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BAB V

PEMBAHASAN

Titrasi merupakan suatu metoda untuk menentukan kadar suatu zat dengan

menggunakan zat lain yang sudah diketahui konsentrasinya. Titrasi biasanya

dibedakan berdasarkan jenis reaksi yang terlibat di dalam proses titrasi, sebagai

contoh bila melibatkan reaksi asam basa maka disebut sebagai titrasi asam basa,

titrasi redox untuk titrasi yang melibatkan reaksi reduksi oksidasi, titrasi

kompleksometri untuk titrasi yang melibatkan pembentukan reaksi kompleks dan

lain sebagainya. Pada praktikum ini akan dibahas mengenai titrasi asam basa. Zat

yang akan ditentukan kadarnya disebut sebagai “titrant” dan biasanya diletakan di

dalam Erlenmeyer, sedangkan zat yang telah diketahui konsentrasinya disebut

sebagai “titer” dan biasanya diletakkan di dalam “buret”. Baik titer maupun titrant

biasanya berupa larutan.

1. Standarisasi HCl dengan larutan Natrium Karbonat 0,1 N

Reaksi antara HCl dengan Na2CO3 seperti di bawah ini :

Reaksi : 2 HCl + Na2CO3 → 2 NaCl + H2O + CO2

Jika suatu zat dititrasi dengan menggunakan asam, hal tersebut dinamakan

asidimetri. Sedangkan alkalimetri adalah suatu zat dititrasi dengan suatu basa.

Dalam percobaan kali ini, dilakukan percobaan dengan kedua metode tersebut.

Pada praktikum standardisasi HCl dengan Na2CO3, titrasi tersebut adalah titrasi

antara basa kuat dan asam kuat. Titik akhir titrasi ditentukan berdasarkan pada

perubahan pH pada titik ekivalen. Titik ekivalen adalah keadaan dimana

jumlah mol asam tepat habis bereaksi dengan jumlah mol basa. Bila suatu titik

ekivalen titrasi telah tercapai, maka berlaku rumus: Jumlah grek asam =

jumlah grek basa. Salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan

titrasi adalah indikator yang digunakan. Indikator tersebut berfungsi untuk

menentukan titik akhir titrasi asam basa. Pada percobaan standardisasi HCl,

indikator yang digunakan adalah metil oranye. Metil oranye ditambahkan

sebanyak tiga tetes untuk standardisasi, dimana warna akan berubah sesudah
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larutan menjadi netral. Perubahan warna pada larutan juga dipengaruhi oleh pH

lingkungan.

Larutan Na2CO3 berubah menjadi warna merah setelah penambahan

volume rata-rata HCl sebanyak 10,13 ml. Ketajaman perubahan pH pada titik

ekivalen sangat berhubungan dengan perubahan warna pada indikator. Bila

reaksi yang terjadi tidak setara,  maka akan ada perbedaan  antara titik ekivalen

dan titik balik.

Dari hasil praktikum tersebut didapatkan Normalitas HCl melalui

perhitungan sebagai berikut := + +3= 10.0 + 10.4 + 10.03= 10,13
= =10 0.1 = − −= 10 0.110,13= 0,0897

Ternyata dari hasil titrasi yang dilakukan, didapat konsentrasi HCl yaitu

0,0897 N, sedangkan dari hasil pengenceran yang dilakukan diperoleh

konsentrasi HCl yaitu 0,1 N. Terjadinya perbedaan konsentrasi tersebut,

mungkin disebabkan oleh kurangnya ketelitian dalam pengenceran larutan

sebab kadar dari larutan HCl pekat tidak diketahui dalam penentuan berapa

volum HCl yang akan diencerkan dan hal tersebut dapat pula disebabkan oleh

kekurangtelitian dalam melakukan proses titrasi.

2. Standarisasi H2C2O4 dengan larutan NaOH 0,1 N

Reaksi antara H2C2O4 dengan NaOH 0,1 N seperti di bawah ini :

Reaksi : 2NaOH + H2C2O4 → Na2C2O4 + 2 H2O
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Pada standarisasi NaOH terhadap Asam oksalat, indikator yang digunakan

adalah indikator fenolfthalein, atau PP 1%.  Pada saat indikator ditambahkan,

warna larutan tetap berwarna bening. Setelah dititrasi dengan larutan NaOH

sebanyak 9,77 ml, larutan berubah warna menjadi warna pink atau merah

muda.

Indikator asam basa adalah zat yang berubah warnanya atau membentuk

kekeruhan atau fluoresen pada suatu range pH tertentu. Zat-zat indikator dapat

bersifat asam atau basa, larut, stabil, serta menunjukkan perubahan warna yang

kuat. Perubahan warna pada larutan disebabkan oleh resonansi isomer elektron.

Berbagai indikator mempunyai tetapan ionisasi yang berbeda, sehingga

menunjukkan warna pada range pH yang berbeda. Biasanya zat-zat indikator

merupakan zat organik. Indikator fenolfthalein yang digunakan adalah

indikator yang dibuat dengan kondensasi anhidrida fthalein dengan fenol. Jika

indikator fenolfthalein digunakan, maka reaksi berlangsung dengan pH antara

8,2-10, atau berlangsung antara asam kuat dengan basa kuat.

Dari hasil praktikum tersebut didapatkan Normalitas HCl melalui

perhitungan sebagai berikut := + +3= 11.6 + 7.7 + 10.03= 9,77
= =10 0.1 = − −= 10 0.19,77= 0,1023
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BAB VI

KESIMPULAN

 Dalam metode asidimetri dan alaklimetri, bila titik ekivalen suatu titrasi telah

tercapai, maka berlaku rumus :

Jumlah grek asam = Jumlah grek basa.

 Penambahan indikator dilakukan untuk mengetahui titik ekivalen titrasi asam

basa yang dilakukan.

 Titik ekivalen adalah keadaan dimana jumlah mol asam tepat habis bereaksi

dengan jumlah mol basa.

 Pada saat titrasi, titik ekivalen akan tercapai saat terjadi perubahan warna.

 Suatu asam kuat jika direaksikan dengan basa kuat akan terjadi reaksi

netralisasi.

 Hasil akhir titrasi dapat terpengaruh oleh oleh penggunaan alat yang kurang

bersih, sehingga memungkinkan adanya zat-zat kimia lain yang ikut bereaksi.

 Dalam melakukan proses titrasi, dibutuhkan ketelitian dalam pengerjaannya

sehingga tingkat kesalahan yang dapat terjadi dapat diperkecil.
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