

 2. Prosedur Percobaan  

  a. Cucilah dg  air bersih plate reaksi hingga bersih 

  b. Ambillah dg pipet tetes beberapa tetes larutan cuka  0,1 M letakkan 

      pada salah satu lubang plate reaksi. 

  c. Celupkan  kertas indicator universal, amati perubahan warna yg terjadi 

      Setelah warna cukup kering ,bandingkan warna kertas  dg warna yang 

      tertera pada   wadah dari kertas indicator universal, perkirakan nilai pH 

  d. Ulangi percobaan a-c untuk bahan kimia yang lain sesuai dg urutan  

      bahan diatas. 



 3 

  e. Tuliskan semua data pada lembar kerja. 

E.Percobaan Penentuan Kadar Asam asetat pada Cuka Makan 

 1.Alat dan Bahan 

  a. buret  50 ml 

  b.labu takar 100 ml 

  c.pipet volume 10 ml 

  d.bol pipet 

  e.beker glas  100 ml 

  f.larutan NaOH 0,1 M 

  g.Cuka makan ( sisa percobaan D) 

  h.indikator PP 

  i corong 

  j.erlenmayer  100 ml 

 

 2. Prosedur Percobaan 

  a. Cucilah buret hingga bersih dan pasang pada statif. 

  b. Isilah buret dg larutan NaOH 0.1  M aturlah semua buret terisi  larutan 

      dan tepatkan pada skala nol. 

  c. Ambilah dg pipet volume dg bantuan bol  pipet, sebanyak 10 ml cuka 

      makan  masukkan dalam labu 100 ml dan encerkan dg aquades  sampai 

                            tanda, homogenkan dg menggojognya. 

  d. Ambilah dg pipet volume sebanyak 10 ml larutan cuka encer tersebut 

      masukkan dalam Erlenmeyer, tambahkan 3 tetes indikator PP 

  e. Lakukan titrasi dg larutan NaOH  hingga warna  merah jambu, Catat 

      volume NaOH. 

  f. Catat semua data pada lembar kerja dan hitung  berapa % kadar asam  

      asetat dalam  cuka makan.      
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LEMBAR KERJA PERCOBAAN SIFAT ASAM BASA 

A. Identitas  

                                        Kelompok…………………….. 

 

Nama No ……….. 

  

  

  

  

  

  

 

 

B.Data Pengamatan 

no Bahan kimia Lakmus merah Lakmus biru Kesimpulan 

1 Sabun cuci    

2 Jus jeruk    

3 Air Accu    

4 Lar cuka makan    

5 Lar NaOH    

6 Lar garam dapur    

7 Ekstrak kunyit    

8 Air hujan    

     

 

C.Pembahasan 
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LEMBAR KERJA PENENTUAN DERAJAT KEASAMAN 

 

A. Identitas  

                                        Kelompok…………………….. 

 

Nama No ……….. 

  

  

  

  

  

  

 

 

B.Data Pengamatan 

 

No Bahan Kimia Warna Ind Universal Perkiraan pH 

1 Lar Cuka  0,1 M   

2 Lar NaOH 0,1 M   

3 Lar Asam sulfat 0,1 M   

4 Lar garam dapur   

5 Jus jeruk   

6 Lar sabun cuci   

 

 

C.Pembahasan 
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LEMBAR KERJA PENENTUAN KADAR ASAM ASETAT 

 

A. Identitas  

                                        Kelompok…………………….. 

 

Nama No ……….. 

  

  

  

  

  

  

 

 

B. Data Pengamatan 

 1. Volume cuka makan                  =……………….ml 

 2. Volume pengenceran                 =……………… ml 

 3. Volume Cuka encer yg dititrasi =……………… ml 

 3. Volume NaOH 0,1 M                 =………………ml  

4. Reaksi yg terjadi 

 

…………………………………………………………………………… 

 

5. Milimol NaOH  yang ditambahkan =……………………..milimol 

6. Milimol asam asetat (lihat koefisien reaksi) =…………….milimol 

7. Milimol asam asetat seluruhnya (100ml) =………………..milimol 

8. Miligram asam asetat seluruhnya = ………………..x 60 miligram 

9. Gram asam asetat seluruhnya =……………………………gram 

 

10.Kadar as. ast dlm cuka makan =  gram asam asetat/volume cuka makan x100% 

 

          = 

 

                                                      =……………………% 

C.Pembahasan            

 


