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I. Tujuan : 

1. Mampu memahami teori dasar pH dan larutan buffer. 

2. Mampu mengukur pH suatu larutan dengan menggunakan pH meter. 

3. Mampu melakukan titrasi dengan suatu larutan buffer. 

4. Mampu membuat perhitungan dengan menggunakan larutan stok. 

5. Mampu melakukan pengenceran larutan secara serial ( doubling dan decimal dilution ). 

6. Mampu membuat grafik dari hasil pembuatan buffer fosfat dan menginterpretasikannya. 

 

II. Hasil Dan Pembahasan : 

 

1. Penggunaan pH Meter :  

- Larutan yang akan diukur adalah larutan 0.25M Na2HPO4 dan 0.25M NaH2PO4. 

- Masukkan larutan tersebut kedalam beaker glass secukupnya. 

- Pasang Elektroda dengan klem penjepit. 

- Masukkan Elektroda kedalam beaker glass yang berisi larutan tersebut. 

- Hidupkan pH meter lalu lihat hasil pada monitor pH meter. 

 

1.1 Hasil Yang Diperoleh : 

 - pH 0.25M larutan Na2HPO4 = 8,79 

  - pH 0.25M larutan NaH2PO4 = 4,09 

 

1.2 Pembahasan : 

Dari hasil di atas diperoleh bahwa larutan Na2HPO4 adalah larutan yang bersifat basa 

dan larutan NaH2PO4 adalah larutan yang bersifat asam. Sehingga bisa dijadikan 

sebagai bahan untuk praktikum titrasi larutan buffer selanjutnya (hasil yang didapat 

sesuai dengan teori). 

        

  

2.  Titrasi Larutan Buffer : 

-  Larutan Na2HPO4 (pH = 8,79 ) dimasukkan kedalam beaker glass sebanyak 50 ml. 

- Larutan tersebut ditambahkan dengan larutan 0,25M NaH2PO4 ( pH = 4,09 ) sampai  

mencapai pH yang diinginkan. 
- Perhitungan volume larutan Buffer Posphat: 

V1.M1=V2.M2 
 

a. Cara agar mendapatkan konsentrasi 0.125M buffer fosfat pH 7,8: 

(50 ml + 4 ml) 0,25 = V2 x 0,125 

V2 = (50+4) 0,25/0,125 

V2 =  108 ml 

b.    Cara agar mendapatkan konsentrasi 0.125M buffer fosfat pH=7,5 

      (50 ml+9 ml) 0,25 = V2.0,125 

       V2 =( 50 ml+9 ml)0,25/0,125 

       V2 = 118 ml 



c. Cara agar mendapatkan konsentrasi 0.125M buffer fosfat pH=7,00 

      (50 ml + 36,7)0,25 = V2.0,125 

      V2 = (50 ml + 36,7) 0,25/0,125 

      V2 = 173,4 ml 

 

d.  Cara agar mendapatkan konsentrasi 0.125M buffer fosfat pH=6,8 

      (50 ml+48,9 ml) 0,25 = V2.0,125 

       V2 = 50 ml+ 48,9 ml) 0,25/0,125 

       V2 = 197,8 ml 

 

e.    Cara agar mendapatkan konsentrasi 0.125M buffer fosfat pH=6,3 

      (50 ml+ 124,9 ml)0,25=V2.0,125 

      V2 = (50 ml+ 124,9 ml)0,25/0,125 

      V2 = 349,8  ml 

 

Tabel 1: Hasil Titrasi Larutan 0,25M Na2HPO4 

pH Yang akan 

dicapai 

( pH awal 8,79 ) 

Volume 0,25M 

Na2HPO4 ( ml ) 

Volume larutan 

awal ( 50 ml ) 

Volume 0,25M 

NaH2PO4 yang 

ditambahkan (ml) 

Volume 0,125M 

buffer fosfat yang 

disiapkan. 

7,8 50 4 108 

7,5 50 9 118 

7.0 50 36,7 173,4 

6,8 50 48,9 197,8 

6,3 50 124,9 349,8 

 

 Pembahasan tabel: 
- karena 0.25M Na2HPO4 adalah larutan yang bersifat basa, maka untuk memperoleh pH 

yang bersifat asam harus ditambahkan dengan larutan yang bersifat asam dalam hal ini 

adalah 0.25M NaH2PO4 

- dari pH 7,5 ke 7,0 harus ditambahkan larutan asam sebanyak 27,7 ml sedangkan dari pH 

6,8 ke 6,3 harus ditambahkan larutan asam sebanyak 76 ml, hal ini berarti jarak pH yang 

akan dicapai tidak berhubungan dengan banyaknya penambahan larutan asam. 

- Larutan penyangga adalah suatu zat yang menahan perubahan pH ketika sejumlah 

asam atau basa ditambahkan ke dalamnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 1: grafik perbandingan volume larutan dengan pH yang akan dicapai 

 
 

 

- Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa semakin jauh jarak pH yang akan dicapai, 

semakin banyak larutan asam yang dibutuhkan. 

- Dari data-data di atas menunjukkan fungsi dari larutan buffer, yaitu menyangga pH, 

sehingga dengan penambahan asam/basa, pH campuran tidak serta merta berubah secara 

signifikan 

 

  

3. Pengenceran : 

 

• 1:10 5% glukosa : 1/11 x 2 mL = 0,18 mL,  5% glukosa + 1,82 mL aquabidest ( 0,45% 

Glukosa ) 

• 2:3 5% glukosa : 2/5 x 2 mL = 0,8 mL,  5% glukosa + 1,2 mL aquabidest ( 2% glukosa) 

• Pengenceran serial: 0,1x;0,01x;0,001x 5% glukosa: 

- 0,1 x 2 mL = 0,2 mL 5% glukosa + 1,8 mL aquabidest ( 0,5% glukosa) 

- 0,01x 5% glukosa = 0,1 x 0,5% glukosa x 2 mL = 0,2 mL 0,5%glukosa + 1,8 mL aquabidest   

(0,05% glukosa) 

- 0,001x 5% glukosa = 0,1 x 0,05% glukosa x 2 mL = 0,2 mL 0,05%glukosa + 1,8 mL 

aquabidest (0,005% glukosa) 

• Pengenceran serial: 0,3x;0,03x;0,003x 5% glukosa 

- 0,3 x 2 mL = 0,6 mL 5% glukosa + 1,4 mL aquabidest ( 1,5% glukosa) 

- 0,03x 5% glukosa = 0,3 x 1,5% glukosa x 2 mL = 0,6 mL 1,5%glukosa + 1,4 mL 

aquabidest (0,15% glukosa) 

- 0,003x 5% glukosa = 0,3 x 0,15% glukosa x 2 mL = 0,6 mL 0,15%glukosa + 1,4 mL 

aquabidest ( 0,015% glukosa) 

• Pengenceran serial: pada faktor 2, 4, 8 dan 16 5% glukosa 

- ½ x 2 mL = 1 mL 5% glukosa + 1 mL aquabidest ( 2,5% glukosa) 

- ¼ x 2 mL = 0,5 mL 5% glukosa + 1,5 mL aquabidest (1,25% glukosa) 

- 1/8 x 2 mL = 0,25 mL 5% glukosa + 1,75 mL aquabidest ( 0,625% glukosa) 

- 1/16 x 2 mL = 0,125 mL 5% glukosa + 1,875 mL aquabidest ( 0,313% glukosa) 

 
 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1 2 3 4 5

v
o

lu
m

e
 l

a
ru

ta
n

 d
a

la
m

 m
l

pH larutan yang akan dicapai

Na2HPO4

NaH2PO4

buffer

7.8 7.5 7.0 6.8 6.3



Pemeriksaan Pengenceran Dengan Reaksi Benedict 

 
- Kita menggunakan reaksi benedict untuk memeriksa pengenceran yang telah dilakukan. 

- Dimana CuSo4 pada benedict akan bereaksi dengan gugus aldehid pada glukosa dan   

menghasilkan Cu2O (cuprioksida) yang nantinya akan menghasilkan endapan dan 

perubahan warna 

 

Tabel 2. Hasil pengenceran glukosa dan pemeriksaan benedict 

Tabung  Pengenceran 5% 

glukosa 

Konsentrasi yg 

diprediksikan 

Hasil 

pemeriksaan 

Benedict 

(warna) 

Interpretasi hasil sesuai atau 

tidak dengan konsentrasi 

yang diprediksikan 

1  1 : 10   S 0,45 %   Hijau   Sesuai  

2 2 : 3 2 % Merah Sesuai 

3 0,1x 0,5 % Hijau Sesuai 

4 0,01x 0,05% Biru Tidak Sesuai 

5 0,001x 0,005% Biru Tidak Sesuai 

6 0,3x 1,5% Merah Tidak sesuai 

7 0,03x  0,15%   Biru   Tidak Sesuai  

8   0,003x    0,015% Biru Tidak Sesuai 

9 Pada faktor 2 2,5% Merah Sesuai 

10 Pada faktor 4 1,25% Jingga Sesuai 

11 Pada faktor 8 0,625% Biru Tidak sesuai 

12 Pada faktor 16 0,313% Biru  Tidak sesuai 

 

- Dari tabel diatas dapat dilihat adanya perubahan warna yang terjasi pada larutan glukosa 

5% yang telah ditambahi larutan Bennedict dan dipanaskan pada waterbath selama 5 

menit. 

- Semakin banyak gula dalam larutan maka semakin gelap warna endapan, sehingga 

perbedaan warna terjadi karena perbedaan kadar glukosa dalam larutan akibat 

pengenceran yang terjadi. 

 

III. Kesimpulan 

 

• Larutan penyangga adalah suatu zat yang menahan perubahan pH ketika sejumlah asam atau basa 

ditambahkan ke dalamnya sehingga untuk membuat pH yang diinginkan harus ditambahkan 

larutan  dalam jumlah yang cukup banyak (dalam hal ini adalah NaH2PO4 

• Pada pembuatan larutan buffer, ketepatan dalam penggunaan alat-alat sangat diperlukan agar 

hasil yang diperoleh lebih akurat.  

• Reagensi benedict digunakan untuk melihat adanya gula monosakarida dalam cairan, 

sehingga dalam praktikum terlihat pada larutan dengan konsentrasi glukosa yang pekat 

larutan berubah menjadi merah dan ada endapan. Hal ini menunjukkan adanya gula 

monosakarida dalam larutan tersebut.  

• Semakin kecil konsentrasi larutan akibat pengenceran maka semakin kecil terlihat 

perubahannya dengan reagensi benedict 

• Pada pemeriksaan glukosa dengan reaksi benedict ada sebagian hasil yang tidak sesuai 

dengan yang diharapkan, hal ini mungkin disebabkan oleh human error seperti pengocokan 

yang kurang sempurna atau pipet mohr yang kurang bersih sebelum digunakan ke tabung 

lain.   

 

 

 



Saran 

• Sebelum praktikum harus dibaca terlebih dahulu topik yang akan dipraktikumkan sehingga 

prosesnya akan berjalan lancar dan akurat. 

• Praktikan harus lebih berhati-hati dalam bekerja untuk meminimalisir terjadinya human 

error 

 


