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BAB III 
PERSAMAAN REAKSI 

 

Persamaan reaksi menggambarkan reaksi kimia yang terdiri atas rumus kimia reaktan, rumus 

kimia produk beserta koefisien reaksi masing-masing. 

Contoh: 

  2 H2 (g) + O2 (g)     2 H2O (l) 

artinya: hidrogen bereaksi dengan oksigen membentuk air. 

Huruf kecil dalam tanda kurung menandakan wujud zat, yaitu: 

- s  = solid (padat) 

- g  = gas 

- l  = liquid (cairan) 

- aq  = aqueous (larutan) 

Bilangan yang ditulis sebelum rumus kimia disebut sebagai koefisien reaksi. 

 

Penulisan persamaan reaksi: 

1. Tuliskan rumus kimia zat pereaksi dan produk, beserta keterangan wujudnya. 

2. Setarakan reaksi, dengan cara memberi koefisien yang sesuai dengan jumlah atom 

setiap unsur pada kedua ruas. 

 

Penyetaraan reaksi mengikuti penerapan hukum kekekalan massa dan teori atom Dalton. 

- Hukum kekekalan massa 

 Massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. 

- Teori atom Dalton 

 Dalam reaksi kimia, tidak ada atom yang dimusnahkan atau diciptakan, yang ada 

hanyalah penataan ulang atom-atom tersebut. 

 

Langkah penyetaraan reaksi: 

1. Tetapkan koefisien salah satu zat yang paling kompleks, sama dengan 1. 

2. Setarakan unsur yang terkait langsung dengan zat yang telah diberi koefisien. 

3. Setarakan unsur lain. 

4. Atom O disetarakan paling akhir. 
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Contoh soal: 

Setarakan persamaan reaksi berikut: 

1. C2H6 (g) + O2 (g)  CO2 (g) + H2O (g) 

2. Al (s)  + HCl (aq)   AlCl3 + H2 (g) 

3. HCl (aq)  + Ca(OH)2 (aq)    CaCl2 (aq)   + H2O (l)   

4. C2H5OH  (aq)  + O2 (g)  CO2 (g)  + H2O (g) 

5. NH3 (g)   + O2 (g)   NO (g) + H2O (g) 

6. Na (s) + O2 (g)  Na2O (g) 

7. NaOH (aq)  + H3PO4 (aq)   Na3PO4 (aq)  + H2O (l)   

8. Zn (s)  + HNO3 (aq)    Zn(NO3)2 (aq)   + NH4NO3 (s)  + H2O (l)   

9. Ca3(PO4)2 (s)  + SiO2 (s)  + C (s)   CaSiO3 (s)  + CO (g)   + P4 (s)   

10. Al2(CO3)3 (s)  + H2O (l)    Al(OH)3 (s)  + CO2 (g)   

11. (NH4)2SO4 (aq)  + KOH (aq)   K2SO4 (aq)  + NH3 (g)  + H2O (l)   

12. Ba(OH)2 (aq)  + P2O5 (s)   Ba3(PO4)2 (s)  + H2O (l)   

 

Tuliskan persamaan reaksi yang setara untuk reaksi berikut: 

1. Logam aluminium dengan larutan asam sulfat membentuk larutan aluminum sulfat dan 

gas hidrogen. 

2. Difosforus pentaoksida padat dengan larutan kalium hidroksida membentuk larutan 

kalium fosfat dan air. 

3. Besi dengan larutan asam klorida membentuk larutan besi (II) klorida dan gas hidrogen . 

4. Larutan natrium karbonat dengan larutan asam sulfat membentuk larutan natrium sulfat, 

gas karbon dioksida dan air. 

5. Larutan ammonium sulfat dengan larutan natrium hidroksida membentuk larutan natrium 

sulfat, gas amonia dan air. 

6. Larutan natrium hidroksida dengan larutan asam sulfat membentuk larutan natrium sulfat 

dan air. 

7. Aluminium oksida padat dengan larutan asam klorida membentuk larutan aluminium 

klorida dan air. 

8. Kalsium karbonat padat dengan larutan asam klorida membentuk larutan kalsium klorida, 

gas karbondioksida dan air. 
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9. Larutan magnesium nitrat dan larutan natrium fosfat membentuk magnesium fosfat padat 

dan larutan natrium nitrat. 

10. Larutan tembaga (II) sulfat dengan larutan natrium hidroksida membentuk endapan 

tembaga (II) hidroksida dan larutan natrium sulfat. 

 

 


