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LATIHAN SOAL ASAM-BASA 

 

1. Tuliskan reaksi ionisasi dari larutan asam berikut ini 

a. HF 

b. HCl 

c. H2S 

d. HClO  

e. H2SO4 

f. HClO3 

g. HCN 

h. C2H5COOH 

i. HBr 

j. H2CO3 

k. H3PO3 

l. CH3COOH 

m. H2C2O4 

n. HCOOH 

o. H3PO4 

 

2. Tuliskan reaksi ionisasi dari larutan basa berikut ini 

a. LiOH 

b. NH4OH 

c. NaOH 

d. KOH 

e. Ca(OH)2 

f. Mg(OH)2 

g. Al(OH)3 

h. Sr(OH)2 

i. Fe(OH)3 

j. Ba(OH)2 

 

3. Tentukan nilai [H+] dan [OH-] tiap larutan berikut ini (diukur pada kondisi RTP) 

a. 100 mL larutan H2SO4 0,05 M 

b. 0,005 mol HNO3 dalam 250 mL larutan 

c. 2 gram NaOH dalam 100 mL larutan (ar Na = 23, O = 16) 

d. 1,46 gram HCl dalam 4 liter larutan 

e. 3,7 gram Ca(OH)2 dalam 10 liter larutan (Ar Ca= 40) 

f. 1 mL H2SO4 0,1 M ditambahkan air hingga volume 1 liter 

 

4. Tentukan nilai α dari larutan berikut 

a. HClO 1 M, Ka = 3,5 . 10-8 

b. 3,4 gram NH3 dilarutkan dalam air membentuk 2 liter larutan. Kb NH3 = 1,8 . 10-5 (ar N = 14) 

c. 0,6 gram CH3COOH dalam 500 mL larutan. KaCH3COOH = 1,6 10-5 

 

5. Tentukan pH larutan berikut: 

a. Asam formiat  0,01 M. KaHCOOH = 1,6 . 10-4 

b. Larutan asam cuka 0,2 M jika derajat disosiasi 1 %. 

c. 1,8 mL H2SO4 pekat 98%, massa jenis 1,8 kg/L dilarutkan hingga 2 liter. 

 

6. 200 mL larutan 0,05 M NaOH dicampur dengan 300 mL NaOH 0,1 M. Tentukan pH masing-

masing larutan sebelum dan sesudah bercampur. 

 

7. Ke dalam 800 mL larutan asam sufat  yang pH-nya 2 dimasukkan 200 mL asam sulfat yang pH-

nya 1. Tentukan pH larutan campuran. 

 

8. Suatu larutan I berisi amonia yang pH-nya 11. Larutan II dibuat dari 10 mL larutan I dicampur 

dengan 90 mL air. Larutan III dibuat dari 50 mL larutan II dicampur dengan 450 mL air. Tentukan 

pH larutan I dan larutan II. (Kb NH3 = 1 . 10-5) 

 

9. Ke dalam 2 liter larutan NaOH yang pH-nya 12 dimasukkan sedikit NaOH padat. Jika ternyata pH 

larutan sekarang menjadi 12 + log 5. Tentukan berapa gram NaOH yang dimasukkan. 
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10. Dicampurkan 100 mL NaOH yang pHnya 11; 200 mL KOH yang pHnya 11 + log 5; 200 mL 

Ca(OH)2 yang pHnya 10 + log 2; dan 17,1 mg Ba(OH)2.  Tentukan pH akhir dari campuran 

tersebut. (Ar Ba = 171). 

 

11. Ke dalam 400 mL asam sulfat yang pHnya 2 dimasukkan KOH 0,1 M. Tentukan volume KOH yang 

ditambahkan sehingga pH akhir menjadi 

a. 4 

b. 7 

c. 10 

 

12. Ke dalam 4 liter kalsium hidroksida yang pHnya 12  dialirkan gas hidrogen klorida (RTP). 

Tentukan volume HCl yang ditambahkan sehingga pH akhir menjadi 

a. 10 

b. 7 

c. 4 

 

13. 3,6 gram asam berbasa 1 dilarutkan dalam air hingga tepat bervolume 200 mL. 50 mL larutan ini 

tepat dititrasi dengan 80 mL KOH yang pHnya 13 + log 2,5. Tentukan Mr asam tersebut. 

 

14. Ke dalam 1 liter NaOH 1 M dialirkan 7,2 liter gas hidrogen klorida (RTP). Kemudian ke dalamnya 

ditambahkan 300 mL H2SO4 0,75 M dan masih ditambahkan 200 mL air murni. 

Dari hasil campuran tersebut, diambil 60 mL untuk dititrasi dengan HCl yang pHnya 1 – log 2. 

Berapakah volum HCl yang dipakai untuk tepat titrasi tersebut? 

 

15. Gambarkan kurva grafik yang terbentuk, jika: 

a. HCl dititrasi dengan Ca(OH)2 

b. KOH dititrasi dengan HClO4 

c. H2C2O4 dititrasi dengan Ba(OH)2 

d. NH4OH dititrasi dengan HNO3 

 

 

 


