
ASAM, BASA DAN GARAM 

 

Larutan terdiri dari zat terlarut (solute) dan pelarut (solvent). Dalam suatu larutan, jumlah 

pelarut lebih banyak dibandingkan jumlah zat terlarut. Penggolongan larutan dapat juga 
didasarkan atas sifatnya. Suatu larutan dapat memiliki sifat asam, basa atau netral. Sifat asam, 

basa atau netral suatu larutan dapat diidentifikasi dengan menggunakan suatu indikator. 

Berikut ini adalah penjelasan tentang sifat asam, basa dan garam. 

A. ASAM 

Kata ”asam” berasal dari bahasa Latin “acidus” yang berarti masam. Asam 

adalah zat(senyawa) yang menyebabkan rasa masam pada berbagai materi.  

Tabel 1 Beberapa asam dan keberadaannya 

Nama asam  
Keberadaan  

Asam askorbat (vitamin 

C)  

Buah-buahan  

Asam karbonat  Minuman bersoda (misalnya fanta, coca 

cola, sprite)  

Asam sitrat  Buah jeruk  

Asam asetat  Cuka  

Asam laktat  Susu yang sudah mengasam  

Asam klorida  Cairan lambung  

Asam fosfat  Cat anti karat dan baan pupuk  

Asam sulfat  Aki dan bahan pupuk  

 

Berdasarkan asal terbentuknya,asam dapat dibedakan menjadi dua yaitu asam organik 

dan asam mineral. 

1. Asam organik  

Asam organik adalah asam-asam yang diperoleh secara alami dalam hewan 

dan tumbuhan. 

Berbagai tumbuhan dapat menghasilkan asam-asam. 



Contoh: 

a) Asam sitrat adalah senyawa yang menyebabkan rasa masam pada buah 

jeruk dan buah lemon. 

gambar 1 jeruk 

b) Asam maleat adalah senyawa yang menyebabkan rasa masam pada 

buah apel dan buah pir. 

gambar 2 buah apel 

c) Asam tartrat adalah senyawa yang menyebabkan rasa masam pada 

buah anggur. 

d) Vitamin C yang terdapat dalam berbagai buah dan sayuran, sebenarnya 

juga merupakan asam yaitu asam askorbat. 

e) Asam asetat ( CH3COOH ) dihasilkan dalam proses pembuatan 

minuman beralkohol dari buah anggur 

f) Asam benzoat dihasilkan dari tanaman genus Styrax 

Selain terdapat dalam berbagai buah dan sayuran, asam organik juga terdapat 

daalm berbagai hewan, bahkan tubuh manusia. 

Contoh:  

a) Semut menghasilkan asam formiat ( HCOOH) atau asam semut untuk 

mempertahankan dirinya dari serangan hewan lain. 

b) Sengatan lebah akan terasa sakit di kulit, karena mengandung asam. 

c) Di dalam lambung juga dihasilkan asam klorida (HCl) untuk mencerna 

makanan. 

d) Beberapa bakteri juga dapat menghasilkan asam asetat 

2. Asam mineral 



Asam mineral adalah asam yang diperoleh dari mineral. Contohnya:  

• Asam sulfat (H2SO4) 

• Asam Klorida (HCl) 

• Asam nitrat ( HNO3) 

• Asam Fosfat ( H3PO4) 

Tabel 1 Beberapa asam dan keberadaannya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. BASA 

Basa adalah zat(senyawa) yang dapat beraksi dengan asam, menghasilkan 

senyawa yang disebut garam. Basa adalah zat-zat yang dapat menetralkan asam. 

Secara kimia, asam dan basa saling berlawanan. Basa yang larut dalam air disebut 

alkali. Jika zat asam menghasilkan ion hidrogen (H+) yang bermuatan positif, maka 

dalam hal ini basa mempunyai arti sebagai berikut. Basa adalah zat yang jika di 

larutkan dalam air akan menghasilkan ion hidroksida (OH-) 

Berdasarkan pengertian basa di atas, maka ketika suatu senyawa basa di 

larutkan ke dalam air, maka akan terbentuk ion hidroksida (OH-) dan ion positif 

menurut reaksi sebagai berikut. Ion hidroksida (OH-) terbentuk karena senyawa 

hidroksida (OH) mengikat satu elektron saat dimasukkan ke dalam air. 

Sifat basa pada umumnya ditunjukkan dari rasa yang pahit dan licin. 

Contohnya adalah sabun. Basa yang dapat larut dalam air disebut alkali. Beberapa 

hewan tertentu juga menghasilakn basa untuk mempertahankan diri dari serangan 

hewan lain misalnya, sengatan tawon. 

nama asam keberadaan 

asam askobat (vitamin C) buah-buahan 

asam sitrat buah jeruk 

asam karbonat minuman bersoda (misalnya, fanta dll) 

asam laktat susu yang sudah mengasam 

asam asetat cuka 

asam klorida cairan lambung 

asam fosfat cat anti karat dan bahan pupuk 

asam sulfat aki dan bahan pupuk 



 

Gambar 3 bahan yang mengandung basa. 

 

Tabel 2 Beberapa basa beserta keberadaannya 

Nama basa Keberadaan 

Kalsium hidroksida (KOH) Sabun mandi 

Natrium hidroksida (NaOH) 
Sabun cuci, bahan pembersih 

oven 

Magnesium hidroksida (Mg(OH)2) Obat maag 

Aluminium hidroksida (Al(OH)3) Obat maag 

Ammonia (NH3) 
Bahan pemutih dan pembuatan 

pupuk 

 

C. GARAM 

Garam adalah suatu senyawa yang terbentuk dari reaksi antara asam dan basa. 

Reaksinya disebut reaksi netralisasi. Garam yang dihasilkan dari reaksi ini dapat 

bersifat asam, bersifat basa, maupun bersifat netral. 

Berdasarkan sifatnya, garam dibedakan menjadi 3 macam, yaitu garam netral, garam 

asam dan garam basa. 

1. Garam Netral 

Garam netral adalah garam yang terbentuk dari basa kuat dengan asam kuat. 

Garam ini bersifat netral dan mempunyai pH=7. Contoh: NaCl, KCl, K2SO4, 

NaNO3, MgSO4, KBr, NaBr, dan lain-lain 

2. Garam Asam  



Garam asam adalah garam yang terbentuk dari basa lemah dan asam kuat. 

Garam ini bersifat asam dan mempunyai pH<7. Contoh: NH4NO3, NH4Cl, 

(NH4)2SO4 dan lain-lain. 

3. Garam Basa 

Garam basa adalah garam yang terbentuk dari basa kuat dengan asam lemah. 

Garam ini bersifat basa dan mempunyai pH>7. Contoh: NaCN, CH3COONa, 

K2CO3, KCN, KF, BaCO3 dan lain-lain.  

Tabel 3 Berikut garam beserta keberadaannya 

Nama garam  Keberadaan  

Ammonia (NH3)  Pestisida  

Natrium karbonat (Na2CO3)  Bahan-bahan alat pembersih  

Natrium hidrogen karbonat (NaHCO3)  Soda kue  

Natrium klorida (NaCl)  Garam dapur  

 

D. INDIKATOR ASAM-BASA 

Untuk mengetahui suatu larutan bersifat asam atau basa, salah satunya dapat 

menggunakan indikator asam basa. Indikator asam- basa adalah zat yang mengalami 

perubahan warna dalam larutan dengan sifat yang berbeda. Indikator asam-basa ada 

yang berupa indikator alami dan indikator buatan. 

1. Indikator Buatan  

Kertas lakmus yang terdiri dari lakmus merah dan lakmus biru merupakan 

contoh dari indikator buatan. Dalam larutan asam, lakmus biru berubah warnanya 

menjadi merah, sedangkan lakmus merah tetap merah. Dalam larutan basa, lakmus 

merah berubah warnanya menjadi biru, sedangkan lakmus biru tetap biru. Jika ke 

dalam suatu larutan kita masukkan kertas lakmus merah atau lakmus biru dan ternyata 

tidak terjadi perubahan warna kertas lakmus, maka larutan tersebut bersifat netral.  



 

Indikator buatan lain yang berupa kertas adalah indikator universal. Indikator 

buatan dapat juga berupa larutan indikator seperti indikator phenolftalein dan metil 

jingga.Indikator buatan dapat juga merupakan perangkat elektronik seperti pH 

meter.Larutan yang bersifat asam memiliki ph < 7. Larutan yang bersifat netral 

memiliki pH = 7. Larutan yang bersifat basa memiliki ph > 7  

 

Gambar 4. Kertas indikator, kertas lakmus, pH meter ( dari kiri ke kanan). 

 

gambar 6.  Skala derajat keasaman 

 

 



 

 

2. Indikator alami 

Indikator alami merupakan indikator yang berasal dari bahan alam. Contohnya 

kunyi, bunga sepatu

Berdasarkan pembahasan diatas, secara garis besar dapat dinyatakan bahwa:

a. Sifat asam

1) Rasa masam

2) Dapat mengubah warna ke

merah

3) Mempunyai nilai pH < 7

4) Bersifat korosif

 

Indikator alami merupakan indikator yang berasal dari bahan alam. Contohnya 

kunyi, bunga sepatu, daun bayam merah dan daun kubis ungu. 

Berdasarkan pembahasan diatas, secara garis besar dapat dinyatakan bahwa:

Sifat asam 

Rasa masam 

Dapat mengubah warna kertas lakmus biru menjadi warna 

merah 

Mempunyai nilai pH < 7 

Bersifat korosif 

Indikator alami merupakan indikator yang berasal dari bahan alam. Contohnya 

 

Berdasarkan pembahasan diatas, secara garis besar dapat dinyatakan bahwa: 

rtas lakmus biru menjadi warna 



b. Sifat basa 

1) Rasa pahit 

2) Terasa licin seperti sabun apabila terkena kulit 

3) Dapat mengubah warna kertas lakmus merah menjadi warna 

biru 

4) Mempunyai nilai pH>7 
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