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I. ABSTRAK 

Dalam pelajaran kimia kelas XI SMA atau Madrasah Aliyah, terdapat satu pembahasan yaitu laju 

reaksi. Dalam penjelasan sederhana, laju reaksi bermakna perubahan konsentrasi reaktan atu produk 

per satuan waktu. Untuk mengukur besaran laju dapat dilihat dari ukuran cepat atau lambat yang 

berpatokan pada suatu rekasi kimia. Laju reaksi mempunya satuan khusus yang bernama M/s (Molar 

per detik). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu konsentrasi, luas permukaan 

sentuh, suhu, dan katalis.  Percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi  menggunakan 

alat dan bahan yang sederhana dan dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti balon, 

peniti, botol dan gelas plastik bekas minuman,kulit telur,  soda kue, byclin, dan cuka. 

Variabel bebas pada metode yang dilakukan dalam percobaan ini adalah jumlah soda kue, ukuran 

kulit telur dan adanya penambahan byclin pada larutan cuka. 

Dari hasil percobaan diperoleh bahwa semakin banyak jumlah soda kue, semakin kecil ukuran kulit 

telur dan dengan penambahan katalis, akan mempercepat laju reaksi. 

 

Kata kunci :  laju reaksi, katalis 

 

II. LATAR BELAKANG  

     Kehidupan manusia pada zaman sekarang tidak dapat dipisah dari bahan-bahan kimia. 

Hampir seluruh bagian dari kehidupan manusia berhubungan sangat erat dengan bahan-

bahan kimia. Dalam kehidupan rumah tangga, kesehatan, perhiasan dan lain-lain hampir 

seluruhnya menggunakan bahan kimia. Dalam suatu reaksi kimia, terdapat perbedaan laju 

reaksi antara reaksi yang satu dengan reaksi yang lain, misalnya, ketika kita membakar 

kertas reaksi berlangsung cepat. Sedangkan, reaksi pembakaran minyak bumi memakan 

waktu yang sangat lama. 

                  Laju reaksi menyatakan berkurangnya konsentrasi pereaksi setiap satu satuan 

waktu (detik) atau bertambahnya konsentrasi zat hasil reaksi setiap satu satuan waktu 

(detik). Satuan laju reaksi dinyatakan dalam satuan mol dmˉ³ detˉ¹ atau mol /liter.detik atau 

M.det –1  

           Untuk reaksi kimia :  

                   

           dengan a, b, p, dan q adalah koefisien reaksi, dan A, B, P, dan Q adalah zat-zat yang 

terlibat dalam reaksi, laju reaksi dalam suatu sistem tertutup adalah : 

       

            dimana [A], [B], [P], dan [Q] menyatakan konsentrasi zat-zat tersebut. 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Koefisien_reaksi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistem_tertutup&action=edit&redlink=1


 

            

 Gambar 1. Grafik perubahan konsentrasi pereaksi dan hasil reaksi. 
 

        Proses berlangsungnya suatu reaksi kimia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Suatu 

reaksi akan berlangsung secara cepat apabila frekuensi tumbukan antar partikel dari zat-zat 

yang bereaksi sering terjadi. Sebaliknya, reaksi akan berlangsung secara lambat apabila 

hanya sedikit partikel zat zat yang mengalami tumbukan. Beberapa faktor yang 

mempengaruhi laju  reaksi adalah : 

1. Konsentrasi 

    Karena persamaan laju reaksi didefinisikan dalam bentuk konsentrasi reaktan maka 

dengan konsentrasi yang semakin besar maka semakin besar pula kecepatan reaksinya. 

Artinya semakin tinggi konsentrasi maka semakin banyak molekul reaktan yang tersedia 

dengan demikian kemungkinan bertumbukan akan semakin banyak juga sehingga kecepatan 

reaksi meningkat. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil konsentrasi, maka laju reaksi 

semakin kecil. 

2. Luas permukaan sentuh 

     Luas permukaan sentuh yang semakin besar memiliki peranan yang sangat penting 

dalam banyak, sehingga menyebabkan laju reaksi semakin besar. Begitu juga, apabila 

semakin kecil luas permukaan bidang sentuh, maka semakin kecil tumbukan yang terjadi 

antar partikel, sehingga laju reaksi pun semakin kecil. Karakteristik kepingan yang 

direaksikan juga turut berpengaruh, yaitu semakin halus kepingan itu (=semakin besar luas 

permukaan sentuh), maka semakin cepat waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi; sedangkan 

semakin kasar kepingan itu (=semakin kecil luas permukaan sentuh), maka semakin lama 

waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi. 

 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Konsentrasi


 

3. Suhu 

    Suhu juga turut berperan dalam mempengaruhi laju reaksi. Apabila suhu pada suatu 

reaksi yang berlangusng dinaikkan, maka menyebabkan partikel semakin aktif bergerak, 

sehingga tumbukan yang terjadi semakin sering, menyebabkan laju reaksi semakin besar. 

Sebaliknya, apabila suhu diturunkan, maka partikel semakin tak aktif, sehingga laju reaksi 

semakin kecil. 

4. Katalis 

    Katalis adalah suatu zat yang mempercepat laju reaksi kimia pada suhu tertentu, tanpa 

mengalami perubahan atau terpakai oleh reaksi itu sendiri. Suatu katalis berperan dalam 

reaksi tapi bukan sebagai pereaksi ataupun produk. Katalis memungkinkan reaksi 

berlangsung lebih cepat atau memungkinkan reaksi pada suhu lebih rendah akibat 

perubahan yang dipicunya terhadap pereaksi. Katalis menyediakan suatu jalur pilihan 

dengan energi aktivasi yang lebih rendah. Katalis mengurangi energi yang dibutuhkan untuk 

berlangsungnya reaksi. 

      Menurut teori tumbukan, reaksi berlangsung sebagai hasil tumbukan antar partikel 

pereaksi. Akan tetapi, tidaklah setiap tumbukan menghasilkan reaksi, melainkan hanya 

tumbukan antar partikel yang memiliki energi cukup serta arah tumbukan yang tepat. Laju 

reaksi sangat penting untuk dipelajari karena dengan mengetahui laju reaksi dan mengetahui 

hal-hal yang mempengaruhinya, sehingga dapat menerapkannya dalam kehidupan, misalnya 

dalam kegiatan industri, dengan mengetahui laju reaksi dapat membuat produksi lebih 

terdeteksi sehingga dapat jumlah produk dalam waktu yang bisa diperhitungkan. Oleh karena 

itu, percobaan laju reaksi ini dilakukan agar dapat lebih memahami tentang laju reaksi dan 

memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi. 

 

III.  METODOLOGI PRAKTIKUM 

      A. Pengaruh konsentrasi  terhadap laju reaksi 

           Bahan dan alat yang digunakan dalam praktikum ini adalah botol aqua 600 mL  

sebanyak 3 buah, sendok makan,  balon berwarna warni sebanyak  3 buah (warna 

yang berbeda), stopwatch, cuka dapur, soda kue, gelas ukur atau takaran,  kertas 

yang dibentuk seperti corong. Untuk prosedur, pertama,  sebanyak 60 mL cuka dapur 

dimasukkan  ke dalam tiga botol plastik. Kedua, memasukkan soda kue sebanyak 

satu sendok kedalam balon pertama, dua sendok ke dalam balon kedua dan tiga 

sendok ke dalam balon ketiga, dengan bantuan corong dari kertas. Selanjutnya, 

memasukkan ujung balon ke dalam ujung botol plastik , tetapi soda kue tidak boleh 

masuk ke dalam botol plastik. Setelah beberapa saat, soda kue yang ada di balon 

dituangkan ke dalam botol yang berisi cuka dapur. Dengan bantuan stopwatch, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Suhu
http://id.wikipedia.org/wiki/Partikel
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tumbukan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Katalis
http://id.wikipedia.org/wiki/Energi_aktivasi


 

mencatat waktu mulai soda kue yang terdapat dalam balon bercampur dengan cuka 

dapur yang ada di dalam botol sampai soda kue habis bereaksi dan balon 

mengembang. 

 

          

         Gambar 2. Bahan dan alat percobaan faktor konsentrasi  

                           terhadap laju reaksi     

 

          B. Pengaruh luas permukaan  terhadap laju reaksi  

               Bahan dan alat yang digunakan dalam praktikum ini adalah gelas aqua sebanyak 

dua buah, sendok makan, stopwatch, cuka dapur,  air dan  kulit /cangkang telur 

sebanyak  dua, masing – masing dicacah kasar dan halus. Untuk prosedurnya, 

pertama,  memasukkan 3 sdm cuka dapur ke dalam masing - masing gelas aqua 

dan menambahkan air dengan ketinggian yang sama. Kemudian memasukkan 1 

sdm cangkang telur cacahan kasar ke dalam gelas pertama dan 1 sdm cacahan 

halus ke dalam gelas kedua. Dengan bantuan stopwatch, waktu diukur mulai dari 

cacahan cangkang telur dimasukkan ke dalam gelas sampai cangkang habis 

bereaksi dan menentukan gelas mana yang cangkang telurnya paling cepat habis.  

       

      Gambar 3. Bahan dan alat percobaan faktor luas permukaan sentuh  terhadap laju reaksi     



 

         

        Gambar 4. Cacahan cangkang telur 

 

      C.  Pengaruh katalis terhadap laju reaksi 

        Bahan dan alat yang digunakan dalam praktikum ini adalah  gelas aqua, klip atau 

peniti baru, stopwatch,  cuka dapur, pemutih baju atau bayclean. Untuk prosedurnya, 

mula-mula setaip gelas diberi nomor 1, 2 dan 3. Pada gelas pertama dan kedua, 

dimasukkan kurang lebih sebanyak 50  mL cuka dapur. Kemudian gelas kedua dan 

ketiga dimasukkan 50 mL pemutih. Aduk campuran cuka dapur dan pemutih pada 

gelas kedua.   Kemudian, masukkan klip atau peniti ke dalam tiga gelas tersebut.   

Setelah kurang lebih 30 menit, mengamati dan mencatat apa yang terjadi pada peniti 

atau klip. 

 

       
      Gambar 5. Bahan dan alat percobaan faktor katalis terhadap laju reaksi 

 

 

 

 



 

IV.  HASIL PENGAMATAN PRAKTIKUM 

 A.  Pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi 

 
    Tabel 1. Hasil pengamatan reaksi soda kue  dengan cuka dapur 

Botol Cuka Dapur Soda Kue Waktu (Detik) Ukuran Balon Saat 

Mengembang 

1 60 ml 1 sendok 51,35 detik Paling kecil 

2 60 ml 2 sendok 1,01 menit Sedang 

3 60 ml 3 sendok 1,14 menit Paling Besar 

 

        

      Gambar 6. Hasil percobaan reaksi soda kue  dengan cuka dapur dengan  

                           perbedaan ukuran balon yang mengembang. 

 

B.  Pengaruh  luas permukaan sentuh   terhadap laju reaksi 

           

      Tabel 2. Hasil pengamatan waktu yang ditempuh dari reaksi cangkang telur dengan cuka dapur 

Gelas Aqua Cuka Dapur Cacahan Cangkang Telur   Waktu (detik) 

1 3 sendok Halus 12  

2 3 sendok Kasar 11 

 

            

          

        Gambar 7. Hasil percobaan reaksi cangkang telur dengan cuka dapur 

Cacahan kasar Cacahan halus 



 

      C.  Pengaruh katalis terhadap laju reaksi 

 

         Tabel 3. Hasil pengamatan reaksi peniti dengan larutan cuka dapur, campuran cuka dapur dan 

pemutih, dan larutan pemutih .  

 Gelas 
aqua 

Larutan Keterangan Dokumentasi 

       1 Cuka dapur Dimenit awal peniti 

belum mengalami reaksi 

apapun.  

Dalam 30 menit,di 

dalam gelas cairan 

tersebut terdapat sedikit 

gelembung gelembung 

kecil,dan peniti tidak 

berubah warna 

 
 
Gambar 8. Hasil percobaan 
reaksi  peniti kedalam larutan 
cuka dapur 

       2 Cuka dapur 
dan pemutih 

Dalam 30 menit,di 

dalam gelas cairan 

tersebut terdapat 

banyak gelembung 

gelembung kecil,dan 

peniti berubah warna ke 

coklatan (berkarat) 

 
 
Gambar 9. Hasil percobaan 
reaksi  peniti kedalam larutan 
cuka dapur dan pemutih 

       3 pemutih Dalam 30 menit,di 

dalam gelas cairan 

tersebut terdapat sedikit 

gelembung gelembung 

kecil,dan peniti tidak 

berubah warna 

 
Gambar 10. Hasil percobaan 
reaksi  peniti kedalam larutan 
pemutih 



 

 V.   PEMBAHASAN  

       A.  Pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi 

Konsentrasi antara percobaan botol pertama dan kedua lebih rendah dibandingkan 

botol ke tiga. Hal ini dikarenakan pada percobaan botol ke tiga menggunakan soda 
kue yang jumlahnya paling banyak dibandingkan kedua botol lainnya.  Sehingga 
pada percobaan botol ke tiga menghasilkan laju reaksi yang lebih cepat 

dibandingkan percobaan botol pertama dan kedua, yang menyebabkan ukuran balon 
pada botol ke tiga lebih besar dibandingkan ukuran balon di botol pertama dan 

kedua. Ukuran balon yang mengembang ini dikarenakan adanya gas hasil reaksi 
antara soda kue dan cuka dapur. 

 

      B.  Pengaruh  luas permukaan sentuh   terhadap laju reaksi 

            Cacahan cangkang telur halus membutuhkan waktu yang lebih cepat untuk bereaksi 

dengan cuka dapur dibandingkan dengan cacahan cangkang telur kasar yang 

membutuhkan waktu lebih lama. Hal ini disebabkan cacahan cangkang telur yang 

halus memiliki luas permukaan yang lebih besar dibandingkan cacahan kasar, 

sehingga laju reaksi cacahan cangkang telur yang halus lebih besar dibandingkan 

cacahan kasar.  

 

     C.  Pengaruh katalis terhadap laju reaksi 

Reaksi yang berlangsung paling cepat adalah campuran larutan cuka dan pemutih, 

hal ini dikarenakan pemutih mengandung natrium hipoklorit sehingga ia berperan 

sebagai katalisator yang dapat mempercepat laju reaksi dan korosif oleh larutan asam 

cuka. 

 

VI.  KESIMPULAN 

      Berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan dapat disimpulkan , pertama, semakin 

besar konsentrasi soda kue yang direaksikan dengan cuka dapur, semakin besar laju 

reaksinya, yang dapat dibuktikan dengan mengembangnya balon yang paling besar. 

Kedua, semakin kecil ukuran cacahan cangkang telur, semakin besar luas permukaan 

sentuhnya, semakin besar laju reaksinya. Ketiga, dengan menggunakan katalis, semakin 

besar laju reaksinya atau mempercepat laju reaksi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Peneliti :  Amilia syafitri  

          Ananda qonita nabila  

          Fagizza putri sefani  

          Reyvan wikra baskara  

          Taufiq hidayat  

          Yasmin Gustin 

           Isella 

            Annisa Nur Tajdiddiyah  

                  Irma Maulida Rahmatika 

                  Maulidya Nur Azizah 

                  Naurunnisa’ul Rachma 

 

Kelas     : XI MIPA 3 dan MIPA 4  

Guru Pembimbing : Leny Rakhmawati, S.Si 

 


