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- - | ASAM BASA GARAM | - - 

 
Modul ini singkron dengan Aplikasi Android, Download melalui Play Store di HP Kamu,  ketik di pencarian 

 
tujuh1asam 

 
Jika Kamu kesulitan, Tanyakan ke tentor bagaimana cara downloadnya. 

Aplikasi ini berjalan dengan Koin yang bisa didapatkan di Info SMS absensi siswa ketika Kamu absen di 
Bimbel dengan Kartu. Tanyakan ke Tentor bagaimana cara mengaktifkan aplikasi ini.  

Have Fun And Enjoy It! 
 
 

ASAM BASA GARAM 
 

1.  Asam 
 Sifat-sifat larutan asam adalah sebagai berikut. 
 a. Rasanya masam. 
 b. Menghantarkan arus listrik. 
 c. Jika dilarutkan akan melepaskan ion hidrogen (H+). 
 d. Mengubah lakmus biru menjadi merah. 
 e. Bersifat korosif terhadap logam. 
 

contoh zat asam yang banyak sekali berperan di bidang industri adalah asam sulfat (H2SO4) dan asam 
nitrat (HNO3). Selain itu, di rumah tangga kamu juga mengenal air soda yang merupakan asam karbonat 
(H2CO3). Di dalam perutmu juga terdapat asam yang disebut asam klorida (HCl). 

 
Jumlah asam klorida(HCl) dalam perutmu sedikit, tetapi asam klorida (HCl) ini merupakan asam yang 
sangat penting dalam proses pencernaan. 
Contoh Asam Kuat 
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 Beberapa Contoh Penggunaan Larutan Asam 

  
  
 Asam organik 

  
 
2.  Basa 
 Sifat-sifat larutan basa adalah sebagai berikut. 
 a. Terasa licin jika terkena kulit. 
 b. Menghantarkan arus listrik. 
 c. Jika dilarutkan dalam air akan melepaskan ion hidroksida (OH -  ). 
 d. Mengubah lakmus merah menjadi biru. 
 e. Menetralkan larutan asam. 

contoh basa yang ada di alam semesta, basa yang sudah banyak dikenal adalah soda api (NaOH) dan 
amoniak (NH3). 
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Beberapa Contoh Larutan Basa Kuat 

  
 Penggunaan Larutan Basa 

  
 
3.  Garam 

Sifat-sifat larutan garam adalah sebagai berikut. 
 a.  Menghantarkan arus listrik. 
 b.  Tidak mengubah warna kertas lakmus merah maupun biru. 
 Beberapa contoh  

 
 
 
Indikator Asam Basa 

 
 
5. Indikator Alami 

Indikator alami yang dapat digunakan untuk menentukan sifat asam, basa, dan garam suatu zat antara lain 
kulit manggis, bunga sepatu, dan kubis ungu. Untuk menjadikan indikator alami, maka kulit manggis, 
bunga sepatu, dan kubis ungu terlebih dahulu dibuat ekstrak dengan cara menghaluskannya dan 
menambahkan air. 
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Ekstrak kulit manggis pada keadaan netral berwarna ungu. Jika ekstrak kulit manggis, ditetesi larutan 
asam, maka warna ungu akan berubah menjadi cokelat kemerahan dan jika ditetesi larutan basa akan 
berubah menjadi biru kehitaman. 

 
6. pH   

Tingkat pH berkisar antara 0 sampai 14. Nilai 7 menunjukkan suatu zat bersifat netral (tidak asam dan 
tidak basa). Suatu senyawa dikatakan bersifat asam jika mempunyai nilai pH yang lebih kecil daripada 7 

 
Menentukan Derajat Keasaman dengan Indikator Universal 
Kertas indikator universal memiliki empat buah garis yang berwarna, yaitu kuning, hijau, jingga, dan jingga 
kecokelatan. Garis warna tersebut akan mengalami perubahan warna jika kertas indikator 
universal dicelupkan ke dalam suatu larutan yang memiliki sifat tertentu. 
Perubahan warna yang terjadi pada garis warna kertas indikator universal dicocokkan dengan tabel berikut ini 
untuk menentukan nilai pH suatu larutan. 
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Penawaran Bimbel Aqila Course 
 

Mau Les Privat di Rumah 
· Pilih Tutor Sendiri untuk Les Privat di Rumah, buka di bimbelaqila.com 
· Bebas Pilih Tutor, Harga Paket Mulai Rp 300.000,- 
· Penawaran Tutor mulai Rp 25.000 per pertemuan 
· Setelah Pendaftaran Online dan Transfer, Tutor langsung datang ke Rumah sesuai Jadwal yang telah 

disepakati 
 
Lowongan Tutor Les Privat di Rumah 
· Kami menerima Tutor/Guru Les Privat di Rumah di seluruh se-Indonesia 
· Pendaftaran Tutor silahkan buka di http://bimbelaqila.com/inputtentor.php 
 
Download Materi Belajar 
· Download Modul ini dan Materi Lainnya dalam bentuk Word hanya Rp 2.500,-  
· buka di http://belajar.bimbelaqila.com/ 
 
Download Aplikasi Belajar Kami 
· Aplikasi Belajar adalah sebuah Aplikasi Android untuk menunjang dan mempercepat kegiatan Belajar 

dengan HP.  
· Daftar Aplikasi Belajar dan Video Belajar Kami (Gratis) buka di http://promo.appaqila.web.id/ 
 
Kerjasama Mendirikan Bimbel 
· Kami Juga membuka peluang Bagi Anda yang ingin bekerjasama dengan Kami dalam mendirikan Bimbel 
· info lengkap dapat dilihat di http://aqilacourse.net/ 
 
 
 
Soal Pilihan Ganda  
1.  Berikut ini adalah sifat-sifat larutan asam, 

kecuali .... 
 a.  dapat memerahkan warna lakmus biru 
 b.  dapat menimbulkan pencemaran udara 
 c.  larutannya termasuk nonelektrolit 
 d.  jika dilarutkan dalam air terjadi reaksi 

ionisasi dan terjadi ion OH– 

 
2.  Berikut ini adalah larutan asam: 
 1. HCl    4. CH3COOH 
 2. H2SO4   5. HCN 
 3. HNO3 
 Larutan asam lemah ditunjukkan nomor .... 
 a. 1 dan 5   c. 1 dan 3 
 b. 2 dan 4   d. 4 dan 5 
 
3.  Benda-benda peralatan rumah tangga berikut 

ini yang mudah rusak apabila terkena larutan 
asam adalah .... 

 a. ember plastik  c. gergaji 
 b. cobek batu  d. rak kayu 

4.  Larutan berikut yang termasuk basa kuat 
adalah .... 

 a. Mg(OH)2  c. NH3 
 b. LiOH   d. Al(OH)3 
 
5.  Kalsium hidroksida banyak dimanfaatkan 

sebagai .... 
 a. bahan cat tembok    
 b. obat antacid 
 c. bahan pembersih kaca   
 d. bahan pembuat sabun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bimbelaqila.com/
http://bimbelaqila.com/inputtentor.php
http://belajar.bimbelaqila.com/
http://promo.appaqila.web.id/
http://aqilacourse.net/
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6.  Apabila ekstrak bunga sepatu merah 
digunakan sebagai indikator asam basa, maka 
gejala berikut yang benar adalah .... 

 a.  dalam asam berwarna merah dan di 
dalam basa berwarna hijau 

 b.  dalam asam berwarna hijau dan di dalam 
basa berwarna merah 

 c.  dalam asam berwarna ungu dan di dalam 
basa berwarna merah 

  d.  dalam asam berwarna merah dan di 
dalam basa berwarna ungu 

 
7.  Larutan air kapur dengan pH = 12 apabila 

diuji dengan indicator fenolftalein maka 
warna yang terjadi adalah .... 

 a. kuning  
 b. biru 
 c. merah 
 d. tak berwarna 
8.  Garam yang sukar larut dalam air adalah .... 
 a. NaCl       
 b. CaCl2 
  c. KNO3       
  d. PbCl2 
 
15.  Rumus kimia untuk asam sulfat adalah .... 
 a. HCl    c. NaCl 
 b. H2SO4   d. NaOH 
 
16.  Rumus kimia untuk garam dapur adalah 
 .... 
 a. HCl    c. NaSO4 
 b. NaCl   d. NaOH 
 
17.  Rumus kimia untuk cuka adalah .... 
 a. CH3COOH  c. NaOH 
 b. C6H8O6   d. Ca(OH)2 
 
18.  Berikut ini yang termasuk rumus kimia 

golongan asam adalah .... 
 a. HCl, CH3COOH, dan H2SO4 
 b. NaOH, Ca(OH)2 , KOH, dan SiOH 
 c. NaOH, Ca(OH)2 , C6H8O6, dan H2SO4 
 d. HCl, CH3COOH, KOH, dan SiOH 
 
19.  Berikut ini yang termasuk rumus kimia 

golongan basa adalah .... 
 a. HCl, CH3OOH, C6H8O6, dan H2SO4 
 b. NaOH, Ca(OH)2 , KOH, dan SiOH 
 c. NaOH, Ca(OH)2 , C6H8O6, dan H2SO4 
 d. HCl, CH3COOH, KOH, dan SiOH 
 
 

20.  Larutan detergen dicampur dengan cairan 
mahkota bunga sepatu, maka .... 

 a.  cairan mahkota bunga sepatu tidak 
berubah warnanya 

 b.  cairan mahkota bunga sepatu berwarna 
merah 

 c.  cairan mahkota bunga sepatu berwarna 
biru 

 d.  cairan mahkota bunga sepatu 
berwarna Hitam 

 
21.  Basa merupakan suatu senyawa yang dapat 

menghasilkan ion .... 
 a. H+    c. OH– 
 b. H–    d. OH+ 

 
22.  Apabila asam direaksikan dengan basa akan 

menghasilkan air dan .... 
 a. garam   c. ion 
 b. netral   d. pH 
23.  Karmila, Leli, Agus, sedang menguji larutan 

menurut asam-basa. Ternyata larutan itu 
dapat mengalirkan arus listrik, diteteskan 
pada lakmus merah tidak berubah, dan 
mengubah metil jingga menjadi merah.  

 Kesimpulannya larutan tersebut merupakan 
.... 

 a. larutan basa 
 b. larutan netral 
 c. larutan garam 
 d. larutan asam 
 
24.  Asam klorida (HCl) di dalam air akan terurai 

menjadi …. 
 a. H+ dan Cl–  
 b. H3O+ dan Cl– 
 b. H2O dan Cl–  
 d. H+, OH– dan Cl– 

 
25.  Zat asam dapat menghantarkan arus listrik 

karena adanya ion …. 
 a. H2O  
 b. OH 
 c. H+  
 d. H- 
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26.  I.  Asam laktat 
 II.  Asam kaproat 
 III.  Asam sulfat 
 IV.  Asam fosfat. 
 Zat yang termasuk dalam asam organik dari 

daftar diatas adalah …. 
 a. I dan II  
 b. I dan IV 
 c. I dan III  
 d. II dan III 
 
27.  Pada buah jeruk mengandung …. 
 a. asam malat  
 b. asam tartrat 
 c. asam sitrat  
 d. asam asetat 
 
28.  Berikut ini adalah sifat-sifat asam kecuali …. 
 a. dapat menghantarkan arus listrik 
 b. berasa asam 
 c. melepaskan ion hydrogen (H ) dalam air 
 d. berwarna merah pada kertas lakmus 
 
29.  Berikut ini merupakan jenis indicator alami 

dan perubahan warnanya. Pernyataan yang 
paling tepat adalah …. 

 a.  umbi bit berwarna biru dalam larutan 
asam 

 b.  kunyit berwarna kuning dalam larutan 
basa 

 c.  bunga kana berwarna merah dalam 
larutan basa 

 d.  bunga pacar air berwarna merah dalam 
larutan basa 

 
30.  Air accu dibuat dengan bahan kimia dengan 

nama .... 
 a. asam nitrat  
 b. asam malat 
 c. asam sitrat  
 d. asam sulfat 
 
31.  Basa mempunyai rasa …. 
 a. masam  
 b. manis 
 c. pahit  
 d. asin 
 
32.  Zat asam memiliki pH berkisar antara 
 a. 1 - 3    
 b. 5 - 8 
  c. 0 - 6  
  d. 8 – 9 
 

33.  Bahan-bahan berikut bersifat basa, kecuali 
…. 

 a. sabun cuci   c. cairan karbol 
 b. cuka dapur   d. kapur tulis 
 
34.  Tanah yang bersifat asam dapat dinetralkan 

dengan menambah …. 
 a. kalium hidroksida   
 b. ammonium hidroksida 
 c. natrium hidroksida  
 d. magnesida hidroksida 
 
35.  Reaksi penetralan terjadi antara … 
 a. asam dengan garam  
 b. basa dengan logam 
 c. asam dengan basa  
 d. logam dengan garam 
 


