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Instruksi 
 
 

 Pastikan bahwa nama dan kode peserta Anda sudah tertulis pada 
halaman pertama lembar soal dan lembar jawaban dan kode peserta pada 
setiap halaman lembar kerja. 

 Waktu untuk mengerjakan Modul Percobaan I adalah 1 jam 20 menit, 
meliputi kegiatan praktikum dan pengolahan data. 

 Mulailah bekerja ketika aba-aba MULAI diberikan. 

 SEBELUM MULAI BEKERJA, BACALAH PETUNJUK CARA KERJA 
DENGAN BAIK DAN BEKERJA SESUAI DENGAN PETUNJUK 
TERSEBUT. 

 Anda harus SEGERA BERHENTI BEKERJA bila aba-aba BERHENTI 
diberika. Bila tidak mengindahkan, berkas Anda tidak akan dinilai. 

 Berkas Soal praktikum Modul Percobaan I ini terdiri atas 5 halaman. 
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MODUL 1 
TITRASI ASAM-BASA 

PENENTUAN KADAR GARAM KARBONAT & BIKARBONAT 
 

 

Pendahuluan  
Kadar ion karbonat (CO3

2-) dan bikarbonat (HCO3
-) merupakan salah satu parameter penting 

dalam penentuan kualitas air. Salah satu metode sederhana yang umum digunakan untuk 
penentuan kadar ion CO3

2- dan (HCO3
-) dalam sebuah sampel larutan adalah dengan cara 

titrasi asam-basa menggunakan asam kuat (contohnya HCl), dengan persamaan berikut:  
 

x CO3
2-
(aq)

 +x H+
(l)  x HCO3

-
(aq)    (1) 

(x + y) HCO3
-
(aq) + (x + y) H2O(l)  (x + y) H2CO3(aq)  (2) 

 
Titrasi larutan sampel yang mengandung ion CO3

2- dan (HCO3
-) dengan larutan HCl 

dilakukan dengan menggunakan 2 jenis indikator, contohnya fenoltalein (trayek pH 8,3 -10,0) 
dan metil jingga (trayek pH 3,1-4,4). Diketahui garam karbonat bersifat lebih basa 
dibandingkan dengan garam bikarbonat, maka ion CO3

2- akan dititrasi terlebih dahulu oleh 
HCl dengan menggunakan indikator fenoltalein (reaksi 1) dan kemudian pada titik ekivalen 

terbentuk ion HCO3
-
. Selanjutnya, jumlah ion HCO3

- 
total yang berasal dari garam karbonat 

dan bikarbonat dititrasi dengan HCl menggunakan indikator metil-jingga (reaksi 2). 
 
Adapun tujuan percobaan ini adalah menentukan perbandingan mol garam natrium karbonat 
dan natrium bikarbonat dalam sebuah sampel larutan berdasarkan persamaan reaksi di atas. 

 
Alat dan Bahan Kimia 

Alat Bahan Kimia 

Buret 50 mL  Larutan baku natrium karbonat ±0,1 M (Na2CO3 ) 

Klem buret Larutan HCl  

Pipet seukuran 10 mL  Larutan sampel (mengandung garam Na2CO3  dan NaHCO3  

Filler  Larutan indikator metil-jingga (trayek perubahan pH 3,1-4,4) 

Labu Erlenmeyer 250 mL  Larutan fenolftalein (trayek perubahan pH 8,3 -10,0) 

Pipet tetes  

 

Cara Kerja 
 

Bagian A: Pembakuan larutan HCl dengan larutan baku natrium karbonat (Na2CO3) 
 
1. Pipet 10 mL larutan Na2CO3  0,1 M (gunakan pipet seukuran dan filler) dan masukkan ke 

dalam labu Erlenmeyer. 
2. Tambahkan 1-2 tetes larutan indikator metil-jingga ke dalam larutan Na2CO3  tersebut. 
3. Siapkan buret dan isi dengan larutan HCl yang sudah tersedia. 
4. Titrasi larutan Na2CO3  dengan larutan HCl sampai terjadi perubahan warna dari kuning 

menjadi merahl-jingga. 
5. Catat berapa volume larutan HCl yang digunakan. 
6. Ulangi tahap kerja NO. 1-5 sebanyak 2 kali. 
7. Hitung konsentrasi HCl. 
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Bagian B. Penentuan kadar garam natrium karbonat dan bikarbonat dalam sebuah 
sampel larutan  
 
1. Pipet 10 mL larutan sampel (gunakan pipet seukuran dan filler) dan masukkan ke 

dalam labu Erlenmeyer. 
2. Tambahkan 1-2 tetes larutan indikator fenolftalein ke dalam larutan sampel tersebut. 
3. Titrasi larutan sampel tersebut   dengan larutan HCl yang sudah dibakukan (pada 

bagian A di atas), sampai warna larutan berubah dari merah muda-ungu menjadi tidak 
berwarna. 

4. Catat jumlah volume larutan HCl yang digunakan (V1). 
5. Tambahkan 1-2 tetes larutan indikator metil-jingga ke dalam larutan tahap 3. 
6. Titrasi larutan tersebut dengan larutan HCl yang sudah dibakukan (pada bagian A di 

atas) sampai warna larutan berubah dari kuning menjadi merahl-jingga. 
7. Catat jumlah volume larutan HCl yang digunakan (V2). 
8. Ulangi tahap kerja NO. 1-7 sebanyak 2 kali. 
9. Hitung kadar natrium karbonat dan bikarbonat dalam sampel. 

 
 Selamat Berkesperimen  


