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pH METER 

 

1. Pengertian pH Meter 

Sumber: http://en.wikipedia.org/wiki/PH_meter 

Sebuah pH meter adalah sebuah alat elektronik yang digunakan untuk mengukur 

pH (keasaman atau alkalinitas) dari suatu cairan (meskipun probe khusus terkadang 

digunakan untuk mengukur pH zat semi padat). PH meter yang biasa terdiri dari 

pengukuran khusus probe (elektroda gelas) yang terhubung ke meteran elektronik yang 

mengukur dan menampilkan pH membaca. 

Langkah-langkah pemeriksaan pH, pH sebagai aktivitas ion hidrogen yang 

mengelilingi berdinding tipis kaca bola lampu di ujungnya. Penyidikan menghasilkan 

tegangan kecil (sekitar 0,06 volt per pH unit) yang diukur dan ditampilkan sebagai unit 

pH meter. Untuk informasi lebih lanjut tentang pH probe, lihat gelas elektrode. 

Rangkaian meteran tidak lebih dari sebuah voltmeter yang menampilkan unit 

pengukuran pH bukan volt. Impedansi input dari meteran harus sangat tinggi karena 

resistansi tinggi - sekitar 20-1.000 MΩ - elektroda kaca probe biasanya digunakan 

dengan pH meter. Rangkaian pH meter yang sederhana biasanya terdiri dari penguat 

operasional dalam konfigurasi pembalik, dengan total gain tegangan sekitar -17. 

Penguat pembalik mengubah tegangan kecil yang dihasilkan oleh probe (0,059 volt / 

pH) ke dalam unit pH, yang kemudian diimbangi oleh tujuh volt untuk memberikan 

bacaan pada skala pH. Dua penyesuaian dasar dilakukan pada kalibrasi (lihat di bawah) 

mengatur gain dan offset penguat pembalik. 

 

 

 

 

 



2. Kalibrasi pH Meter 

pH meter harus dikalibrasi sebelum dan setelah setiap pengukuran. Untuk 

penggunaan normal kalibrasi harus dilakukan pada awal pemakaian. Kalibrasi harus 

dilakukan dengan setidaknya dua standar solusi yang buffer span kisaran nilai pH yang 

akan diukur. Ph buffer yang dapat diterima pada pH 4 dan pH 10. PH meter memiliki 

satu kontrol (kalibrasi) untuk mengatur pembacaan meter sama dengan nilai standar 

pertama buffer dan kontrol kedua (kemiringan) yang digunakan untuk mengatur 

pembacaan meter dengan nilai buffer kedua. Kontrol ketiga memungkinkan suhu harus 

ditetapkan.  

Proses kalibrasi tegangan berhubungan yang dihasilkan oleh probe (kira-kira pH 

0,06 volt per unit) dengan skala pH. Setelah setiap satu pengukuran, pesawat itu dibilas 

dengan air suling atau air deionized untuk menghilangkan jejak dari solusi yang diukur, 

mengusap dengan tisu yang bersih untuk menyerap sisa air yang dapat mengencerkan 

sampel dan dengan demikian mengubah membaca, dan kemudian cepat-cepat terbenam 

solusi lain. Ketika tidak digunakan, ujung probe basah harus dijaga.  

Hal ini biasanya tetap direndam dalam larutan asam pH sekitar 3.0. Dalam 

keadaan darurat, diasamkan dengan menggunakan air keran, tetapi air suling atau air 

deionised tidak boleh digunakan untuk jangka panjang sebagai probe penyimpanan air 

yang relatif ionless "sucks" ion keluar dari probe melalui difusi, yang mengalami 

degradasi itu. Kadang-kadang (sekitar sekali sebulan), itu dapat dibersihkan dengan 

menggunakan elektroda pH larutan pembersih, umumnya suatu larutan 0,1 M asam 

klorida (HCl) digunakan [1], mempunyai pH sekitar satu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kalibrasi Digital pH Meter 

Sumber: http://www.dartmouth.edu/~chemlab/techniques/phD.html 

 Digital pH meter menggunakan elektroda untuk mengukur pH larutan 
 

 

  

Press the mode button to select pH. Tekan tombol mode 

untuk memilih pH. 

  

 

 

 

 

 Press the Setup button twice, then press the Enter button 

to clear the existing standardization Tekan tombol Setup 

dua kali, lalu tekan tombol Enter untuk menghapus yang 

ada standardisasi 

 

 

 

 Press the STD button to begin the new calibration. Tekan 

tombol STD untuk memulai kalibrasi yang baru.

 

 

 

 

 Remove the electrode from the bottle of storage solution.

Keluarkan elektroda dari solusi penyimpanan botol. Rinse 

with distilled water. Bilas dengan air suling.

 

 

 

 

 Emerse the electrode in pH 4 buffer, which is pink. Emerse

elektroda pH 4 buffer, yang merah jambu. Swirl the 

solution to fully saturate the electrode with buffer. Swirl 

solusi untuk sepenuhnya jenuh dengan penyangga 

elektroda.  

 

 

 

 Press the STD button again. Tekan tombol STD lagi. After 

the reading is stable, the meter will return to the Measure 

screen. Setelah membaca stabil, meteran akan kembali ke 

layar Mengukur. Press the STD button again to calibrate 

with a second buffer solution Tekan tombol STD lagi untuk 

kalibrasi dengan larutan buffer kedua 

 

 

 



 

  

Remove the solution from the pH 4 buffer and rinse the 

electrode Hapus solusi dari pH 4 buffer dan bilas elektroda

 

 

 

 Emerse the electrode in the pH 10 buffer and swirl.

Emerse elektroda di 10 pH buffer dan berputar-putar.

Press STD again to calibrate with this buffer. Tekan STD 

lagi untuk kalibrasi dengan buffer ini. The meter will 

display a calibration slope and return to the Measure 

screen. Meteran akan menampilkan lereng kalibrasi dan 

kembali ke layar Mengukur. 

 

 

Now the meter should be calibrated and ready to use for measuring the pH of any 

solution. Sekarang meteran harus dikalibrasi dan siap untuk digunakan untuk 

mengukur pH larutan apapun.  
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