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1. MEMAHAMI PRINSIP-PRINSIP DASAR LARUTAN BUFFER 

pH suatu larutan akan turun apabila ditambah asam, hal ini disebabkan meningkatnya 

konsentrasi H
+
. Sebaliknya, bila ditambah basa akan menaikkan pH karena penambahan basa 

meningkatkan konsentrasi OH
-
. Penambahan air pada larutan asam dan basa akan mengubah 

pH larutan, karena konsentrasi asam atau basanya akan mengecil. Namun, ada larutan yang 

bila ditambah sedikit asam, basa, atau air tidak mengubah pH secara berarti. Larutan yang 

demikian disebut dengan larutan penyangga (disebut juga larutan buffer atau dapar).  

Larutan buffer memiliki komponen asam yang dapat menahan kenaikan pH dan 

komponen basa yang dapat menahan penurunan pH sehingga dapat mengikat baik ion H+ 

maupun ion OH-. Sehingga penambahan sedikit asam kuat atau basa kuat tidak mengubah 

pH-nya secara signifikan. Komponen tersebut merupakan konjugat dari asam basa lemah 

penyusun larutan buffer itu sendiri. Dengan demikian, larutan penyangga merupakan larutan 

yang dibentuk oleh reaksi suatu asam lemah dengan basa konjugatnya ataupun basa lemah 

dengan asam konjugatnya. Reaksi ini disebut sebagai reaksi asam-basa konjugasi.  

Adapun cara kerjanya dapat dilihat pada larutan penyangga yang mengandung CH3COOH 

dan CH3COO- yang mengalami kesetimbangan. Dengan proses sebagai berikut: 

 

 



A. Larutan penyangga asam 

 Pada penambahan asam 

Penambahan asam (H+) akan menggeser kesetimbangan ke kiri. Dimana ion H+ yang 

ditambahkan akan bereaksi dengan ion CH3COO- membentuk molekul CH3COOH. 

CH3COO-(aq) + H+(aq) → CH3COOH(aq) 

 Pada penambahan basa 

Jika yang ditambahkan adalah suatu basa, maka ion OH- dari basa itu akan bereaksi dengan 

ion H+ membentuk air. Hal ini akan menyebabkan kesetimbangan bergeser ke kanan 

sehingga konsentrasi ion H+ dapat dipertahankan. Jadi, penambahan basa menyebabkan 

berkurangnya komponen asam (CH3COOH), bukan ion H+. Basa yang ditambahkan tersebut 

bereaksi dengan asam CH3COOH membentuk ion CH3COO- dan air. 

CH3COOH(aq) + OH-(aq) → CH3COO-(aq) + H2O(l) 

B. Larutan penyangga basa 

Adapun cara kerjanya dapat dilihat pada larutan penyangga yang mengandung NH3 dan 

NH4+ yang mengalami kesetimbangan. Dengan proses sebagai berikut: 

 Pada penambahan asam 

Jika ditambahkan suatu asam, maka ion H+ dari asam akan mengikat ion OH-. Hal tersebut 

menyebabkan kesetimbangan bergeser ke kanan, sehingga konsentrasi ion OH- dapat 

dipertahankan. Disamping itu penambahan ini menyebabkan berkurangnya komponen basa 

(NH3), bukannya ion OH-. Asam yang ditambahkan bereaksi dengan basa NH3 membentuk 

ion NH4+. 

NH3 (aq) + H+(aq) → NH4+ (aq) 

 Pada penambahan basa 

Jika yang ditambahkan adalah suatu basa, maka kesetimbangan bergeser ke kiri, sehingga 

konsentrasi ion OH- dapat dipertahankan. Basa yang ditambahkan itu bereaksi dengan 

komponen asam (NH4+), membentuk komponen basa (NH3) dan air. 

NH4+ (aq) + OH-(aq) → NH3 (aq) + H2O(l) 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Asam
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=NH4%2B&action=edit&redlink=1


2. LATIHAN PENGGUNAAN PH METER 

Beberapa hal penting pada penggunaan pH meter : 

1. Elektrode pH disimpan dalam larutan KCl yang pekat  

2. Elektrode dipegang dengan hati-hati  

3. Elektrode dibilas akudes sebelum di masukkan ke dalam larutan, serta sebelum 

dikembalikan ke tempat penyimpanan  

4. Larutan yang akan diukur ditempatkan dalam beaker glass, usahakan volumenya cukup 

agar magnet yang akan digunakan tidak bersentuhan dengan ujung pH meter.  

5. Ujung pH meter dicuci bersih dengan akuades sebelum dan sesudah pembacaan agar 

terhindar dari kontaminasi larutan KCl pekat pada bahan titrasi dan juga kontaminasi KCl 

dengan bahan yang dititrasi. 

6. Tekan tombol ON, lalu lihat hasil pengukuran, tunggu sebentar sampai angka ditunjukkan 

di layar pH meter benar.  

7. Lakukan titrasi dengan larutan asam/basa, magnet tetap digunakan dengan putaran pelan 

agar larutan dapat tercampur homogen, dan setiap titrasi yang dilakukan diukur pH nya.  

8. Perhatikan perubahan nilai pH sampai pH yang diinginkan tercapai 

 

 

Gambar 1. Alat pH meter yang digunakan 

 



3. PEMBUATAN LARUTAN BUFFER DENGAN CARA TITRASI DAN 

PENGGUNAAN pH METER. 

Alat dan Bahan: 

a. Alat       b. Bahan 

No. Nama Alat 

1 pH meter 

2 Gelas beaker 

3 Pipet mohr 

4 Bulb pump 

5 Stel dan klem 

6 Magnetic stirrer 

 

Prosedur Kerja: 

Pengukuran pH larutan Na2HPO4 0,25 M dan larutan NaH2PO4 0,25 M 

 Menyediakan alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum  

 Merangkai alat klem statif dan mempersiapkan pH meter dalam keadaan baik 

 Membilas Elektroda dari pH meter dengan aquades terlebih dahulu sebelum digunakan 

dengan tujuan membersihkan sisa larutan KCl/ HCl agar hasil tidak bias  

 Menempatkan Elektroda pada klem statif agar posisinya stabil 

 Memasukkan masing- masing larutan Na2HPO4 0,25 M dan larutan NaH2PO4 0,25 M ke 

dalam gelas beaker 100ml 

 Memasukkan Elektroda pH meter kedalam gelas beaker yang telah diisi larutan Na2HPO4 

0,25 M dan Elektroda harus terendam di dalam larutan yang akan diperiksa, namun 

Elektroda tidak boleh menyentuh dinding gelas beaker. 

 Menghubungkan pH meter dengan power supplay dan menekan tombol ON dan melihat 

hasil pengukuran di layar pH meter.  

 Pembacaan ditunggu sampai angka terakhir yang ditunjukkan di layar tidak berubah-ubah 

lagi, kemudian mencatat hasil pengukurannya. 

 Mengulangi langkah diatas untuk larutan NaH2PO4 0,25 M 

 

No. Nama Bahan 

1 Na2HPO4  0,25 M 

2 NaH2PO4 0,25 M 

3 Aquadest 



Pembuatan Larutan Buffer dengan cara titrasi 

 Menuangkan 40 ml larutan Na2HPO4 ke dalam gelas ukur dan memindahkannya kedalam 

gelas beaker berukuran 100ml 

 Membilas Elektroda dari pH meter dengan aquades terlebih dahulu sebelum digunakan 

dengan tujuan membersihkan sisa larutan KCl/ HCl agar hasil tidak bias  

 Menempatkan Elektroda pada klem statif agar posisinya stabil 

 Memasukkan Elektroda pH meter kedalam gelas beaker yang telah diisi  40ml larutan 

Na2HPO4 0,25 M dan Elektroda harus terendam di dalam larutan yang akan diperiksa, 

namun Elektroda tidak boleh menyentuh dinding gelas beaker maupun magnetic stirrer 

yang sedang berputar 

 Menghubungkan pH meter dengan power supplay dan menekan tombol ON dan melihat 

hasil pengukuran di layar pH meter.  

 Pembacaan ditunggu sampai angka terakhir yang ditunjukkan di layar tidak berubah-ubah 

lagi, kemudian mencatat hasil pengukurannya 

 Melakukan titrasi dengan menambahkan 500μl larutan NaH2PO4 sedikit demi sedikit 

sambil mengamati perubahan pH hingga tercapai pH yang diinginkan. 

 Melakukan titrasi dengan menggunakan  stirrer yang  tetap menyala dengan tujuan agar 

larutan dapat tercampur homogen 

 Pembacaan ditunggu sampai angka terakhir yang ditunjukkan di layar tidak berubah-ubah 

lagi, kemudian mencatat hasil pengukurannya  

 Melakukan  pencatatan terhadap volume larutan NaH2PO4 0,25 M yang digunakan. 

Hasil pengamatan: 

Pengukuran pH larutan Na2HPO4 0,25 M dan larutan NaH2PO4 0,25 M 

pH 0,25 M larutan stok natrium monohidrogen fosfat Na2HPO4 = 8,16 

pH 0,25 M larutan stok natrium dihidrogen fosfat NaH2PO4 = 3,85 

 

 

 

 



Tabel 1. Pembuatan Larutan Buffer NaH2PO4 Dengan Cara Titrasi 

pH 

tujuan 

Volume 

Na2HPO4 0,25 M 

Volume 

NaH2PO4 0,25 M 

Volume Buffer Phospat 0,125 M 

yang disiapkan 

6,3 40 ml 26,15 ml 132,3 ml 

6,8 40 ml 3,90 ml 87,80 ml 

7,0 40 ml 2,60 ml 85,20 ml 

7,5 40 ml 0,80 ml 81,60 ml 

7,8 40 ml 0,35 ml 80,70 ml 

 

Pembahasan  

Larutan buffer  merupakan larutan  yang dapat  menahan perubahan pH ketika 

sejumlah asam atau basa ditambahkan ke dalamnya. Maka untuk membuat larutan buffer 

adalah dengan menggunakan konsentrasi asam dan basa konjugasinya dengan konsentrasi 

yang sama (dalam praktikum kali ini praktikan  menggunakan Natrium dihidrogen fosfat 

(NaH2PO4) konsentrasi 0,25M dan basa konjugasinya monohidrogen fosfat (Na2HPO4) 

konsentrasi 0,25 M). Pembuatan larutan buffer dilakukan dengan menambahkan asam 

konjugasinya (dihidrogen fosfat) ke dalam basa lemahnya (monohidrogen fosfat). 

Inilah yang menunjukkan fungsi dari larutan buffer yaitu menyangga pH, sehingga 

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

signifikan.Sehingga pH optimum dalam suatu reaksi yang dilakukan dapat dikendalikan 

tanpa merusak atau mengganggu keseimbangan reaksi maupun hasil reaksi. 

Apabila pH larutan buffer yang dituju sudah tercapai maka, volume akhir larutan 

buffer harus di sesuaikan dengan konsentrasi akhir dari larutan buffer tersebut. Penambahan 

volume aquadest dapat dihitung dengan menggunakan persamaan: 

V1   x    M1    =   V2   x    M2 

(volume Na2HPO4 + volume NaH2PO4) x  0,25 M = V2  x0,125 M 

 



 Untuk larutan Buffer pH 6,3 

V1  x  M1 =   V2    x  M2 

(volume Na2HPO4 + volume NaH2PO4) x  0,25 M = V2x   0,125 M 

(40 ml + 26,15 ml)  x   0,25 M =  V2  x  0,125 M 

 66,15 ml x 0,25 M  = V2     x  0,125 M 

    V2 = 66,15 ml  x  0,25 M 

      0,125  M 

    V2 = 132,30 ml 

Artinya : Volume V1 ditambah dengan aquadest hingga mencapai volume 132,30 ml.  

 Untuk larutan Buffer pH 6,8 

V1  x  M1 =   V2    x  M2 

(volume Na2HPO4 + volume NaH2PO4) x  0,25 M = V2   x   0,125 M 

(40 ml + 3,9 ml)  x   0,25 M =  V2  x  0,125 M 

 43,90 ml x 0,25 M  = V2     x  0,125 M 

    V2 = 43,90 ml  x  0,25 M 

      0,125  M 

    V2 = 87,80 ml 

Artinya : Volume V1 ditambah dengan aquadest hingga mencapai volume 87,80 ml. 

 Untuk larutan Buffer pH 7 

V1  x  M1 =   V2    x  M2 

(volume Na2HPO4 + volume NaH2PO4) x  0,25 M = V2   x   0,125 M 

(40 ml + 2,6 ml)  x   0,25 M =  V2  x  0,125 M 

 42,60 ml x 0,25 M  = V2     x  0,125 M 



    V2 = 42,60 ml  x  0,25 M 

      0,125  M 

    V2 = 85,20 ml 

Artinya : Volume V1 ditambah dengan aquadest hingga mencapai volume 85,20 ml.  

 Untuk larutan Buffer pH 7,5 

V1  x  M1 =   V2    x  M2 

(volume Na2HPO4 + volume NaH2PO4) x  0,25 M = V2   x   0,125 M 

(40 ml + 0,8 ml)  x   0,25 M =  V2  x  0,125 M 

 40,8 ml x 0,25 M  = V2     x  0,125 M 

    V2 = 40,8 ml  x  0,25 M 

      0,125  M 

    V2 = 81,60 ml 

Artinya : Volume V1 ditambah dengan aquadest hingga mencapai volume 81,60 ml.  

 Untuk larutan Buffer pH 7,8 

V1  x  M1 =   V2    x  M2 

(volume Na2HPO4 + volume NaH2PO4) x  0,25 M = V2   x   0,125 M 

(40 ml + 0,35 ml)  x   0,25 M =  V2  x  0,125 M 

 40,35 ml x 0,25 M  = V2     x  0,125 M 

    V2 = 40,35 ml  x  0,25 M 

      0,125  M 

    V2 = 80,70 ml 

Artinya : Volume V1 ditambah dengan aquadest hingga mencapai volume 80,70 ml. 

 



 

Grafik 1. Pertambahan Volume NaH2PO4 Terhadap Perubahan pH Na2HPO4 

Pada latihan persiapan buffer fosfat dengan tehnik titrasi ini kami menggunakan 

larutan Na2HPO4 sebagai larutan yang akan dititrasi dan larutan NaH2PO4 sebagai larutan 

pentitrasi. Pada pengukuran pH awal diperoleh larutan Na2HPO4 memiliki pH 8,16 yang 

diukur pada suhu 20
0
C. Berdasarkan hasil pengamatan yang ditunjukkan pada grafik diatas 

terlihat bahwa ketika volume dihidrogen fosfat ditambahkan  sampai mencapai pH 7,8 dari 

pH awal 8,16 diperlukan 0,35 ml aquadest,  begitu juga pada saat perubahan pH dari 8,17 

menjadi 7,5 diperlukan 0,8 ml aquadest. Dari data ini terlihat bahwa untuk membuat larutan 

buffer dengan pH yang kearah basa maka diperlukan volume NaH2PO4 yang lebih sedikit,  

hal ini dikarenakan range pH antara pH awal dengan pH yang dituju masih dalam range pH 

basa serta range pH yang pendek. Artinya ada perubahan pH yang signifikan dengan 

penambahan 0,35 ml, 0.8 ml, 2,6 ml dan 3,9 ml NaH2PO4. Saat pH yang dituju berada pada 

range asam, diperlukan volume NaH2PO4 yang relative besar. Hal ini terlihat pada range pH 

6,8 sampai 6,3 dengan volume yang relative besar yaitu 26,15ml. 
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4. LATIHAN PENGGUNAAN LARUTAN STOK SERTA PENGENCERAN 

Pengenceran dan Pemeriksaan kadar gula metode/pereaksi Benedic. 

Alat dan bahan 

Alat :      Bahan:  

No. Nama Alat 

1 Tabung reaksi 

2 Pipet mohr 

3 Pipet Otomatik 

4 Rak tabung 

5 Gelas beaker 

6 Penangas air (water Bath) 

7 Bulb Pump 

 

Prosedur kerja: 

Pengenceran larutan stok glukosa 5% menjadi 3% 

C1.V1   =  C2.V2 

5% x X  =  3% x 50ml 

X =  0,3 x 50/ 0,5 

X =  30ml 

Sehingga 30ml larutan stok (glukosa 5%) + 20ml Aquades hingga mencapai 50ml 

a. Pengenceran  

 Menyiapkan 12 buah tabung reaksi yang bersih dan kering serta menempatkannya 

pada rak tabung. 

 Memberi nomor 1 sampai 12 pada setiap tabung dengan menggunakan spidol 

 Membuat pengenceran 1: 10 pada tabung 1 larutan glukosa 3%, yaitu 0,18ml 

bagian larutan glukosa 3% dan 1,82ml bagian aguadest, hingga volume akhir 

adalah 2 ml 

No. Nama Bahan 

1 Larutan glukosa 3% 

2 Aguadest 

3 Reagensia benedic 



 Membuat pengenceran pengenceran 2:3 pada tabung 2 larutan glukosa 3%; yaitu 

0,8ml bagian larutan glukosa 3% dan 1,2ml bagian aguadest sehingga volume 

akhir adalah 2 ml 

 Membuat pengenceran 0,1X pada tabung 3 larutan glukosa 3%, yaitu 0,2ml 

bagian larutan glukosa 3% ditambah dengan 1,8ml aquadest hingga volume akhir 

adalah 2 ml 

 Membuat pengenceran 0,01X pada tabung 4 larutan glukosa 3%, yaitu 0,2ml 

bagian larutan glukosa 3% tabung 3 ditambah dengan 1,8 ml aquadest hingga 

volume akhir adalah 2 ml 

 Membuat pengenceran 0,001X pada tabung 5 larutan glukosa 3%,  yaitu 0,2ml 

bagian larutan glukosa 3% tabung 4 ditambah dengan 1,8 ml aquadest hingga 

volume akhir adalah 2 ml 

 Membuat pengenceran 0,3X pada tabung 6 larutan glukosa 3%, yaitu 0,67ml 

bagian larutan glukosa 3% ditambah dengan 1,33 ml aquadest hingga volume 

akhir adalah 2 ml 

 Membuat pengenceran 0,03X pada tabung 7 larutan glukosa 3%, yaitu 0,2ml 

bagian larutan glukosa 3% tabung 6 ditambah dengan 1,8 ml aquadest hingga 

volume akhir adalah 2 ml 

 Membuat pengenceran 0,003X pada tabung 8 larutan glukosa 3%, yaitu 0,2ml 

bagian larutan glukosa 3% tabung 7 ditambah dengan 1,8 ml aquadest hingga 

volume akhir adalah 2 ml 

 Membuat pengenceran faktor 2 pada tabung 9 larutan glukosa 3%, yaitu 1ml 

bagian larutan glukosa 3% ditambah dengan 1 ml aquadest hingga volume akhir 

adalah 2 ml 

 Membuat pengenceran faktor 4 pada tabung 10 larutan glukosa 3%, yaitu 1ml 

bagian larutan glukosa 3% tabung 9 ditambah dengan 1 ml aquadest hingga 

volume akhir adalah 2 ml 

 Membuat pengenceran faktor 8 pada tabung 11 larutan glukosa 3%, yaitu 1ml 

bagian larutan glukosa 3% tabung 10 ditambah dengan 1 ml aquadest hingga 

volume akhir adalah 2 ml 

 Membuat pengenceran faktor 16 pada tabung 12 larutan glukosa 3%, yaitu 1 ml 

bagian larutan glukosa 3% tabung 11 ditambah dengan 1 ml aquadest hingga 

volume akhir adalah 2 ml 



 

b. Pemeriksaan pengenceran glukosa dengan reaksi benedic.  

  Menyiapkan 12 buah tabung reaksi yang bersih dan kering serta 

menempatkannya pada rak tabung. 

 Memberi nomor 1 sampai 12 pada setiap tabung dengan menggunakan spidol 

 Mengisi pereaksi benedict sebanyak 5 ml ke dalam masing-masing tabung reaksi. 

 Menambahkan 8 tetes larutan glukosa 3% yang telah diencerkan 1:10 ke dalam 

tabung reaksi berisi larutan benedict 5ml 

 Mengulangi prosedur diatas dan disesuaikan dengan nomor tabung  pengenceran 

glukosa dengan nomor tabung yang berisi pereaksi benedic. 

 Mengocok campuran larutan sampai homogen dan memanaskan dalam penangas 

air dengan air yang mendidih selama 5 menit (water bath) 

 Menunggu hingga dingin dan melakukan pembacaan reaksi. 

 Mencatat hasil pembacaan pada tabel pembacaan pereaksi benedict. 

Table interpretasi benedict 

Warna Penilaian 

Kadar kh 

(Khusus Reaksi 

Benedict) 

Biru jernih Negative 0 

Hijau/kuning hijau + < 0,5% 

Kuning/kuning kehijauan ++ 0,5% - 1,0% 

Jingga +++ 1,0%-2,0% 

Merah (ada endapan) ++++ >2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hasil Pengamatan: 

Tabel 2. Hasil pengenceran stok glukosa 

Tabung 

 

Pengenceran 

5% glukosa 

 

Konsentrasi yang 

diprediksikan 

 

Hasil pemeriksaan 

Benedict (warna) 

 

Interpretasi hasil sesuai atau 

tidak dengan konsentrasi 

yang di prediksikan? 

 

1          1 : 10 
 

0,27 % + Sesuai 

2 2 : 3 1,2 % +++ Sesuai 

3 0,1X 0,3% + Sesuai  

4 0,01X 0,03% Negatif (-) Sesuai 

5 0,001X 0,003% Negatif  (-) Sesuai 

6 0,3X 1,0% +++ Sesuai 

7 0,03X 0,1% Negatif (-) sesuai 

8 0,003X 0,01 % Negatif  (-) Sesuai 

9 Faktor 2 1,5% +++  Sesuai   

10 Faktor 4 0,75% +++ Sesuai 

11 Faktor 8 0,38% +++ Tidak Sesuai 

12 Faktor 16 0,19% + Sesuai 

 

Pembahasan  

Hasil pemeriksaan glukosa dengan menggunakan pereaksi benedic ditampilkan dengan 

gradasi hasil mulai dari negative sampai (+++++), gradasi hasil ini menjelaskan tentang 

tingkat  konsentrasi glukosa didalam suatu pelarut. Semakin besar konsentrasi glukosa maka 

gradasi hasil juga semakin tinggi.Pada praktikum ini konsentrasi glukosa dibuat dengan 

variasi yang berbeda-beda. Sebagai larutan stok digunakan larutan glukosa 3%, sehingga 

untuk menghitung konsentrasi dari: 

 

 

 

 

 

 



1. Pengenceran 1:10. 

Hal ini bermakna bahwa 1 bagian (V1) larutan glukosa 3% (C1) berbanding dengan 

10 bagian pelarut, sehingga volume akhirnya adalah 11 ml (V2). Dengan 

menggunakan persamana pengenceran diatas maka  konsentrasi (C2) dapat diketahui. 

(1:10 3% glukosa) = 1/11ml x 2ml = 0,18 ml 3% glukosa + 1,82 ml aquades 

                          

     =    3 x 0,18/2 

     =    0,27%       

2. Pengenceran 2:3. 

Hal ini bermakna bahwa 2 bagian (V1) larutan glukosa 3% (C1) berbanding dengan 3 

bagian pelarut, sehingga volume akhirnya adalah 5 ml (V2). Dengan menggunakan 

persamana pengenceran diatas maka  konsentrasi (C2) dapat diketahui. 

 (2:3 3% glukosa) =2/5ml x 2ml = 0,8 ml 3% glukosa + 1,2 ml aquades 

                      

     =    3 x 0, 8/2 

     =    1,2%       

3. Pengenceran 0,1 X  

Hal ini bermakna bahwa 1 bagian (V1) larutan glukosa 3% (C1) dilarutkan kedalam 

pelarut sehingga volume akhirnya adalah 10 ml (V2).Dengan menggunakan 

persamana pengenceran diatas maka  konsentrasi (C2) dapat diketahui. 

 (0,1X 3% glukosa) =1/10ml x 2ml = 0,2 ml 3% glukosa + 1,8 ml aquades 

                      

     =    3 x 0,2/2 

     =    0,3%       

 

4. Pengenceran 0,01 X  

Hal ini bermakna bahwa 1 bagian (V1) larutan glukosa 3% (C1) dilarutkan kedalam 

pelarut sehingga volume akhirnya adalah 100  ml (V2). Dengan menggunakan 

persamana pengenceran diatas maka  konsentrasi (C2) dapat diketahui. 

 (0,01X 3% glukosa) = 1/10ml x 2ml = 0,2 ml larutan 0,1X + 1,8 ml aquades 

                      

     =    0,3 x 0,2/2 

     =    0,03%       



5. Pengenceran 0,001 X  

Hal ini bermakna bahwa 1 bagian (V1) larutan glukosa 3% (C1) dilarutkan kedalam 

pelarut sehingga volume akhirnya adalah 1000 ml (V2).Dengan menggunakan 

persamana pengenceran diatas maka  konsentrasi (C2) dapat diketahui. 

 (0,001X 3% glukosa) = 1/10ml x 2ml = 0,2 ml lrutan 0,01X + 1,8 ml aquades 

                      

     =    0,03 x 0,2/2 

     =    0,003%       

6. Pengenceran 0,3 X  

Hal ini bermakna bahwa 3 bagian (V1) larutan glukosa 3% (C1) dilarutkan kedalam 

pelarut sehingga volume akhirnya adalah 10 ml (V2).Dengan menggunakan 

persamana pengenceran diatas maka  konsentrasi (C2) dapat diketahui. 

 (0,3X 3% glukosa) = 1/3ml x 2ml = 0,67 ml  glukosa 3% + 1,33 ml aquades 

                      

     =    3 x 0,67/2 

     =    1,0%       

7. Pengenceran 0,03 X  

Hal ini bermakna bahwa3 bagian (V1) larutan glukosa 3% (C1) dilarutkan kedalam 

pelarut sehingga volume akhirnya adalah 100 ml (V2).Dengan menggunakan 

persamana pengenceran diatas maka  konsentrasi (C2) dapat diketahui. 

(0,03X 3% glukosa) = 1/10ml x 2ml = 0,2 ml larutan 0,3X + 1,8 ml aquades 

                      

     =    1,0 x 0,2/2 

     =    0,1%       

8. Pengenceran 0,003 X  

Hal ini bermakna bahwa 3 bagian (V1) larutan glukosa 3% (C1) dilarutkan kedalam 

pelarut sehingga volume akhirnya adalah 1000 ml (V2).Dengan menggunakan 

persamana pengenceran diatas maka  konsentrasi (C2) dapat diketahui.  

 (0,003X 3% glukosa) = 1/10ml x 2ml = 0,2 ml larutan 0,03X + 1,8 ml aquades 

 

                      

     =   0,1 x 0,2/2 

     =    0,01%       



9. Pengenceran pada factor 2 

Hal ini bermakna bahwa 1 bagian (V1) larutan glukosa 3% (C1) dilarutkan kedalam 1 

bagian pelarut sehingga volume akhirnya adalah 2 ml (V2). Dengan menggunakan 

persamana pengenceran diatas maka  konsentrasi (C2) dapat diketahui. 

 (faktor 2) = 1/2ml x 2ml = 1 ml  glukosa 3%+ 1 ml aquades 

                      

     =    3 x 1/2 

     =    1,5%       

10. Pengenceran pada factor 4 

Hal ini bermakna bahwa 1 bagian (V1) larutan glukosa 3% (C1) dilarutkan kedalam 3 

bagian pelarut sehingga volume akhirnya adalah 4 ml (V2). Dengan menggunakan 

persamana pengenceran diatas maka  konsentrasi (C2) dapat diketahui. 

 (faktor 4) =1/2ml x 2ml = 1 ml larutan faktor 2 + 1 ml aquades 

                      

     =   1,5 x 1/2 

     =    0,75%       

11. Pengenceran pada factor 8 

Hal ini bermakna bahwa 1 bagian (V1) larutan glukosa 3% (C1) dilarutkan kedalam 7 

bagian pelarut sehingga volume akhirnya adalah 8 ml (V2). Dengan menggunakan 

persamana pengenceran diatas maka  konsentrasi (C2) dapat diketahui. 

 (faktor 8) = 1/2ml x 2ml = 1 ml larutan faktor 4 + 1 ml aquades 

                      

     =    0,75 x 1/2 

     =    0,38%       

12. Pengenceran pada factor 16 

Hal ini bermakna bahwa 1 bagian (V1) larutan glukosa 3% (C1) dilarutkan kedalam 

15 bagian pelarut sehingga volume akhirnya adalah 16 ml (V2). Dengan 

menggunakan persamaan pengenceran diatas maka  konsentrasi (C2) dapat diketahui. 

(faktor 16) = 1/2ml x 2ml = 1 ml larutan faktor 8 + 1 ml aquades 

                      

     =    0,38 x 1/2 

      =    0,19%       

 



 

 

Gambar 2. Hasil pengenceran glucose 3% yang ditambahkan benedict 

 

Reagensi benedict digunakan untuk melihat adanya gula monosakarida di dalam suatu 

larutan, sehingga dalam praktikum terlihat pada larutan dengan konsentrasi glukosa yang 

pekat terdapat adanya endapan. Semakin encer larutannya maka semakin kecil 

konsentrasinya dan tidak terlihat perubahannya pada saat ditambahkan dengan reagensi 

benedict. 

Pada latihan pengenceran glukosa ditemukan beberapa ketidak sesuaian hasil dengan 

interpretasi yang diharapkan hal tersebut dapat terjadi karena: 

1. Pengocokan yang tidak sempurna antara stok glukosa dengan reagensia Benedict, 

sehingga larutan tidak sepenuhnya berada dalam keadaan homogen, sehingga pada 

saat dipanaskan, tidak semua glukosa berikatan dengan reagensia Benedict 

2. Pengambilan volume pengenceran yang tidak tepat, hal ini dapat terjadi pada 

pengambilan volume glukosa maupun aquadest, hal ini terjadi karena 

pengambilandilakukan dengan pipet Mohr, yang cenderung memiliki tingkat 

kesalahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan pipet otomatik 

3. Pemanasan yang kurang tepat, tabung reaksi yang berisi larutan stok glukosa dan 

reagensia Benedict tidak dipanaskan dalam water bath berisi air yang mendidih. Hal 



ini tentu saja mempengaruhi ikatan antara Reagensia Benedict dengan larutan stok 

glukosa 

4. Pipet mohr tidak dicuci dahulu dengan aquades sebelum di gunakan untuk tabung 

yang lain, sehingga konsentrasinya bercampur.  

 

KESIMPULAN 

 Larutan buffer adalah suatu larutan yang menahan perubahan pH ketika sejumlah 

asam atau basa ditambahkan ke dalamnya 

 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. 

 Penilaian kadar glukosa pada suatu larutan dengan menggunakan uji benedict ini tidak 

menunjukkan hasil yang bersifat kuantitatif, seperti pada saat kadar glukosa 0,05% 

dan 0,005%, warna yang dihasilkan sama, sehingga kita tidak dapat membedakan 

kadar konsentrasi yang sebenarnya. 

 Pada latihan pengenceran glukosa ditemukan beberapa ketidak sesuaian hasil dengan 

interpretasi yang diharapkan. Hal ini karena pada saat praktikum, pengocokan tidak 

sempurna, pengambilan volume pengenceran yang tidak tepat, pipet mohr tidak dicuci 

dahulu dengan aquades sebelum di gunakan untuk tabung yang lain, sehingga 

konsentrasinya bercampur 

 

SARAN 

 Sebaiknya kesiapan alat-alat yang akan digunakan sebelum praktikum diperhatikan, 

sehingga praktikum bisa berjalan dengan lancar. 

 Sebaiknya praktikan mempelajari terlebih dahulu prosedur kerja yang akan dilakukan, 

sehingga dapat melakukan praktikum dengan baik. 

 Sebaiknya ph meter yang digunakan tidak hanya satu sehingga jalannya pratikum 

lebih lancar (tidak perlu menunggu kelompok lain selesai) 

 

 

 


