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Senyawa Oksida

Part I

De�nisi

Senyawa kimia yang terdiri dari unsur oksigen dan suatu unsur jenis lainnya.

Part II

Senyawa Oksida

Jenis-Jenis Oksida

1. Oksida asam: umumnya dibentuk unsur non logam yang berikatan dengan oksigen. Ciri-cirinya:

(a) Wujud gas (RTP)

(b) Larut dalam air membentuk larutan asam

CO2(g) + H2O(l) → H2CO3(aq)

(c) Oksida asam bereaki dengan basa membentuk garam dan air

CO2(g) + NaOH(aq) → Na2CO3(aq) + H2O(l)

(d) Contoh oksida asam lainnya adalah SO2, SO3, P4O10

(e) Oksida asam tidak bereaksi dengan asam

2. Oksida basa: umumnya dibentuk unsur logam + oksigen

(a) Wujud padat (RTP)

(b) Sebagian besar oksida basa tidak larut dalam air,

(c) Beberapa oksida basa seperti Na2O , K2O dan CaO dapat larut dan membentuk larutan
basa
CaO(s) + H2O(l) → Ca(OH)2(aq)

(d) Oksida basa dapat bereaksi dengan asam membentuk garam dan air
CaO(s) + 2HCl(aq) → CaCl2(aq) + H2O(l)

3. Amfoter : oksida yang dapat bereaksi dengan asam maupun basa, biasanya terbentuk dari unsur
logam, contoh ZnO, PbO, aluminium.

(a) ZnO(s) + 2HCl(aq) → ZnCl2(aq) + H2O(l)
asam

(b) ZnO(s) + 2NaOH(aq) → Na2ZnO2(aq) + H2O(l)
basa

4. Netral: oksida dari non logam yang tidak bereaksi dengan asam maupun basa, serta sukar larut
dalam air, contoh: H2O, CO, NO
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Kegunaan Oksida

Suatu oksida terutama berperan sebagai bijih (ore) yang akan diekstraksi untuk menghasilkan logam
murninya, sebagai contoh aluminium oksida, besi (III) oksida dan lainnya. Ekstraksi ini dapat dilakukan
melalui proses reduksi sebagai berikut:

1. Reduksi dengan karbon: digunakan dalam produksi besi dari oksidanya

2. Reduksi dengan pemanasan : digunakan untuk logam dengan reaktivitas yang rendah, seperti
perak

3. Reduksi dengan reaksi pendesakan logam : logam yang lebih reaktif mampu mendesak metal yang
lebih rendah reaktivitasnya dari senyawa oksidanya

4. Reduksi dengan hidrogen : hidrogen dapat mendesak oksida dari logam yang rendah reaktivitas-
nya menghasilkan air

5. Reduksi dengan elektrolisis : digunakan untuk logam-logam dengan reaktivitas tinggi.

Selain digunakan sebagai sumber logam, berikut beberapa oksida yang umum dan penggunaannya oleh
manusia:

Nama Formula Kegunaan

Air H2O pelarut
Dinitrogen monoksida N2O anestesi

Silikon dioksida SiO2 pasir, bahan bangunan
Zink oksida ZnO vulkanisir karet

Karbon dioksida CO2 bahan baku fotosintesis
Kalsium oksida CaO bahan baku beton

Part III

Contoh Soal dan Pembahasan

1. Berdasarkan sifat oksidanya, tentukan tren keasaman pada unsur-unsur berikut: Mg, Na, Al, Si
, S, P.

Jawaban

Seperti kita ketahui, oksida unsur logam (terletak di sebelah kiri tabel periodik) akan membentuk
oksida basa sementara oksida non logam (terletak sebelah kanan) membentuk asam.

Sehingga dalam satu periode, dari kiri ke kanan kecenderungan oksida suatu unsur akan semakin
asam, sehingga urutan keasamannya adalah: Na, Mg, Al, Si, P, S.

2. Bila 0,3 mol oksida fosfat, P4O10dilarutkan dalam 200 mL air, tentukan konsentrasi larutan yang
terbentuk serta kira-kira rentang pH nya bila Ka larutan yang terbentuk adalah 7, 1 × 10−3!
(asumsikan larut sempurna)

Jawaban

Reaksi yang terjadi :

P4O10 + 6H2O → 4H3PO4

Maka, mol asam fosfat yang terbentuk:

4 molH3PO4

1 molP4O10
× 0, 3 mol P4O10 = 1, 2 mol H3PO4

Maka,
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H3O
+ =

√
Ka[H3PO4]

=
√

7, 1× 10−3 × 6

=
√
426× 10−4

= 0, 2064

pH = − log 0, 2064

= 0, 6853
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