
ASAM 

 Vitamin C merupakan bahan yang sangat penting bagi tubuh 

kita, salah satunya untuk menjaga kebugaran tubuh. Dalam ilmu 

kimia, vitamin C dikenal sebagai asam askorbat. Vitamin C 

terkandung dalam buah – buahan, misalnya jeruk. Bagaimana 

rasanya jeruk ? jeruk yang manispun, memiliki rasa asam. Pada 

waktu makan bakso atau soto, kadang ditambahkan cuka ke 

dalamnya. Cuka juga berasa masam. Rasa masam menunjukkan 

bahwa zat tersebut mengandung asam. Jadi cuka dan vitamin C 

termasuk zat asam. Keringat dari tubuh manusiapun juga termasuk 

asam. Keringat mengandung asam laktat sebagai proses kimia yang terjadi dalam tubuh manusia. 

 Ada juga zat asam yang bersifat berbahaya, misalnya asam sulfat. Asam sulfat 

merupakan asam kuat yang sangat berbahaya jika mengenai bagian dari tubuh. Jaringan kulit 

akan mengalami kerusakan. Asam sulfat digunakan sebagai larutan pada aki 

Pagar rumah yang terbuat dari besi, setelah sekian lama sering kali menjadi berkarat. Dari 

manakah datangnya karat itu? Karat besi diakibatkan adanya reaksi antaar assam dan udara 

dengan besi menjadi besi (II) klorida atau FeCl2. karat besi juga dapat terbentuk dari reaksi 

antara besi dengan air hujan yang tercemar asam. Selain itu karat juga dapat disebabkan oleh 

reaksi besi dan oksigen menjadi Fe3O4. demikian pula halnyayang terjadi pada marmer yang 

te;ah cukup lama terkena air hujan. Jika air hujan mengandung asam maka lama kkelamaan 

marmer akan keropos.sifat asam yang dapat mengakibatkan pengikisan atau pengeroposan benda 

disebut sifat korosif. 

 Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa asam memiliki sifat – sifat berikut : 

1. Asam mempunyai rasa asam 

2. Asam mengubah warna kertas lakmus biru menjadi merah. 

3. Asam bersifat korosif, dapat emlarutkan berbagai jenis logam, misalnya logam zink dan 

magnesium. 

4. Asam dapat melarutkan batu kapur mengahsilkan gas karbon dioksida. Reaksi ini 

berperan pada pembentukam gua kapur. 

Larutan asam dapat encer ataupun pekat. Larutan encer hanya mengandung sedikit asam, 

sedangkan lerutan pekat mengandung banyak asam. Larutan asam pekat bersifat sangat korosif. 



Tabel 1. Beberapa Contoh Asam 

Asam Kuat / Lemah Terdapatnya / Digunakan 

Asam Askorbat Lemah Dalam buah – buahan, disebut juga vitamin C 

Asam Karbonat Lemah Dalam minuman bersoda 

Asam Sitrat Lemah Dalam jeruk dan lemon 

Asam Asetat ( Asam 

Cuka ) 
Lemah Dalam cuka makanan 

Asalm laktat Lemah Dalam yoghurt 

Asam Salisilat Lemah Dalam aspirin 

Asam Fosfat Sedang 
Dalam pembuatan cat anti karat, dalam pembuatan 

tutup. 

Asam Klorida Kuat 
Dalam getah lambung, dalam penyepuhan sebagai 

pembersih permukaan logam 

Asam Nitrat Kuat Dalam pembuat pupuk dan bahan peledak 

Asam Sulfat Kuat Dalam aki, juga dalam pembuatan pupuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BASA 

          Basa adalah zat – zat yang dapat menetralkan asam. 

Secara kimia, asam dan basa sangat berlawanan. Basa yang 

larut dalam air disebut alkali. 

        Sifat – sifat basa  : 

1.    Basa mempunyai rasa pahit 

2.    Basa mengubah lakmus merah menjadi biru 

3.    Basa bereaksi denga lemak ( khususnya basa kuat ) membentuk sabun. Sifat ini 

dimanfaatkan pada penggunaan abu gosok untuk mencuci pirirng. Lemak dan minyak 

tidak larut dalam air. Basa yang terdapat pada abu gosok akan bereaksi dengan minyak 

dan lemak dalam pirirng, sehingga menjadikan lemak dan minyak larut. Namun 

demikian, untuk mencuci piring yang sangat mengandung lemak perlu menggunakan 

sabun. Sabun dapat “melarutkan” minyak dan lemak 

4.    Bisa menetralkan siafta basa 

5.    Basa bersifat korosif, khususnya basa – basa kuat. Basa kuat seperti natrium hidroksida 

akan terasa perih jika mengenai kulit. Basa seperti itu dapat bereaksi dan merusak kulit. 

Itulah sebabnya dibutuhkan sabun khusus untuk bayi, yaitu sabun yang pH-nya 

mendekati netral. Di lain pihak, pembersih wajah mengandung basa lemah, yaitu 

ammonia, karena ammonia dapat melarutkan lemak dan minyak. 

Nama – nama basa dan bahan yang mengandung basa    : 

NO Nama Basa Terkandung dalam 

1. Magnesium hidroksida Obat mag 

2. Natrium hidroksida ( soda api 

) 

Bahan sabun dan pembersih lainnya 

3. Aluminium hidroksida Deodoran 

4 Amonia Bahan pemutih 

5. Kalsium oksida Bahan semen 

6. Kalsium hidroksida Obat untuk mengurangi asam tanah 



        Basa, misalnya sabun, jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidroksida ( OH 
- 
). 

rumus kimia basa selalu diakhiri dengan OH, dibaca hidroksida. Contohnya, natrium hidroksida 

( NaOH ), magnesium hidroksida [(Mg(OH2)], kalium hidroksida (LiOH). 

  

GARAM 

 Seperti yang telah diketahui sebelumnya, jika asam 

dilarutkan dalam air, akan menghasilkan ion hydrogen ( H
+
), 

sedangkan basa menghasilkan ion hidroksida ( OH
-
 ). Dalam 

larutan, ion H
+
 yang terlepas dari asamnya akan meninggalkan 

sisa asam yang disebut anion. Anion dari HCl adalah CL
-
, 

H2SO4 adalah SO4
2-

, anion dari HCN adalah CN
-
, dan anion 

dari HNO3 adalah NO3
-
.  

 Pada basa, ion OH
-
 yang terlepas dari basa akan meninggalkan sisa basa yang disebut 

kation. Kation dari NaOH adalah Na
+
, kation dari Mg (OH)2 adalh Mg

2+
, kation dari KOH 

adalah K
+
, dan kation dari LiOH adalah Li

+
. 

 Asam dan basa saling menetralkan, seperti halnya obat mag yang berguna untuk 

menetralkan asam lambung.jika lerutan asam dicampurkan dengan larutan basa dalam jumlah 

yang tepat, akan terbentuk larutan yang bersifat netral. Reaksi antara asam dan basa ini disebut 

reaksi netralisasi. 

 Dalam reaksi netralisasi, asam dan basa dapat membentuk garam dan air. Garam yang 

terbentuk  ini berasal dari anion ( sisa asam ) dankation ( sisa basa ). 

 Contoh pembentukan garam : 

 asam   basa          garam   air 

a. HCl  +  NaOH �  NaCl  +  H2O 

asam klorida    natrium hidoksida    natrium klorida  

 air 

b. HCl  +  NH4OH �  NH4Cl  +  

 H2O 

asam klorida  ammonium hidroksida ammonium klorida  

 air 

c. H2SO4 +  2NaOH �  Na2(SO4) +  H2O 



asam sulfat  natrium hidroksida        natrium sulfat  

 air 

 Jadi, secara sederhana dapat dikatakan bahwa garam adalah gabungan iion sisa asam ( 

anion ) dan sisa basa ( kation ). Rasa garam tidak harus asin seperti rasa garam dapur. Jika garam 

terbentuk dari asam kuat dan basa lemah, garam akan bersifat asam. Sebaliknya, jika garam 

terbentuk dari asam lemah dan basa kuat, garam akan bersifat basa. Garam akan bersifat netral 

jika terjadi dari basa kuat dan asam kuat. 

  Tabel 3.  Nama – nama garam dalam kehidupan sehari – hari 

No. Nama garam Rumus kimia Kegunaan 

1. Natrium Klorida NaCl Penyedap masakan 

2. Ammonium klorida NH4Cl Pasata pada baterai 

3. Kalium Karbonat K2CO3 Bahan sabun dan kaca 

4. Kalium Nitrat KNO3 Bahan pupuk tanaman 

 

 

Larutan Asam, Basa, dan Garam Bersifat Elektrolit 

 

 

Pernahkah kamu melihat seseorang mencari ikan dengan 

menggunakan ”setrum” atau aliran listrik yang berasal dari aki? 

Apa yang terjadi setelah beberapa saat ujung alat yang telah dialiri 

arus listrik itu dicelupkan ke dalam air sungai? Ternyata ikan yang 

berada di sekitar ujung alat itu terkena aliran listrik dan pingsan 

atau mati. Apakah air dapat menghantarkan listrik?  

Sebenarnya air murni adalah penghantar listrik yang buruk. Akan tetapi bila dilarutkan 

asam, basa, atau garam ke dalam air maka larutan ini dapat menghantarkan arus listrik. Zat-zat 

yang larut dalam air dan dapat membentuk suatu larutan yang menghantarkan arus listrik 

dinamakan larutan elektrolit. Contohnya adalah larutan garam dapur dan larutan asam klorida. 

Zat yang tidak menghantarkan arus listrik dinamakan larutan nonelektrolit. Contohnya adalah 

larutan gula dan larutan urea. 



Untuk mengetahui suatu larutan dapat menghantarkan arus listrik atau tidak, dapat diuji 

dengan alat penguji elektrolit. Alat penguji elektrolit sederhana terdiri dari dua elektroda yang 

dihubungkan dengan sumber arus listrik searah dan dilengkapi dengan lampu, serta bejana yang 

berisi larutan yang akan diuji. Mari kita lakukan kegiatan berikut untuk mengetahui apakah 

asam, basa, dan garam dapat menghantarkan arus listrik. 

 

Identifikasi Asam, Basa, dan Garam 

 

Indikator  Asam Basa 

Kita tidak selalu akan dapat menggunakan indera kita untuk memastikan dengan aman 

suatu zat termasuk asam atau basa. Skala pH (power of hydrogen) berkisar dari 10 sampai 14. 

Nilai 7 menunjukkan suatu zat bersifat netral (tidak asam tidak basa). Suatu asam memiliki pH 

yang lebih kecil dari 7. Semakin pH mendekati nilai 0, maka tingkat keasamannya semakin kuat, 

sedangkan jika nilai pH suatu zat mendekati 7, maka tingkat keasamannya semakin rendah. 

Senyawa basa memiliki nilai pH yang lebih besar dari 7. Semakin nilai pH mendekati nilai 14, 

tingkat kebasaannya semakin kuat. Dari sini kita bisa mengetahui zat yang tergolong asam 

lemah, asam  kuat, basa lemah dan basa kuat. 

Seperti  telah  dijelaskan sebelumnya, larutan asam dan basa akan memberikan warna 

tertentu apabila direaksikan dengan indikator. Indikator adalah suatu senyawa kompleks yang 

bereaksi dengan asam dan basa. Dengan indikator, kita dapat mengetahui suatu zat bersifat asam 

atau basa. Indikator juga dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kekuatan suatu asam atau 

basa. Beberapa indikator yang dibuat secara sintesis di laboratorium tetapi, beberapa indikator 

terbuat dari zat warna alami tanaman. 

1. Lakmus 

Indikator yang sering tersedia di laboratorium sekolah adalah kertas lakmus karena 

praktis dan harganya murah. Kita mengenal dua jenis kertas lakmus, yaitu lakmus merah dan 

lakmus biru. Pada larutan asam, kertas lakmus selalu berwarna merah, sedangkan dalam larutan 

basa kertas lakmus selalu berwarna biru. Jadi, larutan asam  akan  mengubah kertas lakmus biru 

menjadi merah dan larutan basa akan mengubah kertas lakmus merah menjadi warna biru. 



Lakmus adalah asam lemah. Lakmus memiliki molekul yang sungguh rumit yang akan 

kita sederhanakan menjadi HLit. "H" adalah proton yang dapat diberikan kepada yang lain. "Lit" 

adalah molekul asam lemah. Tidak dapat dipungkiri bahwa akan terjadi kesetimbangan ketika 

asam ini dilarutkan dalam air. Pengambilan versi yang disederhanakan kesetimbangan ini: 

 

Lakmus yang tidak terionisasi adalah merah, ketika terionisasi adalah biru. 

Menggunakan Prinsip Le Chatelier untuk menemukan apa yang terjadi jika ditambahkan ion 

hidroksida atau beberapa ion hidrogen yang lebih banyak pada kesetimbangan ini. 

 

Penambahan ion hidroksida: 

 

 

Penambahan ion hidrogen: 

 

Jika konsentrasi Hlit dan Lit
-
 sebanding: 

Pada beberapa titik selama terjadi pergerakan posisi kesetimbangan, konsentrasi dari 

kedua warna akan menjadi sebanding. Warna yang anda lihat merupakan pencampuran dari 

keduanya. 

 



Alasan untuk membubuhkan tanda kutip disekitar kata "netral" adalah bahwa tidak 

terdapat alasan yang tepat kenapa kedua konsentrasi menjadi sebanding pada pH 7. Untuk 

lakmus, terjadi perbandingan warna mendekati 50 / 50 pada saat pH 7 - hal itulah yang menjadi 

alasan kenapa lakmus banyak digunakan untuk pengujian asam dan basa. 

Lakmus digunakan sebagai indikator asam-basa, sebab lakmus memiliki beberapa 

keuntungan, yaitu: 

1. Lakmus dapat berubah warnanya dengan cepat saat bereaksi dengan asam maupun basa. 

Warna yang terjadi pada lakmus dapat terlihat jelas.  

2. Lakmus sukar bereaksi dengan oksigen dalam udara bebas, sehingga dapat bertahan 

lama. 

3. Lakmus mudah di serap oleh kertas, sehingga di gunakan dalam bentuk kertas lakmus 

(agar zat lebih mudah meresap) 

Warna kertas lakmus dalam larutan asam, larutan basa dan larutan bersifat netral berbeda. 

Ada dua macam kertas lakmus, yaitu lakmus merah dan lakmus biru. Sifat dari masing-masing 

kertas lakmus tersebut adalah sebagai berikut. 

• Lakmus merah dalam larutan asam berwarna merah dan dalam larutan basa berwarna 

biru. 

• Lakmus biru dalam larutan asam berwarna merah dan dalam larutan basa berwarna biru. 

• Lakmus merah maupun biru dalam larutan netral tidak berubah warna. 

 

 

 

 

 

    Gambar Kertas lakmus dan cara mencelupkan kertas lakmus kedalam cairan 

 

2. Jingga metil (Methyl orange) 



Jingga metil adalah salah satu indikator yang banyak digunakan dalam titrasi. Pada larutan 

yang bersifat basa, jingga metil berwarna kuning dan strukturnya adalah: 

 

Ion hidrogen tertarik pada salah satu ion nitrogen pada ikatan rangkap nitrogen-nitrogen 

untuk memberikan struktur yang dapat dituliskan seperti berikut ini: 

 

Pengambilan versi yang disederhanakan kesetimbangan ini: 

 

 

3. Fenolftalein 

Fenolftalein adalah indikator titrasi yang lain yang sering digunakan, dan fenolftalein ini 

merupakan bentuk asam lemah yang lain. 

 

Asam lemah tidak berwarna dan ion-nya berwarna merah muda terang. Penambahan ion 

hidrogen berlebih menggeser posisi kesetimbangan ke arah kiri, dan mengubah indikator menjadi 

tak berwarna. Penambahan ion hidroksida menghilangkan ion hidrogen dari kesetimbangan yang 

mengarah ke kanan untuk menggantikannya - mengubah indikator menjadi merah muda. 

4. Indikator Universal 

 Derajat keasaman (pH) suatu larutan dapat ditentukan juga dengan menggunakan indikator 

universal. Indikator kertas berupa kertas serap dan tiap kotak kemasan indikator jenis ini 

dilengkapi dengan peta warna.. 



 

 

 

 

                       Gambar Indikator Universal 

Cara menggunakan indikator universal adalah sebagai berikut : 

1. Celupkan kertas indikator universal pada larutan yang akan diselidiki nilai pH-nya atau 

meneteskan indikator universal pada larutan yang diselidiki. 

2. Perubahan warna yang terjadi diamati 

3. Perubahan warna dengan warna standar dibandingkan 

 

5. Indikator Alami 

Indikator alami adalah zat yang bersifat netral, tidak asam maupun basa dan nantinya dapat 

mengidentifikasi apakah suatu zat tersebut termasuk asam atau basa. Indikator alami dapat dibuat 

dari beberapa bagian dari tumbuhan. Beberapa bagian dari tumbuhan yang dapat dijadikan 

sebagai indikator alami antara lain ekstrak : 

• daun 

• kol merah 

• kunyit 

• mahkota bunga : bunga sepatu ,bunga hidrangea, bunga mawar 

• kulit manggis 

• kubis ungu  

• secang 



 

 

 

Kubis Ungu 

 

 

 

 

 

 

Secang 

 

 

 

Kunyit 

 

 

 

Bunga Mawar 

 

 

 

Bunga Sepatu 

    Gambar  beberapa macam bahan indikator alami 

Pembahasan tentang beberapa indikator alami : 

• Indikator asam-basa dari bunga sepatu, ketika didalam larutan asam akan memberikan 

warna merah, di dalam larutan basa akan memberikan warna hijau dan pada larutan netral 

tidak berwarna. 

• Indikator asam-basa dari bunga Hidrangea akan memberikan warna biru ketika didalam 

larutan asam , di dalam larutan basa akan memberikan warna merah jambu dan pada 

larutan netral tidak berwarna. 

• Indikator asam-basa dari kol merah akan berubah warna menjadi merah muda bila 

dicelupkan ke dalam larutan asam, menjadi hijau dalam larutan basa, dan tidak berwarna 

pada larutan netral. 

• Indikator asam-basa dari kunyit,  akan memberikan warna kuning tua ketika dilarutkan 

dalam larutan asam, memberikan warna jingga di dalam larutan basa dan memberikan 

warna kuning terang pada larutan netral. 

 

 

 



Asam Dan Basa Dalam Kahidupan 

 Sehari – Hari 

 

ASAM 

1. Asam dalam makanan 

Banyak makanan dan minuman yang mengandung asam. Berbagai jenis buah seperti 

jeruk, lemon, nanas dan anggur mengandung asam sitrat dan asam askorbat yang lebih dikenal 

dengan sebagai vitamin C. Saus tomat dan cuka mengandung asam cuka ( asam asetat ). 

Minuman bersoda seperti coca cola, sprite, mengandung asam karbonat. Minuman seperti itu 

dibuat dengan melarutkan karbon dioksida ke dalamnya. Karbon dioksida bereaksi dengan air 

membentuk asam karbonat ( H2CO3 ). Ketika botol dibuka, sebagian karbondioksida keluar 

sebagai gas.  

2. Asam dalam tubuh 

Jaringan yang melapisi dinding lambung mengahasilkan asam klorida,, suatu asam yang 

sangat kuat. Getah lambung mempunyai pH antara 1-2. jika sepotong logam zink dimasukkan ke 

dalam logam klorida dengan kepekatan yang sama dengan kepekatan dalam lambung, ia akan 

segera larut. Asam klorida dalam lambung ini berfungsi untuk membunuh bakteri yang terdapat 

dalam makanan. Juga untuk menciptakan kondisi yang sesuai untuk memulai pencernaan 

protein.  

3. Asam dalam tanah 

PH tanah berkisar antara 4 hingga 8, tetapi kebanyakan antara 6,5 hingga 7,5. di daerah 

tanah kapur, tanah sedikit bersifat basa, sedangkan di daerah berpasir atau bergambut, tanah 

bersifat asam. Tanah liat biasanya bersifat asam. 

Untuk lahan pertanian atau perkebunan, tanah yang baik adalah tanah yang sedikit vasam, 

yaitu pH antara 6,5 hingga 7. tanah yang terlalu asam dapat diolah dengan menaburkan batu 

kapur ( kalsium karbonat ) atau kapur, kalsium hidroksida. 

4. Asam dalam laboratorium 

Di laboratorium kimia, misalnya laboratorium sekolah dan laboratorium farmasi sudah 

pasti terdapat berbagai jenis asam, seperi asam klorida ( HCl ), asam sulfat ( H2SO4 ), asam 

fosfat ( H3PO4 ), asam nitrat ( HNO3 ), dan asam asetat ( CH3COOH ). Asam di laboratorium 



kimia diperlukan untuk membuat suasana asam dalam larutan, menetralkan yang bersifat basa, 

atau untuk mereaksikan dengan zat lain. 

 

BASA 

 Beberapa contoh dari basa yang digunakan dalam kehidupan sehari – hari adalah sebagai 

berikut : 

���� Soda api ( natrium hidroksida ), NaOH ) berfungsi untuk melarutkan minyak dan lemak, 

sehingga dapat digunakan untuk membuka saluran bak cucian yang mamapet. Soda api 

juga dapat  digunakan untuk membersihkan oven ( pemanggang ). Soda api juga dapat 

mengahancurkan selulosa, sehingga dapat emmbuka saluran toilet yang tertutup oleh 

lkapisan kertas atau tisu. 

���� Kalsium hidroksida atau kapur [Ca(OH)2] digunakan sebagai pelengkap kapur sirih dan 

sebagai bahan bangunan yaitu untuk campuran semen. 

���� Ammonia ( larutan NH3 diguynakan untuk pembersih muka dalam pembersihan muka 

kita kotor n kucek bangat kok. 

���� Kalsium hidrksida adalah basa yang paling murah, dan ini juga dapat digunakan untuk 

menetralkan tanah peretanian yang mengandung asam. Selain itu kalsium hidroksida juga 

digunakan untuk membuat pemutih sepert kaporit atau kapur klor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Identifikasi Larutan Asam, Basa, 

dan Garam Menggunakan Kertas Lakmus 

Tujuan 

Mengidentifikasi larutan asam, basa, dan garam menggunakan kertas 

lakmus 

Alat dan Bahan 

1. Gelas plastik/gelas kimia 

2. Pelat tetes 

3. Pipet tetes 

4. Gelas plastik/gelas kimia 

5. Pelat tetes 

6. Pipet tetes 

7. Kertas lakmus 

8. Bahan-bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari, seperti cuka, air aki, 

teh, sabun, kapur, air sumur, garam, dan air jeruk. 

 

 

 

 

 

UJI COBA IDENTIFIKASI LARUTAN ASAM, BASA,  DAN GARAM DENGAN KERTAS 

LAKMUS 

 



Petunjuk Kerja 

1. Kumpulkan bahan-bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari yang berupa 

bahan padat atau larutan. 

2. Larutkan bahan-bahan yang padat tersebut ke dalam air. 

3. Masukkan atau celupkan kertas lakmus ke dalam cekungan-cekungan 

pelat tetes. 

4. Teteskan dengan pipet tetes asam, basa, dan netral dari bahan-bahan 

tersebut pada lakmus yang terdapat di dalam cekungan pelat tetes. 

5. Catat hasil pengamatan dalam tabel dan klasifikasikan bahan-bahan 

tersebut berdasarkan sifatnya. 

6. Buatlah kesimpulan dari hasil kegiatan dan susunlah laporannya 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


