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LARUTANLARUTANLARUTANLARUTAN PENYANGGAPENYANGGAPENYANGGAPENYANGGA

A.A.A.A. Pengertian,Pengertian,Pengertian,Pengertian, Jenis,Jenis,Jenis,Jenis, Komposisi,Komposisi,Komposisi,Komposisi, ContohContohContohContoh dandandandan PrinsipPrinsipPrinsipPrinsip KerjaKerjaKerjaKerja

LarutanLarutanLarutanLarutan bufferbufferbufferbuffer adalah larutan yang mampu mempertahankan pH-nya meskipun kedalamnya dilakukan

penambahan sedikit asam atau sedikit basa atau jika larutan tersebut diencerkan. Larutan buffer disebut juga

larutan penyangga atau larutan penahan atau larutan dapar. Larutan buffer atau penyangga terbagi menjadi

dua jenis sebagai berikut:

1.1.1.1. LarutanLarutanLarutanLarutan PenyanggaPenyanggaPenyanggaPenyangga AsamAsamAsamAsam

KomposisiKomposisiKomposisiKomposisi larutanlarutanlarutanlarutan penyanggapenyanggapenyanggapenyangga asamasamasamasam terdiri atas asam lemah dan basa konjugasinya (garam dari asam

lemahnya). Contohnya:

CH3COOH + CH3COONa H2CO3 + NaHCO3 HNO2 + KNO2

CaraCaraCaraCara pembuatanpembuatanpembuatanpembuatan larutanlarutanlarutanlarutan penyanggapenyanggapenyanggapenyangga asamasamasamasam

� Mereaksikan asam lemah berlebih (exes) dengan basa kuat, sehingga basa kuat akan habis bereaksi

membentuk garam.

� Mencampurkan asam lemah dengan basa konjugasinya (garam dari asam lemahnya).

PrinsipPrinsipPrinsipPrinsip kerjakerjakerjakerja larutanlarutanlarutanlarutan penyanggapenyanggapenyanggapenyangga asamasamasamasam dalam mempertahankan pH-nya dari penambahan sedikit asam atau

sedikit basa:

� Penambahan sedikit asam, ion H+ asam tersebut akan dinetralkan oleh ion dari basa konjugasi (garam)

dalam larutan. Misalnya, dalam larutan buffer CH3COOH + CH3COO- ditambahkan sedikit asam, ion H+

dari asam akan bereaksi dengan ion CH3COO- membentuk CH3COOH sehingga pH larutan tetap.

H+ + CH3COO-� CH3COOH

� Penambahan sedikit basa, ion OH- basa tersebut akan dinetralkan oleh ion H+ dari asam lemah dalam

larutan. Misalnya, dalam larutan buffer CH3COOH + CH3COO- ditambahkan sedikit basa, ion OH- dari

basa akan dinetralkan oleh CH3COOH sehingga pH-nya pun akan tetap.

OH- + CH3COOH� CH3COO- + H2O

MisalkanMisalkanMisalkanMisalkan pada larutan penyangga antara CH3COOH + CH3COONa

CH3COOH CH3COO- + H+

CH3COONa CH3COO- + Na+
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Meskipun CH3COOH dan CH3COONa sama-sama menghasilkan ion CH3COO-, akan tetapi hampir semua

ion CH3COO- dalam larutan berasal dari garam (CH3COONa), karena CH3COOH hanya sedikit yang

terionisasi (elektrolit lemah). Oleh karena itu, dari persamaan diatas dapat ditulis sebagai berikut:
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2.2.2.2. LarutanLarutanLarutanLarutan PenyanggaPenyanggaPenyanggaPenyangga BasaBasaBasaBasa

KomposisiKomposisiKomposisiKomposisi larutanlarutanlarutanlarutan penyanggapenyanggapenyanggapenyangga basabasabasabasa terdiri atas basa lemah dan asam konjugasinya (garam dari basa

lemahnya). Contohnya:

NH4OH + NH4Cl

Al(OH)3 + Al(NO3)3

CaraCaraCaraCara pembuatanpembuatanpembuatanpembuatan larutanlarutanlarutanlarutan penyanggapenyanggapenyanggapenyangga basabasabasabasa

� Mereaksikan basa lemah berlebih (exes) dengan asam kuat, sehingga asam kuat akan habis bereaksi

membentuk garam.

Contoh reaksi: NH4OH(ex) + HCl� NH4Cl + H2O

� Mencampurkan basa lemah dengan asam konjugasinya (garam dari asam lemahnya).

PrinsipPrinsipPrinsipPrinsip kerjakerjakerjakerja larutanlarutanlarutanlarutan penyanggapenyanggapenyanggapenyangga basabasabasabasa dalam mempertahankan pH-nya dari penambahan sedikit asam atau

sedikit basa:

� Penambahan sedikit asam, ion H+ asam tersebut akan dinetralkan oleh ion OH dari basa lemah dalam

larutan. Misalnya, dalam larutan buffer NH4OH + NH4+ ditambahan sedikit asam, ion H+ asam akan

dinetralkan oleh NH4OH membentuk NH4+ sehingga pH larutan tetap.

H+ + NH4OH� NH4+ + H2O

� Penambahan sedikit basa, ion OH- basa tersebut akan dinetralkan oleh ion H+ dari asam konjugasi (garam)

dalam larutan. Misalnya, dalam larutan buffer NH4OH + NH4+ ditambahan sedikit basa, ion OH- dari basa

akan bereaksi dengan ion NH4+sehingga pH-nya pun akan tetap.

OH- + NH4+� NH4OH

MisalkanMisalkanMisalkanMisalkan pada larutan penyangga antara NH4OH + NH4Cl

NH4OH NH4+ + OH-

NH4Cl NH4+ + Cl-
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Meskipun NH4OH dan NH4Cl sama-sama menghasilkan ion NH4+, akan tetapi hampir semua ion NH4+

dalam larutan berasal dari garam (NH4Cl), karena NH4OH hanya sedikit yang terionisasi (elektrolit lemah).

Oleh karena itu, dari persamaan diatas dapat ditulis sebagai berikut:
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B.B.B.B. KegunaanKegunaanKegunaanKegunaan LarutanLarutanLarutanLarutan PenyanggaPenyanggaPenyanggaPenyangga

1. Larutan penyangga H2CO3 + HCO3- dengan perbandingan [H2CO3] : [HCO3-] sebesar 1 : 20, menjaga pH

dalam cairan ekstra seluler (di luar sel) termasuk plasma darah tetap normal yaitu 7,4.

2. Larutan penyangga H2PO4- + HPO42-, menjaga pH dalam cairan intraseluler (di dalam sel) tetap normal

yaitu 7,4.

3. Larutan penyangga asam sitrat + Natrium sitrat, menjaga pH makanan kaleng agar tidak mudah dirusak

oleh bakteri.

4. Memberikan suasana asam atau basa pada reaksi-reaksi kimia di industri dan laboratorium.

C.C.C.C. KapasitasKapasitasKapasitasKapasitas (daya(daya(daya(daya penahan)penahan)penahan)penahan) larutanlarutanlarutanlarutan penyanggapenyanggapenyanggapenyangga

Kapasitas (daya penahan) larutan penyangga bergantung pada jumlah mol dan perbandingan mol dari

komponen larutan penyangga.

a. Jumlah mol komponen laruan penyangga

Semakin banyak jumlah mol komponen penyangga, semakin besar kemampuannya mempertahankan pH.

Jika komponen asam terlalu sedikit, maka penambahan sedikit basa akan mengubah pH-nya. Sebaliknya,

jika komponen basanya terlalu sedikit, maka penambahan sedikit asam akan mengubah pH-nya.

b. Perbandingan mol komponen larutan penyangga

Perbandingan mol antara komponen-komponen suatu larutan penyangga sebaiknya antara 0,1 hingga 10.

Di luar perbandingan tersebut, maka sifat penyangganya akan berkurang.

Soal-soalSoal-soalSoal-soalSoal-soal LatihanLatihanLatihanLatihan

1) Jika 100 mL HCl 0,1 M dicampur dengan 50 mL larutan NH3 0,3 M (Kb NH3 = 10-5), pH larutan

adalah…..

2) 200 mL larutan HCOOH 0,1 M direaksikan dengan 50 mL larutan NaOH 0,2 M. jika Ka HCOOH = 2 x

10-4, dan log 2 = 0,3 maka pH setelah reaksi adalah…..

3) Hitunglah pH larutan penyangga yang dibuat dari 1 L larutan KOH 0,05 M dan 1 L larutan CH3COOH

0,5 mol, jika diketahui Ka CH3COOH = 10-5 !

4) Berapa gram Natrium asetat yang harus dilarutkan ke dalam 1 L larutan asam asetat 0,1 M agar diperoleh

larutan dengan pH = 6? (Ar Na = 23; O = 16; H = 1; C = 12; Ka CH3COOH = 1,8 x 10-5)

5) Jika diketahui pH campuran 100 mL larutan C6H5COOH 0,2 M dan 100 ml NaOH 0,1 M sebesar 5, maka

harga Ka C6H5COOH adalah…..

6) Pencampuran CH3COOH 0,1 M (Ka = 10-5) dan NaOH dengan volume yang sama akan membentuk

larutan buffer dengan pH = 5, maka konsentrasi larutan NaOH tersebut adalah….M

7) 100 mL CH3COOH 1 M (Ka = 10-5) direaksikan dengan NaOH (Mr = 40). Untuk membentuk larutan

buffer dengan pH = 5, berapa gram NaOH yang direaksikan ?

8) Suatu larutan buffer dibuat dengan mereaksikan 200 mL NH3 0,19 M dengan 100 mL HCl 0,18 M. pH

larutan tersebut adalah 9 + log 2. harga konstanta basa tersebut adalah…..


