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Identifikasi Asam - Basa 

 

ecara umum suatu larutan dapat bersifat asam, basa, dan netral atau 

garam. Sifat keasaman larutan tersebut, apakah dia bersifat asam atau 

basa dapat diketahui dengan menggunakan indikator asam-basa. 

Berdasarkan rentang nilai pH (derajat keasaman), asam berarti larutan yang 

memiliki nilai pH dibawah 7, sedangkan basa memiliki pH di atas 7, dan larutan 

dikatakan bersifat netral jika larutan tersebut memiliki nilai pH 7. 

Sifat-sifat Larutan Asam 

Larutan asam mempunyai sifat-sifat seperti berikut: 

1. Berasa masam. Rasa asam hanya dapat diketahui melalui uji 

organoleptik (dicicipi). Jadi, uji ini hanya berlaku pada makanan yang 

memiliki sifat asam lemah. Ingat, uji ini tidakboleh diterapkan pada 

bahan-bahan kimia di laboratorium. 

2. Korosif. Sifat ini dapat merusak berbagai benda logam dan nonlogam. 

Sifat asam apabila mengenai jaringan tubuh mengakibatkan kerusakan. 

Sifat korosif hanya dimiliki oleh asam dalam bentuk larutannya. Hal ini 

disebabkan oleh adanya ion hidrogen (H+). Semakin kuat jenis asamnya, 

semakin mudah terurai membentuk ion hidrogen (H+) sehingga 

semakin bersifat korosif. 

3. Dapat terurai dalam air menjadi ion positif hidrogen dan ion negatif 

sisa asam. 

4. Dapat mengubah warna kertas lakmus biru menjadi merah 

5. Bereaksi dengan logam. Reaksi antara asam dengan logam 

menghasilkan . garam dan gas H2. 

6. Bereaksi dengan karbonat. Reaksi antara asam dengan karbonat 

menghasilkan garam, air, dan gas C02. 

7. Bereaksi dengan basa. Reaksi antara asam dengan basa menghasilkan 

garam dan air. 
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Sifat-sifat Larutan Basa 

Larutan basa mempunyai sifat-sifat seperti berikut: 

1. Berasa pahit. Rasa pahit pada basa seperti rasa pahit pada sabun. 

Sabun dibuat dari basa kuat (NaOH dengan minyak). 

2. Jika mengenai kulit akan terasa licin. Kulit dapat larut dalam basa 

kuat. Hal ini dapat terjadi ketika tangan direndam dalam air sabun atau 

detergen. Setelah direndam kulit tangan akan berkerutdan licin. 

3. Bersifat kaustik. Senyawa basa dapat merusak kulit atau bersifat 

kaustik. 

4. Dapat mengubah warna kertas lakmus merah menjadi biru 

5. Dapat terionisasi dalam air menjadi ion positif logam dan ion negatif 

hidroksil 

6. Bereaksi dengan asam menghasilkan garam dan air 

7. Bereaksi dengan garam menghasilkan garam dan basa 

Identifikasi Asam-Basa 

Senyawa-senyawa asam-basa dapat diidentifikasi secara aman menggunakan 

indikator. Indikator merupakan zat warna yang warnanya berbeda jika berada 

dalam kondisi asam dan basa. Indikator yang biasa digunakan antara lain kertas 

lakmus, indikator alami, larutan indikator buatan, dan indikator dalam bentuk 

alat. 

Jenis Indikator Asam dan Basa 

1. Kertas Lakmus 

Cara yang paling sederhana untuk 

mengidentifikasi sifat asam, basa dan 

netral adalah dengan menggunakan 

kertas lakmus. Kertas lakmus adalah 

kertas indikator yang dapat berubah 

warna ketika di basahi dengan atau 

dicelupkan pada larutan asam atau 

basa. Kertas lakmus terdiri dari 2 (dua) 

jenis, yakni lakmus biru dan lakmus merah. 

❖ Lakmus biru adalah kertas lakmus yang apabila dicelupkan kedalam larutan 

asam akan berubah warna menjadi merah sedangkan dalam larutan basa 

dan netral tetap berwarna biru. 

❖ Lakmus merah adalah kertas lakmus yang apabila dimasukkan kedalam 

larutan basa akan berubah warna menjadi biru sedangkan apabila dalam 

larutan asam dan netral tetap berwarna merah. 

Gambar 1. Kertas Lakmus 
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Contoh kasus:  

Suatu larutan diteteskan pada lakmus merah dan biru, larutan tersebut 

merubah warna lakmus merah menjadi biru dan pada lakmus biru tetap biru 

(tidak mengalami perubahan warna), jadi dapat disimpulkan bahwa sifat 

larutan tersebut bersifat basa. 

Untuk mempermudah dalam penggunaan kertas lakmus untuk 

mengidentifikasi sifat asam, basa dan netral, dirangkumkan sebagai berikut: 

❖ Larutan bersifat asam jika lakmus merah tetap berwarna merah dan lakmus 

biru berubah warna menjadi merah (semua kertas lakmus berwarna merah) 

❖ Larutan bersifat basa jika lakmus merah berubah warna menjadi biru dan 

lakmus biru tetap berwarna biru (semua kertas lakmus berwarna biru) 

❖ Larutan netral adalah ketika kertas lakmus merah tetap merah dan biru 

tetap biru (tidak ada perubahan warna lakmus) 

2. pH Universal 

Kertas pH universal adalah salah 

satu jenis indikator asam basa yang 

berbentuk kertas seperti lakmus. Suatu 

kertas pH Universal memiliki beberapa 

warna. Warna pada kertas pH 

Universal menunjukkan skala nilai pH 

yang dimulai dari pH 1 sampai pH 14. 

Oleh karenanya kertas pH Universal 

tidak hanya berfungsi untuk 

mengetahui sifat asam-basa, tapi juga 

dapat untuk mengetahui dan mengukur nilai pH suatu larutan.  

Cara kerja indikator universal adalah dengan mengalami perubahan warna 

menjadi warna tertentu yang menunjukkan nilai pH larutan yang diuji. 

Cara menggunakan pH universal 

sama dengan cara penggunaan 

kertas lakmus, yaitu dengan cara 

dicelupkan ke dalam larutan yang 

ingin diuji atau diukur nilai 

keasaman/kebasaannya.  

❖ Setelah dicelupkan pada 

larutan, kertas pH universal 

akan mengalami perubahan 

warna.  

❖ Selanjutnya bandingkan perubahan warna yang terjadi dengan skala 

warna pH universal (biasanya warna standar pembanding ini disediakan 

di wadah kertas ph universal).  

Gambar 2. pH Universal 

Gambar 3. Tabel Warna Indikator Universal 
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❖ Pilih warna yang paling sesuai dengan warna pembanding, maka akan 

diketahui nilai ph dari larutan yang kita uji tersebut. 

3. Larutan Indikator Sintetis 

Larutan indikator adalah suatu zat 

yang memiliki warna berbeda dalam 

larutan yang bersifat asam, basa, 

ataupun netral. Karena memiliki 

warna yang berbeda dalam masing-

masing larutan, indikator dapat 

digunakan untuk membedakan 

sifat-sifat larutan, apakah itu asam, 

basa, atau netral. 

Ada banyak macam jenis larutan 

indikator buatan, namun yang sering 

dijumpai dan biasa digunakan di 

laboratorium adalah larutan 

indikator fenolftalin (pp), metil 

merah dan metil jingga. 

Contoh larutan indikator asam 

basa sintetis 

❖ Fenolftalein: tidak berwarna dalam larutan asam dan netral, berwarna merah 

dalam kondisi basa. 

❖ Metil merah (red): berwarna kuning dalam larutan basa dan netral, berwarna 

merah dalam kondisi asam. 

❖ Metil jingga (orange): berwarna kuning dalam larutan basa dan netral, berwarna 

merah dalam kondisi asam. 

4. Indikator Alami 

Indikator alami adalah indikator 

yang berasal dari ekstrak bahan 

alami, biasanya bersumber dari 

tumbuhan-tumbuhan yang 

berwarna. Contoh indikator alami 

adalah daun mahkota bunga (bunga 

sepatu, bogenvil, mawar), kunyit, 

kulit manggis dan sebagainya. 

Penggunaan indikator alami ini 

dapat dilakukan dengan 

mengekstrak bahan kemudian ditambakan dengan air lalu digunakan sebagai 

indikator.  

Contoh indikator kulit manggis: 

Gambar 5. Larutan Indikator Sintetik 

Gambar 6. Contoh Indikator Alami 

Gambar 4. Tabel Warna Indikator Sintetik 
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❖ Jika dihaluskan kemudian 

ditambah air yang bersifat 

netral akan berwarna ungu.  

❖ Indikator kulit manggis 

tersebut jika diteteskan pada 

larutan yang bersifat asam akan 

terjadi perubahan warna dari 

ungu menjadi coklat 

kemerahan, sedangkan  

❖ Jika diteteskan pada larutan yang berkondisi basa akan terjadi perubahan 

warna dari ungu menjadi biru kehitaman. 

5. pH Meter 

Instrumen pH meter merupakan alat 

yang dapat mengukur derajat 

keasamaan atau kebasaan suatu 

larutan. Identifikasi asam basa dengan 

pH meter dapat dilakukan dengan 

membaca nilai pH larutan 

menggunakan alat.  

Nilai pH yang terbaca akan 

menunjukkan larutan tersebut bersifat 

asam atau basa.: 

❖ Jika nilai pH yang terbaca dibawah 7, artinya larutan tersebut bersifat 

asam.  

❖ Sebaliknya, jika nilai pH yang terbaca oleh alat di atas 7, artinya larutan 

bersifat basa.  

❖ Sedangkan jika nilainya 7, artinya larutan tersebut bersifat netral. 

Demikian penjelasan yang bisa kami sampaikan tentang mengkaji dan 

mengidentifikasi Sifat Larutan Asam dan Basa. 

Gambar 7. Tabel Warna Indikator Alami 

Gambar 8. Contoh pH Meter  
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