
 

 

Laporan Praktikum  Biomedik BM 506 

Tema : pH Meter, Buffer dan Pengenceran 

Hari/Tanggal Praktikum  :  Selasa/10 Maret 2015 

Jam    :  10.00 WIB – 14.00 WIB 

Nama Praktikan   : Melya Susanti 

: Kirana patrolina sihombing 

 
Tujuan Praktikum 
 

1. Untuk mengerti prinsip dasar pembentukan larutan buffer 

Larutan buffer (peyangga) adalah suatu larutan yang dapat mempertahankan nilai pH 

tertentu. Penambahan larutan asam atau basa hanya mengubah sedikit pH larutan yang 

mengandung buffer. Ini disebabkan karena jika ditambahkan zat asam pada larutan buffer, zat 

asam tersebut akan bereaksi dengan zat basa pada buffer tersebut (basa konjugatnya) 

sehingga terjadi penurunan konsentrasi basa, dan sedikit peningkatan konsentrasi asam, 

karena itu pH hanya sedikit terjadi perubahan pH, begitu juga sebaliknya dengan 

penambahan zat basa pada larutan buffer. 

2. Untuk mampu mengukur pH suatu larutan 

pH meter merupakan alat untuk mengukur pH suatu cairan atau larutan. pH meter terdiri dari 

monitor untuk membaca hasil pengukuran pH yang dihubungkan dengan elektroda berupa 

tabung kaca berisi cairan HCl/KCl dan elektroda perak yang ujungnya berupa perak klorida 

(AgCl2), Bagian ujung dari elektroda berupa kaca bulat tipis yang permeabel terhadap ion H+. 

Elektroda dalam keadaan tidak dipakai harus tetap berada dalam larutan HCl atau KCl 

(sesuai dengan cairan dalam tabung elektroda) agar ujung tip dari elektroda tetap permeabel 

dan tidak rusak. 

3. Melatih pembuatan buffer fosfat dengan cara titrasi  

Larutan buffer yang akan dibuat adalah larutan bufer fosfat 0,125 M dari larutan asam 

monohidrogen fosfat (Na2HPO4) dan larutan basa konjugatnya dihidrogen fosfat (NaH2PO4) 

dengan tehnik titrasi dari dua larutan diatas sampai didapatkan pH yang di inginkan  

4. Melatih penggunaan larutan stok serta persiapan pengenceran 

pengenceran larutan dengan menggunakan larutan stok glukosa 5%. Larutan diencerkan 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dengan terlebih dahulu membuat 

perhitungannya. 

5. Melatih pembuatan dan interpretasi grafik 

Data hasil pembuatan buffer dihidrogen fosfat akan dibuat grafik yang kemudian 

diinterpretasikan. 

 

 

 

 

 



 

 

1. PENGGUNAAN PH METER 

 

Alat dan Bahan : 

statif & Klem NaH2PO4 0,25 M 

pH meter Na2HPO4 0,25 M 

gelas beker Aquades 
 

Cara Kerja : 

1. Memasukkan  larutan yang akan diperiksa ke dalam gelas beker secukupnya. 

2. Mengambil elektroda pH meter yang sebelumnya dicuci dulu dengan aquades, karena 

sebelumnya direndam dalam larutan HCL 

3. Memasukkan elektroda pH meter ke dalam larutan yang akan diperiksa. Batang elektroda 

4. dijepit dengan klem pada statif sehingga posisinya tetap stabil, dan memastikan ujung tip 

elektroda terendam dalam larutan yang diperiksa (namun jangan sampai menyentuh dasar 

beaker glass). 

5. Menghidupkan alat pH meter dan membaca hasil pengukuran pada layar. 

 

Hasil : 

 pH larutan Monohidrogen fosfat (Na2HPO4)  adalah  8,6 

  pH larutan Dihidrogen fosfat (NaH2PO4)  adalah  3,98 

 

 

2. PERSIAPAN BUFFER DAN TITRASI 

 

Alat dan Bahan : 

statif & Klem Otomatik stirrer 

pH meter NaH2PO4 0,25 M 

Pipet Mohr Na2HPO4 0,25 M 

Beaker glass Aquades 

 

Cara Kerja Umum Persiapan Buffer Dihidrogen Fosfat melalui Titrasi  
 

1. Satu gelas beaker 100mL disediakan dan diisi dengan larutan natrium fosfat monohidrogen 

(Na2HPO4) secukupnya  

2. Pada lokasi pH meter, probe temperatur dimasukkan ke dalam beaker dan beaker diposisikan 

di alas otomatik stirrer.  

3. Magnetik stir bar dimasukkan ke dalam larutan dan stirrer dihidupkkan pada kecepatan pelan 

tapi cukup.  

4. Elektoda pH meter yang dipegang dengan klem dan statif dimasukkan ke dalam larutan 

dengan hati-hati. Tip elektroda pH jangan sampai mengenai dinding beaker maupun 

magnetik stir bar yang sedang berputar.  

5. Mengukur pH dengan pH meter.  

6. Menambahkan 500 µl larutan natrium fosfat dihidrogen (NaH2PO4) dengan pipet Mohr, 

ditunggu 5 detik dan mengukur pHnya lagi. Titrasi diteruskan dengan natrium fosfat 

dihidrogen (NaH2PO4) sampai pH yang diinginkan tercapai 
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Tabel 1: Hasil Praktikum Pembuatan Buffer Dihidrogen Phosfat 

pH tujuan Volume 0,25 M Na2HPO4 Volume 0,25 M NaH2PO4 
Volume 0,125M buffer 

fosfat yang disiapkan 

6,3 51,5 ml 37 ml 177 ml 

6,8 40 ml 6,5 ml 93 ml 

7,0 40 ml 5,5 ml 91 ml 

7,5 40 ml 1,5 ml 83 ml 

7,8 60 ml 1,2 ml 122,4 ml 

 

Perhitungan volume buffer 0,125 M dengan ph bertujuan 6,8 

V1.C1 =  V2.C2 

(40+6,5) 0,25  =  V2. 0,125 

                                                      V2 = 11,625/ 0,125 

                                                      V2 = 93 ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Grafik hasil pembuatan larutan buffer dengan teknik titrasi 

 

Kesimpulan : 

- Pada pembuatan larutan buffer pemakaian alat, dan penetesan larutan pentitrasi dengan 

menggunakan pipet Mohr harus diperhatikan ketepatanya, karena kesalahan dalam 

mentitrasi larutan tentu akan mempengaruhi hasil yang didapatkan 

- Pada tabel dapat dilihat bahwa pada pemakaian volume awal yang sama Na2HPO4 40 ml 

(basa), didapatkan jumlah pemakain NaH2PO4 (asam) yang semakin sedikit untuk 

mendapatkan pH yang lebih besar (basa), karena NaH2PO4 banyak mengandung H+, dan 

untuk membuat larutan menjadi basa dibutuhkan hanya sedkit H+, namun untuk 

membuat larutan menjadi basa di butuhkan lebih banyak ion H+ atau volume  

( NaH2PO4) yang lebih besar 

  



 

 

 

2. PENGENCERAN 

Alat dan Bahan : 

 

Pipet Mohr Larutan 5% glukosa 

Beaker glass Aquades 

Tabung reaksi Spidol 

Rak tabung  

 

Perhitungan Pengenceran : 

Volume akhir 2 ml. 

 

 1 : 10 glukosa 5% 

o Tabung 1 : 0,18 ml larutan glukosa 5% + 1,82 ml aquadest 

 

 2 : 3 glukosa 5% 

o Tabung 2 : 0,8 ml larutan glukosa 5% + 1,2 ml aquadest 

 

 Pengenceran serial 0,1X, 0,01X, dan 0,001X glukosa 5% 

o Tabung 3 (0,1X) : 0,18 ml larutan glukosa 5% + 1,82 ml aquadest 

o Tabung 4 (0,01X) : 0,18 ml larutan 0,1X glukosa 5% + 1,82 ml aquadest 

o Tabung 5 (0.001X) : 0,18 ml larutan 0,01X glukosa 5% + 1,82 ml aquadest 

 

 Pengenceran serial 0,3X, 0,03X, dan 0,003X glukosa 5% 

o Tabung 6 (0,3X) : 0,67 ml larutan glukosa 5% + 1,33 ml aquadest 

o Tabung 7 (0,03X) : 0,18 ml larutan 0,3X glukosa 5% + 1,82 ml aquadest 

o Tabung 8 (0,003X) : 0,18 ml larutan 0,03X glukosa 5% + 1,82 ml aquadest 

 

 Pengenceran 
Tabung 9 (faktor 2) : 1 ml 5% glukosa + 1 ml aquades 

Tabung 10 (faktor 4) : 1 ml lar glukosa fc 2 + 1 ml aquades 

Tabung 11 (faktor 8) : 1 ml lar glukosa fc 4 + 1 ml aquades 

Tabung 12 (faktor 16) : 1 ml lar glukosa fc 8 + 1 ml aquades 

 

 



 

 

 
Gambar 2: Hasil Praktikum Pengenceran Larutan Glukosa 5% 

 

 

4. PEMERIKSAAN PENGENCERAN DENGAN REAKSI BENEDICT 

Alat dan Bahan : 

  

Pipet tetes Water bath 

Tabung reaksi Hasil pengenceran 5% glukosa 

Rak tabung Spidol 

Reagensia Benedict  

 

Cara Kerja :  

  

1. Sebanyak 10-12 tabung reaksi disediakan dan ditandai dengan spidol sesuai dengan 

pengenceran yang di atas.  

2. Sebanyak 5 ml reagensia Benedict dimasukkan ke dalam setiap tabung reaksi, lalu 

ditambahkan 8 tetes larutan glukosa yang telah diencerkan.  

3. Campuran larutan dikocok hingga homogen dan dipanaskan dalam water bath dengan air 

yang mendidih selama 5 menit.  

4. Dibiarkan dingin dan diperhatikan reaksinya  

5. Isi hasil yang diperoleh dicatat ke dalam Tabel 2.  

 

 

 



 

 

 

Gambar 3. Hasil Pengenceran Dengan Reaksi Benedict 

Tabel 2: Hasil Pengenceran Dengan Reaksi Benedict 

Tabung Pengenceran 5% 

Glukosa 

Konsentrasi Yang 

Diprediksikan 

Hasil Pemeriksaan 

Benedict ( Warna) 

Interpretasi Hasil 

Sesuai Atau Tidak 

Dengan Konsentrasi 

Yang Diprediksi 

1 1:10 0,5% Kuning kehijauan, 

endapan positif 

Tidak sesuai 

2 2:3 2 % Jingga, endapan 

positif 

Tidak sesuai 

3 0,1X 0,5 % Kuning kehijaun Sesuai 

4 0,01X 0,05 % Biru jernih Sesuai 

5 0,001X 0,005 % Biru jernih Sesuai 

6 0,3X 1,75 % Biru, ada endapan Tidak sesuai 

7 0,03X 0,175 % Biru, ada endapan Tidak sesuai 

8 0,003X 0,0175% Biru jernih Sesuai 

9 Pada faktor 2 2,5% Jingga, ada endapan Sesuai 

10 Pada faktor 4 1,25% Jingga, ada endapan Tidak Sesuai 

11 Pada faktor 8 0,625% Jingga ada endapan Tidak sesuai 

12 Pada faktor 16 0,3125% Jingga ada endapan Tidak sesuai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kesimpulan: 

Dari percobaan yang dilakukan, ternyata terdapat interpretasi hasil yang tidak sesuai dengan 

konsentrasi yang diprediksikan. Hal tersebut dapat terjadi karena : 

 

1. Pengambilan volume pengenceran yang tidak tepat. Hal ini dapat terjadi pada 

pengambilan volume glukosa maupun aquadest. Pengambilan dilakukan dengan pipet 

Mohr, yang cenderung memiliki tingkat kesalahan yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan penggunaan pipet otomatik 

2. Pipet yang digunakan dalam pengambilan cairan, tidak dibilas sebelumnya atau tidak 

menggunakan tip baru pada pengambilan cairan memakai pipet otomatik, sehingga bisa 

mempengaruhi konsentrasi larutan glukosa dalam pengenceran, terlihat dari tabel tabung 

yang diprediksi dengan pengenceran kecil yang seharusnya menunjukkan hasil negatif (-)  

biru jernih ternyata memeperlihatkan hasil jingga, ada endapan (++++) 

3. Pengocokan larutan yang tidak sempurna, sehingga tidak tercampur homogeny, sehingga 

tidak semua glukosa bereaksi dengan benedict 

4. Proses Pemanasan yang kurang tepat, karena tabung reaksi tidak dipanaskan dalam water 

bath yang berisi air tidak mendidih sempurna. Hal ini tentu saja mempengaruhi ikatan 

antara Reagensia Benedict dengan larutan stok glukosa  

 

 
Saran  

1. Jumlah alat dan bahan sebaiknya ditambah agar lebih leluasa dalam mengerjakan 

praktikum.  

2. Asisten praktikum sebaiknya ditambah agar dapat menjadikan tempat bertanya saat 

mengerjakan praktikum 
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