
ASAM 

Pengertian 

Istilah “asam” merupakan terjemahan dari istilah yang digunakan untuk hal yang sama 

dalam bahasa-bahasa Eropa seperti acid (bahasa Inggris), zuur (bahasa Belanda), atau 

Säure (bahasa Jerman) yang secara harfiah berhubungan dengan rasa masam. Dalam 

kimia, istilah asam memiliki arti yang lebih khusus. Terdapat tiga definisi asam yang 

umum diterima dalam kimia, yaitu definisi Arrhenius, Brønsted-Lowry, dan Lewis. 

· Arrhenius: Menurut definisi ini, asam adalah suatu zat yang meningkatkan konsentrasi 

ion hidronium (H3O+) ketika dilarutkan dalam air. Definisi yang pertama kali 

dikemukakan oleh Svante Arrhenius ini membatasi asam dan basa untuk zat-zat yang 

dapat larut dalam air.  

· Brønsted-Lowry: Menurut definisi ini, asam adalah pemberi proton kepada basa. Asam 

dan basa bersangkutan disebut sebagai pasangan asam-basa konjugat. Brønsted dan 

Lowry secara terpisah mengemukakan definisi ini, yang mencakup zat-zat yang tak larut 

dalam air (tidak seperti pada definisi Arrhenius).  

· Lewis: Menurut definisi ini, asam adalah penerima pasangan elektron dari basa. Definisi 

yang dikemukakan oleh Gilbert N. Lewis ini dapat mencakup asam yang tak mengandung 

hidrogen atau proton yang dapat dipindahkan, seperti besi(III) klorida. Definisi Lewis 

dapat pula dijelaskan dengan teori orbital molekul. Secara umum, suatu asam dapat 

menerima pasangan elektron pada orbital kosongnya yang paling rendah (LUMO) dari 

orbital terisi yang tertinggi (HOMO) dari suatu basa. Jadi, HOMO dari basa dan LUMO 

dari asam bergabung membentuk orbital molekul ikatan.  

Walaupun bukan merupakan teori yang paling luas cakupannya, definisi Brønsted-Lowry 

merupakan definisi yang paling umum digunakan. Dalam definisi ini, keasaman suatu 

senyawa ditentukan oleh kestabilan ion hidronium dan basa konjugat terlarutnya ketika 

senyawa tersebut telah memberi proton ke dalam larutan tempat asam itu berada. 

Stabilitas basa konjugat yang lebih tinggi menunjukkan keasaman senyawa 

bersangkutan yang lebih tinggi. 

Sifat-sifat 

Secara umum, asam memiliki sifat sebagai berikut: 

· Rasa: masam ketika dilarutkan dalam air.  

· Sentuhan: asam terasa menyengat bila disentuh, terutama bila asamnya asam kuat.  

· Kereaktifan: asam bereaksi hebat dengan kebanyakan logam, yaitu korosif terhadap 

logam.  



· Hantaran listrik: asam, walaupun tidak selalu ionik, merupakan elektrolit.  

Penggunaan asam 

Asam memiliki berbagai kegunaan. Asam sering digunakan untuk menghilangkan karat 

dari logam dalam proses yang disebut “pengawetasaman” (pickling). Asam dapat 

digunakan sebagai elektrolit di dalam baterai sel basah, seperti asam sulfat yang 

digunakan di dalam baterai mobil. Pada tubuh manusia dan berbagai hewan, asam 

klorida merupakan bagian dari asam lambung yang disekresikan di dalam lambung untuk 

membantu memecah protein dan polisakarida maupun mengubah proenzim pepsinogen 

yang inaktif menjadi enzim pepsin. Asam juga digunakan sebagai katalis; misalnya, asam 

sulfat sangat banyak digunakan dalam proses alkilasi pada pembuatan bensin. 

 

BASA 

Pengertian 

Definisi umum dari basa adalah senyawa kimia yang menyerap ion hydronium ketika 

dilarutkan dalam air.  

Menurut Svante Arrhenius : Basa merupakan suatu senyawa yang dapat menghasilkan 

ion Hidroksida [OH], bila dilarutkan dalam air mempunyai rasa pahit dan bersifat kaustik. 

Basa adalah lawan (dual) dari asam, yaitu ditujukan untuk unsur/senyawa kimia yang 

memiliki pH lebih dari 7. Kostik merupakan istilah yang digunakan untuk basa kuat. jadi 

kita menggunakan nama kostik soda untuk natrium hidroksida (NaOH) dan kostik postas 

untuk kalium hidroksida (KOH). Basa dapat dibagi menjadi basa kuat dan basa lemah. 

Kekuatan basa sangat tergantung pada kemampuan basa tersebut melepaskan ion OH 

dalam larutan dan konsentrasi larutan basa tersebut. 

Teori Dasar 

Svante August Arrhenius pada tahun 1887 menyatakan bahwa : “ Molekul-molekul 

elektrolit selalu menghasilkan ion-ion negatif dan positif jika dilarutkan dalam air “ 

Selanjutnya pada tahun 1900 Svante Arrhenius mengemukakan teori yang dikenal 

samapi sekarang yaitu Teori Asam Basa Arrhenius. “Basa merupakan suatu senyawa 

yang dapat memberikan ion Hidroksida (OH) bila dilarutkan dalam air. 

Pada kimia modern basa dapat menghasilkan ion Hidroksida (OH-) dengan 2 cara : 

Senyawa Basa dalam pelarut air menghasilkan ion Hidroksida (OH-) secara langsung. 

Senyawa Basa yang bereaksi dengan air menghasilkan ion Hidroksida (OH-). 



Untuk menunjukan sifat basa, larutan NH3 sering ditulis NH4OH. 

Jumlah ion (OH-) yang dapat menghasilkan oleh suatu molekul basa disebut Valensi 


