
ASAM, BASA, DAN GARAM 

 

Standar Kompetensi : 

Memahami klasifikasi zat 

Kompetensi Dasar : 

Mengelompokkan sifat larutan asam, larutan basa, dan larutan garam melalui alat dan 

indikator yang tepat 

 

A. Sifat Asam, Basa, dan Garam 

Secara kimia, asam adalah zat yang dalam air dapat menghasilkan ion 

hidrogen (H
+
). Asam akan terionisasi menjadi ion hydrogen dan ion sisa asam 

yang bernuatan negative. Beberapa asam yang dijumpai dalam kehidupan sehari-

hari, ditunjukkan dalam tabel berikut. 

 

No. Nama Asam Terdapat dalam 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Asam asetat 

Asam askorbat 

Asam sitrat 

Asam karbonat 

Asam klorida 

Asam Nitrat 

Asam fosfat 

Asam sulfat 

Asam malat 

Asam formiat 

Asam laktat 

Asam benzoat 

Larutan cuka 

Jeruk, tomat, sayuran 

Jeruk  

Minuman berkarbonasi 

Asam lambung 

Pupuk, peledak TNT 

Deterjen, pupuk 

Baterai mobil, pupuk 

Apel  

Sengatan lebah 

Keju  

Bahan pengawet makanan 

 

Basa adalah zat yang dalam air dapat menghasilkan ion hidroksida (OH
-
). Ion 

hidroksida terbentuk karena senyawa hidroksida dapat mengikat satu electron 

pada saat dimasukkan ke dalam air. Basa dapat menetralisasi asam (H
+
) sehingga 

dihasilkan air (H2O). Beberapa basa yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, 

ditunjukkan dalam tabel berikut 



No. Nama Asam Terdapat dalam 

1 

2 

3 

4 

Alumunium hidroksida 

Kalsium hidroksida 

Magnesium hidroksida 

Natrium hidroksida 

Deodorant, antacid 

Mortar, plester 

Obat maag 

Bahan sabun 

 

Sifat asam berbeda dengan basa suatu zat. Perbedaan sifat asam dan basa 

diberikan pada tebel berikut. 

 

No. Asam Basa 

1 

 

2 

 

3 

4 

Sebagian asam bersifat korosif  

 

Sebagian besar reaksi dengan 

logam menghasilkan H2  

Memiliki rasa asam 

Menghasilkan ion H
+ 

dalam air 

Sebagian basa bersifat kaustik 

(merusak kulit) 

Terasa licin di tangan, seperti sabun 

 

Memiliki rasa pahit 

Menghasilkan ion OH
-
 dalam air 

 

Garam adalah senyawa yang terbentuk dari reaksi aam dan basa. Contoh 

garam dalam kehidupan sehari-hari adalah garam dapur atau NaCl, CaCl2, ZnSO4. 

Asam bereaksi dengan basa membentuk zat netral dan tidak bersifat basa maupun 

asam. Sebagai contoh asam klorida bereaksi dengan natrium hidroksida akan 

membentuk garam dapur dan air. Jika dngan penguapan maka air akan menguap 

dan tersisa endapan garam dapur. 

 

HCl + NaOH   NaCl + H2O 

Reaksi kimia yang dapat menghasilkan garam, antara lain 

� Asam + basa menghasilkan garam dan air 

� Basa + oksida asam menghasilkan garam dan air 

� Asam + oksida basa menghasilkan garam dan air 

� Oksida asam + oksida basa menghasilkan garam  

� Logam + asam menghasilkan garam + H2 

 

 

 



 

       Beberapa garam diberikan pada tabel berikut ini 

   

No. Nama garam Rumus Nama dagang Manfaat 

1 

2 

3 

4 

Natrium klorida 

Natrium bikarbonat 

Natrium fosfat 

Ammonium klorida 

NaCl 

NaHCO3 

Na3PO4 

NH4Cl 

Garam dapur 

Baking soda 

TSP 

Salmiak  

Penambah rasa 

Pengembang kue 

Deterjen  

Baterai kering 

   

  Reaksi penetralan berguna bagi manusia, antara lain produksi asam lambung 

HCl yang berlebihan dapat dinetralkan dengan senyawa basa Mg(OH)2. Bagi para 

petani untuk menetralkan tanah yang asam dengan menggunakan Ca(OH)2. Pasta 

gigi mengandung basa berfungsi untuk menetralkan mulut dari keadaan asam, 

yang dapat merusak gigi dan menimbulkan bau mulut. 

B. Identifikasi Asam, Basa, dan Garam 

Sifat larutan dapat ditunjikkan dengan menggunakan indicator asam-basa, 

yaitu zat-zat warna yang menghasilkan warna berbeda dalam larutan asam dan 

basa. Cara menentukan senyawa bersifat asam, basa, dan netral dapat 

menggunakan kertas lakmus, larutan indicator atau larutan alami.  

Berikut tabel warna lakmus dalam larutan asam, basa, dan netral. 

 

No. Indikator Larutan asam Larutan 

basa 

Larutan netral 

1 

2 

3 

4 

5 

Lakmus merah 

Lakmus biru 

Metil merah 

Metil biru 

Fenolftalin  

Merah  

Merah 

Merah 

Merah 

Tidak berwarna 

Biru  

Biru  

Kuning  

Kuning 

Merah 

Merah 

Biru  

Kuning  

Kuning  

Tidak berwarna 

 

Lakmus digunakan sebagai indicator asam-basa, sebab lakmus memiliki 

keuntungan yaitu 

1. Berubah warna dengan cepat saat bereaksi dengan asam maupun basa. 

2. Sukar bereaksi dengan oksigen dalam udara, sehingga tahan lama. 

3. Praktis untuk digunakan,biaya relatif murah. 

 



Gambar Lakmus 

 

Selain indikator buatan juga terdapat indicator alami, seperti bunga sepatu, kunyit 

secang. Ekstrak dari bahan tersebut yang digunakan sebagai indicator alami.    

C. Penentuan Skala Keaaman dan Kebasaan 

Indikator universal merupakan campuran dari bermacam-macam indikator 

asam dan basa yang dapat berubah warna setiap satuan pH. Terdapat dua macam 

indik ator universal, yaitu berupa larutan dan kertas. Jenis larutan, jika 

dimasukkan dalam larutan yang berifat asam, basa atau garam yang memiliki pH 

berbeda-beda akan memberikan warna-warna yang berbeda pula. 

 

Gambar indikator universal 

Sedangkan pada bentuk kertas, untuk mengetahui nilai pH yaitu dengan cara 

mencelupkan indikator universal tersebut ke dalam larutan yang akan diukur 

tingakat keasamannya. Kemudian warna yang muncul dicocokkan dengan warna 

standar yang telah tersedia pada kemasan indikator tersebut. Larutan bersifat asam 

apabila pH kurang dari 7, dan bersifat basa nilai lebih dari 7. 

 

 



 

 

Gambar spesifikasi warna pada indikator universal 

 


