




Sifat Koligatif Larutan

IBAB

Kamu tentu pernah menjenguk orang sakit di rumah sakit. Pernahkah kamu melihat orang
sakit yang diberi cairan infus. Apakah sebenarnya cairan infus itu? Cairan infus yang diberikan
harus mempunyai tekanan osmotik yang sama dengan cairan dalam sel darah, atau bersifat
isotonik. Tekanan osmotik termasuk sifat koligatif larutan. Apakah sebenarnya sifat koligatif
larutan itu? Dan, apa saja sifat-sifat koligatif larutan itu?

Sumber: Tempo, 20 Agustus 2006
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Peta Konsep

Kata kunci : tekanan uap, titik didih, titik beku, tekanan osmotik

Satuan Konsentrasi

untuk menyatakan

Molaritas (M)

Sifat koligatif larutan

Nonelektrolit

Fraksi mol (x)Molalitas (m)

dipengaruhi

Elektrolit

Faktor Van't Hoff

terdiri dari

terdiri dari



Sifat Koligatif Larutan 5

pakah perbedaan dua sendok gula yang dilarutkan dalam
satu gelas air dengan lima sendok gula yang dilarutkan
dalam satu gelas air? Larutan yang kedua tentu lebih manis

dan konsentrasinya lebih besar. Apakah konsentrasi itu?
Marilah kita pelajari kembali mengenai konsentrasi larutan
sebelum kita mempelajari sifat koligatif larutan.

Satuan konsentrasi ada beberapa macam, antara lain adalah
molalitas (m), molaritas (M), dan fraksi mol (x).

1. Molalitas (m)
Apakah yang kamu ketahui tentang molalitas?
Molalitas merupakan satuan konsentrasi  yang penting untuk
menentukan sifat-sifat yang tergabung dari jumlah partikel
dalam larutan.
Molalitas didefinisikan sebagai banyak mol zat terlarut yang
dilarutkan dalam satu kilogram (1.000 gram) pelarut. Misalkan
jika 2 mol garam dapur (NaCl) dilarutkan dalam 1.000 gram air
maka molalitas garam dapur tersebut adalah 2 molal.
Secara matematis pernyataan tersebut dinyatakan seperti
berikut.

1.000    ...  (1 1)m n
p

= × −

Keterangan:
m = molalitas larutan
n = jumlah mol zat terlarut
p = massa pelarut (gram)
Jumlah mol zat terlarut (n) dapat kita tentukan dari massa zat
terlarut (m) dibagi dengan massa molekul relatif zat terlarut
(Mr). Jadi persamaan (1 – 1) dapat juga kita tuliskan seperti
berikut.

m 1.000      ...  (1 2)m
Mr p

= × −

Contoh
Jika kita melarutkan 9 gram gula sederhana (C6H12O6) ke dalam
500 gram air maka berapakah molalitas glukosa tersebut dalam
larutan?
Penyelesaian:
Diketahui : m = 9 gram

Mr C6H12O6 = 180
p = 500 gram

Ditanya : molalitas (m) ...?

A

A.Satuan Konsentrasi Larutan
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Jawab : m =
m 1.000
Mr p

×

=
9 gr 1.000
180 500 gr

×

= 0,1 molal
Jadi, kemolalan glukosa tersebut adalah 0,1 molal.

2. Molaritas (M)
Pada saat kamu di laboratorium kimia, pernahkah kamu
menemukan tulisan yang tertera pada botol wadah larutan
kimia misal 0,5 M HCl? Apakah arti 0,5 M tersebut? 0,5 M HCl
berarti bahwa larutan HCl  mengandung 0,5 mol HCl dalam air
yang cukup untuk membuat volume total 1 liter.
Jadi molaritas (M) adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter
larutan. Secara matematik dinyatakan sebagai berikut.

... (1 3)nM
V

= −

Keterangan:
M = molaritas
n = mol
V = volume

Contoh
Hitunglah konsentrasi larutan yang dibuat dari 12 gram kristal
MgSO4 yang dilarutkan dalam 250 mL air (Mr MgSO4 = 120)!
Penyelesaian:
Diketahui : Massa MgSO4 = 12 gram

Mr MgSO4 = 120
Volume air = 250 mL = 0,25 L

Ditanya : Molaritas (M)...?

Jawab : Mol (n) = 4

4

massa  MgSO
 MgSOMr

=
12 mol

120
⎛ ⎞
⎜ ⎟⎝ ⎠

= 0,1 mol

M =
n
v

=
0,1 mol
0,25 L

= 0,4 M
Jadi, konsentrasi larutan MgSO4 adalah 0,4 M.

Larutan dengan jumlah zat terlarut
yang sangat besar disebut pekat.
Adapun larutan dengan jumlah zat
terlarut yang relatif sedikit disebut
encer.

    Sumber: Kamus Kimia Bergambar

Info Kimia
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3. Fraksi Mol (x)
Fraksi mol (x) menyatakan perbandingan mol salah satu
komponen dengan jumlah mol semua komponen-komponen.
Perhatikan contoh berikut. Misalkan 2 mol garam (NaCl) yang
dinotasikan dengan A dilarutkan dalam 8 mol air yang
dinotasikan dengan B, maka fraksi mol garam (xA) = 0,2 dan
fraksi mol air (xB) = 0,8.
Perhatikan gambar di samping!
Jadi, fraksi mol masing-masing komponen dalam suatu larutan
dapat ditentukan sebagai berikut.

 dan ... (1 4)A B
A B

A B A B

n nx x
n n n n

= = −
+ +

Keterangan:
xA = fraksi mol zat A
nA = mol zat A
xB = fraksi mol zat B
nB = mol zat B

Contoh
Hitunglah fraksi mol zat terlarut bila 117 gram NaCl dilarutkan
dalam 360 air!  (Mr NaCl = 58,7)
Penyelesaian:

Mol NaCl =
massa NaCl

NaClMr

=
117 mol
58,7

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 = 2 mol

Mol H2O = 2

2

massa H O
H OMr

=
360 mol
18

⎛ ⎞
⎜ ⎟⎝ ⎠  = 20 mol

Fraksi Mol NaCl =
2

2 20+
= 0,091

Jadi, fraksi mol NaCl adalah 0,091.

1. Hitunglah molaritas dari masing-masing larutan berikut ini.
a. gliserol (C3H8O3) 72 gram dilarutkan dalam 1.000 ml air,
b. metanol (CH3OH) 20 gram dilarutkan dalam 100 ml air. (Ar C = 12,  Ar H = 1, Ar O = 16)

2. Berapakah fraksi mol benzena (C6H6) dalam suatu larutan yang disiapkan  dengan melarutkan
28,6 gram benzena dalam 18 gram air?

Latihan       1.1

Gambar 1.1 Larutan Garam de-
ngan Fraksi Mol
Garam 0,2

larutan garam
fraksi air = 0,8
fraksi garam = 0, 2

8 mol air
2 mol garam
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Pada saat kamu memasak air, apa yang terjadi jika air tersebut
mendidih kamu tambahkan gula? Air yang semula mendidih
akan berhenti beberapa saat ketika kamu tambahkan gula,
kemudian akan mendidih kembali. Hal ini menunjukkan bahwa
telah terjadi kenaikan titik didih. Titik didih air murni lebih
rendah daripada titik didih larutan gula. Kenaikan titik didih
ini bergantung jumlah zat terlarut yang ditambahkan pada
pelarut, dalam contoh ini bergantung jumlah gula yang
ditambahkan pada air. Sifat inilah disebut sifat koligatif larutan.

Sifat koligatif larutan yang lain adalah penurunan tekanan
uap, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Jadi sifat
koligatif larutan tergantung pada konsentrasi zat terlarut dan
tidak dipengaruhi oleh jenis zat terlarut. Agar lebih jelas, marilah
kita pelajari uraian dari masing-masing sifat koligatif larutan.

1. Penurunan Tekanan Uap Jenuh
Pernahkah kamu melihat peristiwa penguapan? Pada peristiwa
penguapan terjadi perubahan dari zat cair menjadi gas. Jika zat
cair dimasukkan ke dalam suatu ruangan tertutup maka zat
tersebut akan menguap hingga ruangan tersebut jenuh. Pada
keadaan ini proses penguapan tetap berlangsung dan pada saat
yang sama juga terjadi proses pengembunan. Laju penguapan
sama dengan laju pengembunan. Keadaan ini dikatakan terjadi
kesetimbangan dinamis antara zat cair dan uap jenuhnya.
Artinya bahwa tidak akan terjadi perubahan lebih lanjut tetapi
reaksi atau proses yang terjadi masih terus berlangsung.
Tekanan yang disebabkan oleh uap jenuh dinamakan tekanan
uap jenuh. Besarnya tekanan uap jenuh dipengaruhi oleh jumlah
zat dan suhu. Makin besar tekanan uap suatu cairan, makin
mudah molekul-molekul cairan itu berubah menjadi uap.
Tekanan uap suatu larutan dapat diukur dengan alat manometer
merkurium. Perhatikan Gambar 1.2!
Pada alat tersebut setelah larutan dimasukkan dalam labu, semua
udara dalam pipa penghubung dikeluarkan melalui pompa
vakum. Jika keran ditutup, maka uap yang ada dalam pipa
penghubung hanyalah uap dari pelarut larutan tadi sehingga
uap itu disebut tekanan uap larutan tersebut. Semakin tinggi
suhu cairan semakin banyak uap yang berada di atas permukaan
cairan dan tekanan uap yang terbaca semakin tinggi.

B. Sifat Koligatif Larutan

3. Hitunglah molaritas suatu larutan yang dibuat dengan melarutkan 8 gram kalsium bromida
(CaBr2) dalam air untuk memperoleh 100 ml larutan!

4. Hitunglah massa C6H6O2 (etilen glikol) dalam 8.000 gram air dengan molalitas larutan
0,527 m!

5. Hitung molalitas larutan etil alkohol (C2H5OH) yang dibuat dengan melarutkan 13,8 gram
etil alkohol ke dalam 27,0 gram air!

Gambar 1.2 Manometer
merkurium

Sumber: Kimia untuk Universitas

ke pompa
vakum

ruang
hampa

larutan
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Untuk mengetahui penurunan tekanan uap maka pada tahun
1880-an kimiawan Perancis F.M. Raoult mendapati bahwa
melarutkan suatu zat terlarut mempunyai efek penurunan
tekanan uap dari pelarut.
Apabila pada pelarut murni kita tambahkan sejumlah zat
terlarut yang tidak mudah menguap, apa yang akan terjadi?
Coba perhatikan gambar berikut ini.

Dari gambar di atas dapat kita lihat bahwa jumlah partikel
pelarut pada pelarut murni (Gambar A) di permukaan lebih
banyak dibandingkan pada larutan (Gambar B). Partikel-partikel
pada larutan lebih tidak teratur dibandingkan partikel-partikel
pada pelarut murni. Hal ini menyebabkan tekanan uap larutan
lebih kecil daripada pelarut murni. Inilah yang dinamakan
penurunan tekanan uap jenuh. Selisih antara tekanan uap murni
dengan tekanan uap larutan jenuh dapat dituliskan secara
matematis seperti berikut.

    PΔ  = P0 – P        .... (1 – 5)

Keterangan:

PΔ = penurunan tekanan uap
P0 = tekanan uap pelarut murni
P = tekanan uap jenuh larutan
Bagaimana hubungan penurunan tekanan uap dengan jumlah
partikel? Menurut Raoult, besarnya tekanan uap pelarut di atas
suatu larutan (P) sama dengan hasil kali tekanan uap pelarut
murni (P0) dengan fraksi mol zat pelarut dalam larutan (xB).

P  = xB ⋅ P0                   .... (1 – 6)

Persamaan (1 – 6) di atas dikenal dengan hukum Raoult. Hukum
Raoult hanya berlaku pada larutan ideal dan larutan tersebut
merupakan larutan encer tetapi pada larutan encer yang tidak
mempunyai interaksi kimia di antara komponen-komponennya,
hukum Raoult berlaku pada pelarut saja.

partikel

A. Pelarut mumi B. Larutan

Partikel pelarut

Partikel zat
terlarut

Gambar 1.3 Partikel-Partikel Pelarut Murni dan Larutan
Sumber: Kimia untuk Universitas
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Adapun banyaknya penurunan tekanan uap ( PΔ ) sama dengan
hasil kali fraksi mol terlarut (xA) dan tekanan uap pelarut murni
(P0). Pernyataan ini secara matematis dapat dituliskan seperti
berikut.

0 ... (1 7)AP x PΔ = ⋅ −

Keterangan:
xA = fraksi mol zat terlarut
xB = fraksi mol zat pelarut

Contoh
Fraksi mol urea dalam air adalah 0,5. Tekanan uap air pada
20°C adalah 17,5 mmHg. Berapakah tekanan uap jenuh larutan
tersebut pada suhu tersebut?
Penyelesaian:
Diketahui : xA = 0,5

P0 = 17,5 mmHg
Ditanya : P ...?
Jawab : PΔ = xA ⋅ P0

= 0,5 ⋅ 17,5 mmHg
= 8,75 mmHg

P = P0 – PΔ
= 17,5 mmHg – 8,75 mmHg
= 8,75 mmHg

1. Suatu cairan mempunyai tekanan uap 300 mmHg pada 25°C. Sebanyak 300 gram zat X
yang tidak menguap dilarutkan ke dalam 10 mol cairan tersebut. Bila tekanan uap larutan
ini sama dengan 250 mmHg, tentukan Mr zat X tersebut!

2. Tentukan penurunan tekanan uap jenuh dari larutan NaOH 10% dalam air pada suhu
27°C, bila tekanan uap jenuh air pada 27°C adalah 20 mmHg!

3. Suatu campuran terdiri dari benzena (1) dan toulena (2). Fraksi mol masing masing zat
adalah x1 = 0,2 dan x2 = 0,8. Pada suhu 20°C tekanan uap benzena 75 mmHg dan tekanan
uap toluena 25 mmHg. Berapakah fraksi mol benzena dalam campuran uap di atas?

4. Tentukan tekanan uap jenuh dari 1,8 gram glukosa (Mr = 180) yang terlarut dalam 900
gram air, bila tekanan uap jenuh air 40 cmHg!

5. Tekanan uap jenuh larutan 124 gram zat X dalam 648 gram air adalah 76 mmHg. Pada suhu
yang sama, hitung massa molekul relatif zat X jika tekanan uap jenuh air murni 80 mmHg.

Latihan        1.2

2. Kenaikan Titik Didih ( )bTΔ

Tahukah kamu bagaimana terjadinya pendidihan?
Pendidihan terjadi karena panas meningkatkan gerakan atau
energi kinetik, dari molekul yang menyebabkan cairan berada
pada titik di mana cairan itu menguap, tidak peduli berada di
permukaan teratas atau di bagian terdalam cairan tersebut.
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Titik didih cairan berhubungan dengan tekanan uap. Bagaimana
hubungannya? Coba perhatikan penjelasan berikut ini.
Apabila sebuah larutan mempunyai tekanan uap yang tinggi
pada suhu tertentu, maka molekul-molekul yang berada dalam
larutan tersebut mudah untuk melepaskan diri dari permukaan
larutan. Atau dapat dikatakan pada suhu yang sama sebuah
larutan mempunyai tekanan uap yang rendah, maka molekul-
molekul dalam larutan tersebut tidak dapat dengan mudah
melepaskan diri dari larutan. Jadi larutan dengan tekanan uap
yang lebih tinggi pada suhu tertentu akan memiliki titik didih
yang lebih rendah.
Cairan akan mendidih ketika tekanan uapnya menjadi sama
dengan tekanan udara luar. Titik didih cairan pada tekanan udara
760 mmHg disebut titik didih standar atau titik didih normal.
Jadi yang dimaksud dengan titik didih adalah suhu pada saat
tekanan uap jenuh cairan itu sama dengan tekanan udara luar
(tekanan pada permukaan cairan).
Telah dijelaskan di depan bahwa tekanan uap larutan lebih
rendah dari tekanan uap pelarutnya. Hal ini disebabkan karena
zat terlarut itu mengurangi bagian atau fraksi dari pelarut
sehingga kecepatan penguapan berkurang.
Hubungan antara tekanan uap jenuh dan suhu air dalam larutan
berair ditunjukkan pada Gambar 1.4 berikut.

Garis mendidih air  digambarkan oleh garis CD, sedangkan garis
mendidih larutan digambarkan oleh garis BG. Titik didih larutan
dinyatakan dengan Tb1, dan titik didih pelarut dinyatakan
dengan Tb0. Larutan mendidih pada tekanan 1 atm. Dari gambar
di atas dapat dilihat bahwa titik didih larutan (titik G) lebih tinggi
daripada titik didih air (titik D).

Gambar 1.4 Diagram PT Air dan Larutan Berair
Sumber: Kimia untuk Universitas
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Titik Didih Larutan
A. Tujuan

Mengamati titik didih larutan.
B. Alat dan Bahan

- Tabung reaksi - Air suling
- Gelas kimia 400 mL - Aquades
- Termometer (0 °C – 13 °C) - Larutan urea 0,1 m dan 0,5 m
- Pemanas spiritus - Larutan NaCl 0,1 m dan 0,5 m
- Kawat kasa
- Kaki tiga

C. Cara Kerja
1. Masukkan air suling ke dalam gelas kimia 400 mL dan panaskan dengan pemanas

spiritus hingga mendidih.
2. Masukkan 10 mL aquades ke dalam tabung reaksi.
3. Masukkan tabung reaksi ke dalam air

mendidih dalam gelas kimia di atas.
Perhatikan gambar di samping!

4. Amati dan catat perubahan suhu aquades dalam tabung reaksi setiap 15 detik
sampai diperoleh suhu tetap.

5. Ulangi langkah 1 – 4 di atas untuk larutan urea 0,1 m dan 0,5 m, serta pada
larutan NaCl 0,1 m dan 0,5 m.

6. Hitung  selisih titik didih dari titik didih aquades dengan titik didih larutan.
D. Hasil Percobaan

E. Analisa Data
1. Bagaimana pengaruh besarnya molalitas terhadap kenaikan titik didih untuk

larutan yang sama?
2. Bagaimana pengaruh jenis zat (elektrolit atau nonelektrolit) terhadap titik didih

larutan dengan molalitas yang sama?
3. Apakah kesimpulan dari kegiatan di atas?

Supaya lebih jelas mengenai kenaikan titik didih, lakukan
kegiatan berikut.

Kegiatan 1.1

gelas
kimia

tabung reaksi

kawat kasa

kaki tiga

pemanas
spiritus

No. Selisih Titik Didih (°C)

1. Aquades
2. Urea 0,1 m
3. Urea 0,5 m
4. NaCl 0,1 m
5. NaCl 0,1 m

Larutan Titik Didih (°C)
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Dari percobaan di atas dapat diketahui bahwa titik didih suatu
larutan dapat lebih tinggi ataupun lebih rendah dari titik didih
pelarut, bergantung pada kemudahan zat terlarut tersebut
menguap.
Selisih titik didih larutan dengan titik didih pelarut disebut
kenaikan titik didih ( bTΔ ).

bTΔ  =  titik didih larutan – titik didih pelarut      ... (1 – 8)

Menurut hukum Raoult, besarnya kenaikan titik didih larutan
sebanding dengan hasil kali dari molalitas larutan (m) dengan
kenaikan titik didih molal (Kb).
Oleh karena itu, kenaikan titik didih dapat dirumuskan seperti
berikut.

bTΔ  = Kb ⋅  m      ... (1 – 9)

Keterangan:

bTΔ = kenaikan titik didih molal
Kb = tetapan kenaikan titik didih molal
m = molalitas larutan

Contoh
Natrium hidroksida 1,6 gram dilarutkan dalam 500 gram air.
Hitung titik didih larutan tersebut! (Kb air = 0,52 °Cm-1, Ar Na =
23, Ar O = 16, Ar H = 1)
Penyelesaian:
Diketahui : m = 1,6 gram

p = 500 gram
Kb = 0,52 °Cm-1

Ditanya : Tb ...?

Jawab : bTΔ = m ⋅ Kb

=
m 1.000

NaOH bK
Mr p

× ×

=
-11,6 1.000 0,52 °Cm

40 500
gr

gr
× ×

= 0,04 × 2 × 0,52 °C
= 0,0416 °C

Td = 100 °C + bTΔ

= 100 °C + 0,0416 °C
= 100,0416 °C

Jadi, titik didih larutan NaOH adalah 100,0416 °C.
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3. Penurunan Titik Beku ( fTΔ
 )

Penurunan titik beku pada konsepnya sama dengan kenaikan
titik didih. Larutan mempunyai titik beku yang lebih rendah
dibandingkan dengan pelarut murni. Perhatikan Gambar  1.4
kembali. Lakukan kegiatan berikut ini terlebih dahulu agar lebih
jelas.

Distilasi merupakan proses pemisahan campuran
berdasarkan perbedaan titik didih. Menurut pendapat-
mu, apakah tekanan uap berpengaruh pada proses dis-
tilasi? Jika iya, jelaskan dan diskusikan dengan teman
semejamu.

Tugas Kelompok

Penurunan Titik Beku Larutan

A. Tujuan
Mengamati penurunan titik beku larutan.

B. Alat dan Bahan
- Tabung reaksi - Aquades
- Gelas kimia 400 mL - Larutan glukosa 0,1 m dan 0,5 m
- Termometer (-10 °C – 50 °C) - Garam dapur (NaCl)
- Spatula - Es batu

C. Cara Kerja
1. Masukkan potongan-potongan kecil es batu ke dalam gelas kimia hingga 3/4 tinggi

gelas kimia. Kemudian tambahkan 10 sendok teh garam dapur. Campur es batu
dan garam dapur tersebut. Campuran ini kita sebut campuran pendingin.

2. Isilah tabung reaksi dengan aquades hingga setinggi 2 – 3 cm.
3. Masukkan tabung reaksi tersebut ke dalam campuran

pendingin tadi. Ukur suhu aquades dengan
termometer sambil sesekali diaduk hingga aquades
tersebut membeku.
Perhatikan gambar!

4. Setelah suhu tidak turun lagi, angkat tabung reaksi
dari campuran pendingin.

5. Ukur kembali suhu aquades yang telah membeku
setiap 15 detik hingga mencair lagi. Tulis hasil
pengamatan dalam bentuk tabel.

6. Ulangi langkah 2 sampai 5 di atas untuk larutan glukosa
0,1 m dan 0,5 m serta pada larutan NaCl 0,1 m dan
0,5 m.

Kegiatan 1.2

termometer
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Dari percobaan di atas dapat diketahui bahwa makin tinggi
konsentrasi zat terlarut makin rendah titik beku larutan.
Perhatikan kembali Gambar 1.4. Selisih antara titik beku pelarut
dengan titik beku larutan dinamakan penurunan titik beku
larutan ( fTΔ = freezing point).

fTΔ = Titik beku pelarut – titik beku larutan     ... (1 – 10)

Menurut hukum Raoult penurunan titik beku larutan
dirumuskan seperti berikut.

f fT m KΔ = ⋅     ... (1 – 11)

Keterangan:
fTΔ = penurunan titik beku

m     = molalitas larutan
Kf = tetapan penurunan titik beku molal

D. Hasil Percobaan

E. Analisa Data
1. Bagaimana pengaruh besarnya molalitas terhadap penurunan titik beku untuk

larutan yang sama?
2. Bagaimana pengaruh jenis zat (elektrolit atau nonelektrolit) terhadap titik didih

larutan dengan molalitas yang sama?
3. Apakah kesimpulan dari percobaan ini?

No. Selisih Titik Beku (°C)

1. Aquades
2. Urea 0,1 m
3. Urea 0,5 m
4. NaCl 0,1 m
5. NaCl 0,1 m

Larutan Titik Beku (°C)

1. Untuk menaikkan titik didih 250 mL air menjadi 100,1 °C ditambahkan gula. Jika tekanan
udara luar 1 atm (Kb = 0,5°Cm-1), hitung jumlah zat gula yang harus ditambahkan.

2. Larutan urea 0,1 molal dalam air mendidih pada suhu 100,05 °C. Pada volume yang sama,
larutan glukosa 0,1 molal dan sukrosa 0,3 molal dicampurkan. Hitung titik didih campuran
tersebut!

3. Campuran sebanyak 12,42 gram terdiri dari glukosa dan sukrosa dilarutkan dalam 100 gr
air. Campuran tersebut mendidih pada suhu 100,312 °C (Kb air = 0,52 °Cm-1). Tentukan massa
masing-masing zat dalam campuran jika tekanan udara pada saat itu 1 atm!

4. Hitung titik beku suatu larutan yang mengandung 1,19 gram CHI3 (Mr CHI3 = 119) yang
dilarutkan dalam 50 gram benzena dengan Kf benzena = 4,9!

5. Dalam 900 gram air terlarut 30 gram suatu zat X (Mr = 40). Larutan ini membeku pada suhu
-5,56 °C. Berapa gram zat X harus dilarutkan ke dalam 1,2 kilogram air agar diperoleh
larutan dengan penurunan titik beku yang sama?

Latihan       1.3
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4. Tekanan Osmotik (π )
Pernahkah kamu sakit dan dirawat di rumah sakit? Adakalanya
seorang pasien di rumah sakit harus diberi cairan infus.
Sebenarnya apakah cairan infus tersebut? Larutan yang
dimasukkan ke dalam tubuh pasien melalui pembuluh darah
haruslah memiliki tekanan yang sama dengan tekanan sel-sel
darah. Apabila tekanan cairan infus lebih tinggi maka cairan
infus akan keluar dari sel darah. Prinsip kerja infus ini pada
dasarnya adalah tekanan osmotik. Tekanan di sini adalah tekanan
yang harus diberikan pada suatu larutan untuk mencegah
masuknya molekul-molekul solut melalui membran yang
semipermiabel dari pelarut murni ke larutan.
Sebenarnya apakah osmosis itu? Cairan murni atau larutan encer
akan bergerak menembus membran atau rintangan untuk
mencapai larutan yang lebih pekat. Inilah yang dinamakan
osmosis. Membran atau rintangan ini disebut membran
semipermiabel.
Untuk lebih memahami prinsip tekanan osmotik, lakukan
percobaan berikut ini.

Tekanan Osmotik
A. Tujuan

Mempelajari tekanan osmotik.

B. Alat dan Bahan
- Tabung osmotik
- Gelas kimia 400 mL
- Plastik selafon (dari bungkus rokok)
- Aquades
- Larutan sirop berwarna merah

C. Cara Kerja
1. Masukkan aquades ke dalam gelas kimia 400 mL hingga 3/4 tinggi gelas.
2. Isi tabung osmotik dengan sirop merah dan tutup tabung dengan plastik.
3. Masukkan tabung osmotik ke dalam gelas kimia yang berisi aquades tadi.
4. Amati dan catat perubahan yang terjadi!

D. Hasil Percobaan
1. Perubahan warna aquades dalam gelas kimia = ....
2. Perubahan warna sirop dalam tabung osmotik = ....

E. Analisa Data
1. Bagaimana proses osmotik yang terjadi pada percobaan ini?
2. Apakah kesimpulan dari percobaan ini?

Kegiatan 1.3

Pada proses osmosis, air mengalir melalui membran semi-
permiabel masuk ke dalam larutan sirop, mengencerkan larutan.
Molekul sirop tidak dapat melalui membran. Jadi air yang
berada di luar tabung osmotik tetap murni.
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Tekanan osmotik termasuk dalam sifat-sifat koligatif karena
besarnya hanya tergantung pada jumlah partikel zat terlarut.
J.H. Vant Hoff menemukan hubungan antara tekanan osmotik
larutan-larutan encer dengan persamaan gas ideal, yang
dituliskan seperti berikut:

V nRTπ =      ... (1 – 12)

Keterangan:
π = tekanan osmotik
V = volume larutan (L)
n = jumlah mol zat terlarut
R = tetapan gas (0,082 L atm mol-1K-1)
T = suhu mutlak (K)

Persamaan (1 – 12) dapat juga dituliskan seperti berikut.

n RT
V

π =          ... (1 – 13)

Ingat bahwa 
n
V  merupakan kemolaran larutan (M), sehingga

persamaan (1 – 13) dapat diubah menjadi MRTπ =  ... (1 – 14)

Contoh
Seorang pasien memerlukan larutan infus glukosa. Bila
kemolaran cairan tersebut 0,3 molar pada suhu tubuh 37 °C,
tentukan tekanan osmotiknya! (R = 0,082 L atm mol-1K-1)
Penyelesaian:
Diketahui : M = 0,3 mol L–1

T = 37 °C + 273 = 310 K
R = 0,082 L atm mol-1K-1

Ditanya : π ...?
Jawab : π = 0,3 mol L-1 × 0,082 L atm mol-1K-1 × 310 K

= 7,626 L

Gambar 1.5 Proses osmosis
Sumber: Microsoft Student 2006

larutan gula
silinder plastik

membran
semipermiabelair

membran semipermiabelmolekul air

molekul gula
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1. Pada suhu 25 °C tekanan osmosis rata-rata darah adalah 7,7 atm. Berapakah konsentrasi
molar dari larutan glukosa (C6H1206) yang isotonik dengan darah?

2. Untuk membuat 100 ml larutan urea yang isotonik dengan larutan glukosa 0,1 M (Mr = 60),
berapa gram urea yang diperlukan?

3. Hitunglah tekanan osmotik dari 18 gram glukosa (Mr = 180) yang dilarutkan dalam air
sehingga volume larutan menjadi 500 mL pada suhu 37 °C! (R = 0,082 L atm mol-1K-1)

4. Berapa gram urea CO(NH2)2, harus dilarutkan untuk membuat 200 mL larutan agar isotonis
dengan larutan NH4NO3 0,1 M?

Latihan       1.4

C. Sifat Koligatif Larutan Elektrolit

Dalam sistem analisis, dikenal larutan hipertonik yaitu larutan
yang mempunyai konsentrasi terlarut tinggi, larutan isotonik
yaitu dua larutan yang mempunyai konsentrasi terlarut sama,
dan larutan hipotonik yaitu larutan dengan konsentrasi terlarut
rendah. Air kelapa merupakan contoh larutan isotonik alami.
Secara ilmiah, air kelapa muda mempunyai komposisi mineral
dan gula yang sempurna sehinggga memiliki kesetimbangan
elektrolit yang nyaris sempurna setara dengan cairan tubuh
manusia.
Proses osmosis juga terjadi pada sel hidup di alam. Contoh
bintang laut dan kepiting memiliki cairan sel yang bersifat
isotonik dengan lingkungannya. Jika cairan sel bersifat hipotonik
maka sel tersebut akan mendapatkan banyak air. Tetapi jika sel
berada pada larutan hipertonik maka sel akan kehilangan
banyak molekul air.

Tahukah kamu bahwa larutan terdiri dari larutan elektrolit
dan larutan nonelektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang
dapat menghantarkan arus listrik. Sifat koligatif larutan
nonelektrolit telah kita pelajari di depan, bagaimana dengan sifat
koligatif dari larutan elektrolit?

Larutan elektrolit memiliki sifat koligatif yang lebih besar
daripada nonelektrolit. Lihat kembali Kegiatan 1.1 dan Kegiatan
1.2 di depan, bahwa penurunan titik beku NaCl lebih besar
daripada glukosa. Perbandingan harga sifat koligatif larutan
elektrolit dengan larutan nonelektrolit dinamakan dengan faktor
Van’t Hoff dan dilambangkan dengan i. Perhatikan contoh
penghitungan harga i berikut.

fTΔ untuk larutan NaCl 0,01 molal adalah 0,0359 °C dan
fTΔ untuk larutan urea 0,01 molal adalah 0,0186 °C, maka harga i

adalah seperti berikut.
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i =
 larutan NaCl 0,01 m
 larutan urea 0,01 m

f

f

T
T

Δ
Δ

=
0,0359 C
0,0186 C

°
°

= 1,93
Perhatikan harga i beberapa jenis larutan pada tabel berikut.

Menurut ilmuwan Swedia bernama Svante Arrhenius, suatu
larutan terurai menjadi ion positif dan ion negatif. Misalkan pada
larutan NaCl maka akan terionisasi menjadi ion Na+ dan ion Cl–

NaCl(l) →   Na+ (aq) + Cl– (aq)
Bagaimana hubungan harga i dengan derajat ionisasi (α )?
Besarnya derajat ionisasi (α ) dinyatakan sebagai berikut.

jumlah mol zat yang terionisasi
jumlah mol zat mula-mula

α =

Untuk larutan elektrolit kuat, harga α  mendekati 1 sedangkan
untuk elektrolit lemah harga α berada di antara 0 dan 1 (0 < α  < 1)
Misalkan sebuah partikel elektrolit X mengion menjadi n ion Y
dan molalitas elektrolit X mula-mula m serta derajat ionisasiα ,
maka

X     →    nY

mula-mula : m -
ionisasi : m + m
Setimbang : m m

n
m n

α α
α α

−
−

Maka konsentrasi partikel dalam larutan adalah
= konsentrasi partikel elektrolit X + konsentrasi ion-ion Y
= m – mα  + nmα
= m[1 + (n – 1)α ] (harga 1 + (n – 1)α  disebut dengan faktor

Van’t Hoff (i))
= m × i

2
2
2
3
2
3

1,87
1,86
1,42
2,46
1,91
2,22

1,93
1,94
1,62
2,77
1,97
2,59

1,94
1,96
1,69
2,86
1,99
2,72

NaCl
KCl
MgSO4

K2SO4

HCl
H2SO4

Elektrolit Harga i

0,100 m 0,010 m 0,005 m
Batas

teoritis

Tabel 1.1 Faktor i (faktor Van't Hoff) Berbagai Larutan
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Keterangan:
n = jumlah koefisien kation dan anion
α = derajat ionisasi
Bagaimana menentukan harga n?
Perhatikan contoh menentukan harga n berikut.
H3PO4(l) →  3 H+ (aq)+ PO4

3¯(aq)   maka n = 4
HCl(l) →  H+ (aq) + Cl¯(aq)   maka n = 2
Pada larutan elektrolit, maka rumus sifat koligatif larutan
menjadi seperti berikut.

0
AP X P iΔ = × ×

b bT K m iΔ = × ×

f fT K m iΔ = × ×

   M R T iπ = × × ×

Contoh
Pada suhu 37 °C ke dalam air dilarutkan 1,71 gram Ba(OH)2
hingga volume 100 mL (Mr Ba(OH)2 = 171). Hitung besar
tekanan osmotiknya! (R = 0,082  L atm mol-1K-1)
Penyelesaian:
Diketahui : m = 1,71 gram

V = 100 mL = 0,1 L
Mr Ba(OH)2 = 171
R = 0,082 L atm mol-1K-1

T = 37 °C = 310 K
Ditanya : π  ...?
Jawab : Ba(OH)2 merupakan elektrolit.

Ba(OH)2  →  Ba2+ + 2 OH¯,  n = 3

mol Ba(OH)2 = gram
mol

1,71 gram
171   = 0,01 mol

M =
n
V  = 

0,01 mol
0,1 L  = 0,1 mol ⋅ L-1

π = M × R × T × i
= 0,1 mol L-1 × 0,082 L atm mol-1K-1

× 310 K × (1 + (3 – 1)1) = 7,626 atm

1. Tentukan titik didih dan titik beku, dari:
a. Natrium  klorida 11,7 gram yang dilarutkan dalam 720 gram air.
b. Barium hidroksida 100 gram yang dilarutkan dalam 250 gram air.

2. Tentukan derajat ionisasi larutan elektrolit biner 0,05 mol dalam 100 gram air (Kf = 1,86)
yang membeku pada suhu -1,55 °C!

3. Hitung massa molekul relatif zat X, bila 15 gram zat X dilarutkan dalam 100 gram air!
Tekanan uap larutan 28,85 mmHg dan tekanan uap pelarutnya 30 mmHg.

Latihan       1.5
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Satuan konsentrasi yang digunakan dalam penentuan sifat koligatif larutan antara
lain molalitas, molaritas, dan fraksi mol. Sifat koligatif adalah sifat-sifat larutan yang
tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada jumlah zat
terlarut dalam larutan.

Sifat koligatif larutan meliputi penurunan tekanan uap ( PΔ ), kenaikan titik didih
( bTΔ ), penurunan titik beku ( fTΔ ), dan tekanan osmotik (π ).

Sifat koligatif larutan nonelektrolit dapat dirumuskan sebagai berikut.
- 0

AP x PΔ = ×

- b bT m KΔ = ×

- f fT m KΔ = ×

- M R Tπ = × ×
Besarnya sifat koligatif larutan elektrolit sama dengan larutan nonelektrolit dikalikan
dengan faktor Van't Hoff (i).
Harga faktor Van't Hoff adalah 1 + (n – 1)α .

Rangkuman

1. Masa jenis suatu larutan CH3COOH 5,2 M
adalah 1,04 g/ml. Jika Mr CH3COOH = 60,
maka konsentrasi larutan tersebut jika
dinyatakan dalam persen berat asam asetat
adalah ….
A. 18% D. 36%
B. 24% E. 40%
C. 30%

2. Kemolalan larutan C2H5OH (Mr = 46)
dengan persen berat 20% adalah ….
A. 0,4 D. 5,4
B. 3,4 E. 6,4
C. 4,4

3. Fraksi mol suatu larutan metanol CH3OH
dalam air adalah 0,5. Konsentrasi  metanol
dalam larutan ini jika dinyatakan dalam
persen berat adalah ….
A. 40% D. 64%
B. 50% E. 75%
C. 60%

4. Volume larutan NaOH 0,25 M yang dibuat
dengan melarutkan 1 gram NaOH adalah
.... (Mr = 40)

A. 50 mL D. 150 mL
B. 100 mL E. 250 mL
C. 125 mL

5. Kelarutan CaCl2 dalam air pada suhu 0 °C
adalah 5,4 molal. Jika Kf = 1,86 maka
penurunan titik beku larutan CaCl2 tersebut
adalah ….
A. 1,0 °C D. 3,0 °C
B. 2,0 °C E. 5,0 °C
C. 2,7 °C

6. Jika titik beku larutan glukosa 0,1 m dalam
air adalah -0,18 °C, maka diharapkan titik
beku 0,2 molal CaCl2 dalam air adalah ….
A. -3,36 °C D. 5,40 °C
B. -0,54 °C E. -1,08 °C
C. -0,18 °C

7. Penurunan titik beku 15 gram asam sulfat
dalam 250 gram air sama dengan  pe-
nurunan titik beku 15 gram CO(NH2)2
dalam 1.250 gram air. Derajat ionisasi asam
sulfat dalam larutan tersebut adalah ….
A. 0,5 D. 0,8
B. 0,6 E. 0,95
C. 0,75

I. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

Latih Kemampuan I



22 Kimia SMA dan MA Kelas XII

8. Di antara kelima larutan berikut ini  yang
mempunyai titik didih paling rendah
adalah ….
A. K2SO4 0,03 M
B. Al2(SO4)3 0,01 M
C. NaCl 0,02 M
D. C6H12O6 0,03 M
E. Mg(NO3)2 0,02 M

9. Titik beku larutan NaCl 0,2 molal dan
glukosa 0,4 molal akan sama, sebab kedua
larutan tersebut ….
A. mempunyai molekul yang sama

besarnya
B. mempunyai derajat ionisasi yang sama
C. menghasilkan partikel yang sama

banyaknya
D. sama-sama larutan elektrolit
E. sama-sama larutan nonelektrolit

10. Glukosa (Mr = 180) 18 gram dilarutkan dalam
air sehingga volume larutan menjadi 500 mL.
Tekanan osmotik larutan tersebut pada suhu
37 °C (R = 0,082  L atm mol-1K-1) adalah ….
A. 4,92 atm D. 5,08 atm
B. 9,84 atm E. 10 atm
C. 4,47 atm

11. Perbandingan harga Kf terhadap Kb untuk
air adalah 3,65. Jika suatu larutan dalam air
membeku pada suhu -0,8020 °C, maka
larutan tersebut akan mendidih pada
suhu ….
A. 100,22 °C D. 100 °C
B. 103,65 °C E. 99,20 °C
C. 100,80 °C

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!
1. Hitung konsentrasi campuran antara 150 mL asam sulfat 0,2 M dengan 100 mL larutan

asam sulfat 0,3 M!
2. Suatu larutan sebanyak 50 gr dibuat dengan mencampurkan 23 gr etanol  dengan 27 gr air.

Jika tekanan uap air pada suhu ruangan adalah 30 mmHg, hitung tekanan uap larutan!
3. Senyawa nonelektrolit 3 gram dilarutkan dalam 250 gram air. Larutan ini mempunyai

penurunan titik beku setengah dari penurunan titik beku 5,85 gram garam dapur
(Mr = 58,5) dalam 500 gram air. Tentukan massa molekul relatif zat nonelektrolit tersebut!
Kf air = 1,86 °Cm-1

4. Suatu larutan asam lemah 0,1 M mempunyai tekanan osmotik 1,88 atm pada suhu 27 °C.
Jika asam tersebut terionisasi 10%, hitung jumlah ion (n) dari asam tersebut?

5. Berapa gram urea (CO(NH2)2), harus dilarutkan untuk membuat 200 mL larutan agar isotonis
dengan larutan NH4NO3 0,1 M?

12. Untuk membuat 200 mL larutan urea yang
isotonik sama dengan larutan NaCl 1 M
diperlukan urea (Mr = 60 ) sebanyak ….
A. 1,2 gram D. 4,6 gram
B. 2,4 gram E. 7,2 gram
C. 3 gram

13. Suatu elektrolit kuat dalam air dengan
konsentrasi 0,2 M membeku pada suhu
-0,86 °C . Bila Kf = 1,86 maka jumlah ion
elektrolit tersebut adalah ….
A. 1 D. 4
B. 2 E. 5
C. 3

14. Lemak 10 gram dilarutkan dalam 100 gram
benzena, ternyata larutan itu membeku pada
suhu 0,3°C di bawah titik beku benzena
murni. Jika Kf benzena 5,1 maka massa
molekul relatif lemak tersebut adalah ….
A. 40 D. 1.510
B. 510 E. 1.500
C. 1.000

15. Tetapan penurunan titik beku molal Kb
menunjukkan ....
A. besarnya titik beku larutan pada

konsentrasi 1 molal
B. besarnya penurunan titik beku larutan

1 molal
C. besarnya penurunan titik beku pelarut

dalam larutan 1 molal
D. besarnya penurunan titik beku pelarut

dalam larutan 1 molal
E. besarnya titik beku zat pelarut sebanyak

1 molal


