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A.1. MASSA ATOM RELATIF (Ar) DAN MASSA 
MOLEKUL RELATIF (Mr)

Dari percobaan diketahui bahwa perbandingan massa hidrogen dan 
oksigen dalam air adalah 1 : 8 . Satu molekul air mengandung dua atom 
hidrogen dan satu atom oksigen. Maka:

massa 2 atom H  :  massa atom O = 1 : 8
massa 1 atom H  :  massa atom O = 0,5 : 8

= 1 : 16
Jadi, satu atom oksigen 16 kali lebih besar daripada satu atom hidrogen.

Dengan cara yang sama, dapat ditentukan perbandingan massa atom 
unsur yang satu dengan massa atom unsur yang lain. Perbandingan 
tersebut disebut massa atom relatif, yaitu perbandingan massa suatu atom 
unsur dengan satu atom pembanding. Pada awalnya, atom hidrogen dipilih 
sebagai atom pembanding, karena atom hidrogen adalah atom yang paling 
kecil.



Contoh massa atom relatif (Ar) dari beberapa unsur adalah sebagai berikut:

35,5Cl16O
24Mg14N
40Ca12C
23Na1H

ArUnsurArUnsur

Seiring dengan ditemukannya spektroskopi massa, atom pembanding 
ditetapkan menjadi isotop C-12. Massa atom relatif (Ar) dari masing-masing 
atom dapat dilihat pada sistem periodik unsur. 



Sedangkan massa molekul relatif (Mr) sama dengan jumlah massa atom 
relatif (Ar) dari atom-atom penyusun molekul zat itu.

Mr = Σ Ar

Contoh:

Diketahui Ar H = 1 ; O = 16 ; Cl = 35,5. Berapakah Mr dari air dan HCl?

(a)  Mr H2O = 2 Ar H + Ar O
= ( 2 x 1 ) + 16
= 18

(b)  Mr HCl = Ar H + Ar Cl
= 1  + 35,5
= 36,5 



Contoh soal:

Diketahui Ar H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23;      
Al = 27; S = 32; Ca = 40. Berapakah Mr dari:

1) CH3COOH = 60
2) Na2CO3 = 106
3) Al2(SO4)3
4) Ca(OH)2
5) CO(NH2)2



A.2. MOL
Kita dapat membeli telur secara butiran atau kiloan, sedangkan beras dibeli 
secara kiloan atau literan. Tidak praktis untuk membeli 1000 butir beras, 
karena akan dibutuhkan waktu yang panjang untuk menghitung butiran 
beras tersebut. Demikian pula halnya dengan partikel seperti atom atau 
molekul. Mustahil untuk menghitung satu-persatu jumlah atom atau molekul, 
sehingga akan lebih mudah bila kita dapat menimbang massa atau 
mengukur volumnya.

Mol adalah satuan jumlah (seperti lusin atau gros), tapi jauh lebih besar.

1 mol = 6,02 x 1023 partikel

Hubungan jumlah mol (n) dengan jumlah partikel (X) dinyatakan sebagai:

X = n x 6,02 x 1023



A.3.  MASSA MOLAR (mm)

Massa molar menyatakan massa 1 mol zat. 

Satuan massa molar adalah gram/mol. Massa molar berkaitan dengan Ar
atau Mr zat tersebut. Secara umum dapat dikatakan bahwa massa molar 
suatu zat adalah sama dengan Ar  atau Mr zat itu yang dinyatakan dalam 
satuan gram/mol.

Hubungan jumlah mol (n) dengan massa zat (m) dinyatakan sebagai:

m = n x mm

dengan m  = massa, gram
n   = jumlah mol
mm = massa molar (nilainya sama dengan Ar atau Mr)

m = n x Mr

m = n x Ar



Contoh soal:

(1) Hitunglah massa dari:
1 mol kalsium karbonat
4 mol magnesium klorida

(2) Berapa mol air yang terdapat dalam 36 gram air?

Diketahui Ar C = 12 ; O = 16 ; Mg = 24 ; Cl = 35,5 ; 
Ca= 40



B.  LARUTAN

Larutan dibedakan atas zat pelarut (solvent) dan zat 
terlarut (solute). 

Pada larutan gula dalam air, air merupakan pelarut 
sedangkan gula merupakan zat terlarut. Biasanya 
komponen yang jumlahnya terbanyak dianggap sebagai 
pelarut.  Akan tetapi, jika menyangkut air, dan larutannya 
berbentuk cair, maka air dianggap sebagai pelarut. 
Contoh alkohol 70% dianggap sebagai larutan alkohol 
dalam air.



C. JENIS LARUTAN

Larutan dapat digolongkan ke dalam larutan elektrolit dan larutan 
nonelektrolit berdasar daya hantar listriknya. Larutan elektrolit 
menghantar arus listrik sedangkan larutan nonelektrolit tidak 
menghantar arus listrik.

• Contoh larutan elektrolit:  larutan garam dapur (NaCl), larutan  
cuka (CH3COOH), larutan H2SO4, air laut

• Contoh larutan nonelektrolit: larutan gula, larutan alkohol, larutan 
urea

Elektrolit

Elektrolit kuat: garam dapur (NaCl), H2SO4, NaOH 

Elektrolit lemah: asam cuka (CH3COOH), amonia 



D. KONSENTRASI LARUTAN
Jumlah relatif zat terlarut dalam larutan dinyatakan dalam 
konsentrasi larutan. 

Satuan konsentrasi larutan:
persen massa atau persen volum
bpj (ppm)
kemolaran (M)

Larutan

Larutan pekat

Larutan encer



D.1. KEMOLARAN (M)

Kemolaran (M) menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam satu liter 
larutan. Kemolaran dapat dinyatakan dengan persamaan berikut:

n
V

Persamaan tersebut dapat dimodifikasi menjadi:
n = M x V

dengan: M = kemolaran (mol/liter)
n = jumlah mol (mol)
V = volume (liter)

Larutan garam dapur (NaCl) 1 molar (1 M) adalah larutan yang 
mengandung 1 mol NaCl dalam tiap satu liter larutan.

M =



1. Berapa molar konsentrasi larutan yang mengandung 2 gram 
NaOH dalam 100 mL larutan? Diketahui Ar H = 1 ; O = 16 ; 
Na = 23
Jawab:

2. Berapa konsentrasi larutan yang mengandung 11,1 gram 
CaCl2 dalam volume larutan sebanyak 200 mL? Diketahui Ar 
Cl = 35,5 ; Ca = 40

3. Berapa mol NaOH yang terdapat dalam 200 mL larutan 
NaOH 0,4 M?

m 2 2n =  =  =  = 0,05 mol
Mr 23+16+1 40

V = 100 mL = 0,1 L
n 0,05M =  =  = 0,5 M
V 0,1



D.2. PENGENCERAN

Konsentrasi larutan dapat diperkecil dengan jalan menambahkan zat 
pelarut. Sebaliknya, konsentrasi larutan dapat diperbesar dengan
menambah zat terlarut atau mencampurnya dengan larutan sejenis 
yang lebih pekat. 

Pada pengenceran, volume dan kemolaran larutan berubah, tetapi 
jumlah mol sebelum dan sesudah proses pengenceran selalu tetap. 
Oleh karena itu berlaku persamaan:

V1 . M1 = V2 . M2

dengan: V1 =  volume larutan mula-mula
M1 =  konsentrasi larutan mula-mula
V2 =  volume larutan setelah pengenceran
M2 =  konsentrasi larutan setelah pengenceran



1. Berapa mL air harus dicampur dengan 100 mL larutan NaCl 0,5 M 
sehingga konsentrasinya menjadi 0,2 M?
Jawab:
Misal volume air yang harus ditambah = x mL
Maka volume akhir larutan = (100 + x) mL

2. Berapa mL air yang harus ditambahkan ke dalam 200 mL larutan 
HCl 0,7 M supaya konsentrasinya menjadi 0,5 M?. 

3. Berapa mL larutan etanol 100% yang harus ditambahkan ke dalam
100 ml larutan etanol 20% untuk membuat larutan etanol 50%?

1 1 2 2V  . M  = V  . M
100 .  0,5  =  (100 + x) . 0,2

50  =  20 + 0,2x
30  =  0,2x

30x  =  
0,2

x  = 150 mL


