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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
 
A. Deskripsi 
  Modul ini membahas 2 topik utama yakni pertama Struktur Atom dan Sistem 
Periodik Unsur, dan kedua Ikatan Kimia dan Struktur Molekular. Pada dasarnya keduanya 
merupakan bagian dari kimia dasar, namun diperkaya dengan pengembangan kimia 
anorganik untuk menghindari terjadinya miskonsepsi yang banyak ditemui khususnya 
untuk konsep bilangan kuantum dan konfigurasi elektronik. Oleh sebab itu topik struktur 
atom mendapat porsi yang sangat luas yang terdiri atas 3 kegiatan mulai dari yang sangat 
elementer hingga yang cukup rumit, yakni penemuan partikel dasar penyusun atom, 
penjelasan spektrum atom hidrogen oleh Bohr hingga teori kuantum (mekanika 
gelombang).  Secara keseluruhan modul mencakup 5 kegiatan berikut. 
  Kegiatan 1.  Kegiatan ini sangat elementer yakni membahas penemuan partikel dasar 
penyusun atom; hal ini “masih” dipandang perlu agar peserta pelatihan mendapat 
penyegaran materi terkait. 
  Kegiatan 2. Kegiatan ini membahas teori atom Bohr yang secara akurat mampu 
menjelaskan fakta spektrum-garis atom hidrogen; dengan demikian peserta pelatihan 
mendapat gambaran yang mampu menguatkan pemahaman konsep teori atom.  
  Kegiatan 3. Kegiatan ini membahas makna penyelesaian persamaan Schrödinger 
untuk memahami munculnya ketiga bilangan kuantum, utama- n, azimut- ℓ, dan magnetik-
azimut- mℓ, yang darinya jenis dan bentuk orbital-angular dilukiskan dalam transformasi 
sumbu Cartes. Konfigurasi elektronik yang umumnya dimaknai mengikuti secara total 
diagram aufbau dikritisi cukup mendalam dengan penambahan konsep muatan inti efektif 
untuk menghindari miskonsepsi.  
  Kegiatan 4. Kegiatan ini membahas sistem periodik unsur, yakni berbagai bentuk-
model Tabel Periodik Unsur (TPU) dan penegasan rekomendasi IUPAC terkini (1997-
2005), sifat-sifat periodisitas bebrapa aspek kimiawi.  
  Kegiatan 5. Kegiatan ini membahas konsep ikatan ion, ikatan kovalen, muatan 
formal dan struktur molekular dengan kemungkinan bentuk resonansi model Lewis, 
VSEPR maupun hibridisasi.  
 
B. Prasyarat 
  Materi modul ini ditujukan pada para peserta PLPG yang sudah lulus S1, sehingga 
telah mendapat materi “dasar” terkait baik melalui Kimia Dasar maupun Kimia Anorganik, 
sehingga terdapat bagian-bagian yang bukan mustahil bersifat pengulangan; namun dalam 
banyak hal materi ini disajikan secara kritis untuk memberi bekal-pengayaan yang mampu 
menghindari berbagai kemungkinan miskonsepsi. 
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C. Petunjuk Penggunaan Modul  
Agar peserta pelatihan berhasil dengan baik dalam mempelajari modul ini, berikut 

beberapa poin petunjuk dalam melakukan kegiatan belajar. 
1. Bacalah dengan cermat bagian pendahuluan modul ini sampai Anda memahami benar 

tujuan pembelajaran melalui modul ini. 
2. Pelajarilah dengan seksama bagian uraian dan penyelesaian contoh persoalan dalam 

tiap modul, kemudian kerjakanlah latihan soal yang ada pada tiap modul dan cocokkan 
dengan  jawaban latihan soal. 

3. Ujilah pemahaman konsep Anda dengan mengerjakan asesmen di bagian akhir seluruh 
modul ini, kemudian cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban yang tersedia di 
halaman-halaman berikutnya. Usahakan penguasaan materi Anda sampai mencapai 
tingkat penguasaan tidak kurang dari 80%. 

 
D. Tujuan Akhir 

 Tujuan akhir seluruh modul pertama ini adalah bahwa para peserta pelatihan 
memiliki berbagai kompetensi sebagaimana dinyatakan berikut ini. 
1. Menjelaskan struktur atom model Bohr, dan mekanika gelombang 
2. Menuliskan konfigurasi elektronik dan hubungannya dengan posisinya dalam TPU 

IUPAC 
3. Melukiskan diagram orbital konfigurasi elektron 
4. Memahami berbagai model TPU label A-B (Amerika Utara versus Eropa), TPU tanpa 

label rekomendasi terkini IUPAC, maupun model-model lain 
5. Menjelaskan sifat-sifat periodisitas unsur: jari-jari atom, enirgi ionisasi, dan 

elektronegatifitas 
6. Menjelaskan proses pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen 
7. Menjelaskan interaksi antarmolekul 
8. Meramalkan bentuk molekular menurut VSEPR dan hibridisasi 
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BAB II 
KEGIATAN BELAJAR-1 

PENEMUAN PARTIKEL DASAR PENYUSUN ATOM  
 
A.  Tujuan Antara 
  Bagian modul ini membahas penemuan partikel dasar penyusun atom sebagai bahan 
“penyegaran” atau barangkali “pengayaan” untuk topik yang sejenis yang tentunya pernah 
Anda kenal bukan? Nah, tak terhindarkan topik ini juga memaparkan kembali materi 
sejenis untuk menambah wawasan lebih lanjut dengan harapan Anda lebih jauh memahami 
perihal Atom. Oleh sebab itu setelah menyelesaikan Kegiatan Belajar-1 ini diharapkan 
Anda dapat: 
(1)  menjelaskan pandangan Dalton perihal atom 
(2)  menjelaskan pandangan Faraday perihal atom berdasarkan hasil elektrolisis 
(3) menyebutkan sifat-sifat sinar katode sebagaimana teramati dalam tabung Crookes  
(4)  menyebutkan kesamaan / perbedaan sinar katode dengan sinar terusan 
(5) menjelaskan adanya kemungkinan tetes minyak (a) yang jatuh pada plat negatif 

bawah, (b) yang menempel pada plat positif atas, dan (c) yang melayang di antara 
kedua plat dalam percobaan Milikan 

(6) menghitung muatan tetes minyak jika diketahui data jari-jari dan rapatannya, dan  
gaya listrik yang bekerja padanya untuk menahan tetes minyak ini tetap melayang di 
antara kedua plat pada percobaan Milikan  

(7) menghitung muatan elektron hasil percobaan Milikan jika diperoleh data muatan-
muatan satu butir minyak.    

(8)  menjelaskan arti formula rasio muatan/massa elektron  
(9)  menjelaskan maksud percobaan tetes minyak Millikan 
(10) mengidentifikasi partikel dasar penyusun atom 
(11) mengidentifikasi nama ahli kimia yang pertama kali menemukan hasil  

percobaaan hamburan sinar alfa  
 
B.  Uraian Materi-1  
  Pandangan orang tentang atom mulai agak terinci sejak J. Dalton (1808) 
mengemukakan teorinya untuk menerangkan hukum-hukum dasar ilmu kimia yang 
berhubungan dengan konversi massa dalam proses kimia. Atom berasal dari kata atomos 
(Yunani) yang artinya tidak dapat dibagi-bagi lagi. Untuk itu Dalton mengemukakan 
dugaannya yang masih samar-samar dan cukup kompleks sebagai berikut. 
(1). Unit partikel suatu materi yang tidak dapat dibagi-bagi atau diubah menjadi  

partikel lain disebut atom.    
(2). Atom bersifat tidak dapat dipecah-pecah. 
(3). Sebuah unsur tertentu terdiri atas atom-atom yang sama dan atom-atom ini  

mempunyai massa yang sama.    
(4). Atom-atom dari unsur-unsur berbeda mempunyai massa yang berbeda pula.   
(5). Reaksi kimia antara dua atau lebih unsur tidak lain adalah peristiwa penggabungan 

antara atom unsur yang satu dengan atom unsur yang lain; massa relatif atom-atom 
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unsur yang bergabung secara langsung berhubungan dengan massa atom relatif 
unsur-unsur penyusunnya.   

  Pandangan Dalton tersebut tentu saja belum memberikan gambaran yang jelas 
mengenai struktur atom itu sendiri. Perkembangan ke arah struktur atom modern menjadi 
meningkat setelah ditemukannya partikel-partikel yang sangat kecil sebagai partikel dasar 
penyusun atom. Oleh karena itu identifikasi partikel-partikel dasar ini yaitu, elektron, 
proton dan neutron secara ringkas perlu dibicarakan lebih dulu untuk mengawali 
pembicaraan struktur atom modern.   
 
1.1 Penemuan Sinar Katode: Elektron 
  Kenyataan bahwa perubahan-perubahan kimia dapat dihasilkan oleh karena arus 
listrik, misalnya pada proses elektrolisis, menunjukkan adanya hubungan antara materi 
dengan listrik. Peristiwa elektrolisis memberi petunjuk bahwa atom mungkin merupakan 
bagian dari suatu susunan yang mempunyai sifat listrik karena materi diasumsikan terdiri 
atas bangunan atom-atom. Faraday telah berhasil mempelajari peristiwa elektrolisis dengan 
mengemukakan hukumnya bahwa hasil elektrolisis sebanding dengan arus listrik dan 
massa atom; hal ini menyarankan bahwa suatu struktur listrik harus melibatkan partikel-
partikel listrik tertentu (karena partikel mempunyai massa).   
  Peristiwa lain yang berkaitan dengan arus listrik ditunjukkan pula dalam tabung gelas 
(tabung Crookes). Bila dalam tabung Crookes yang bertekanan biasa dipasang dua 
elektrode yang dihubungkan dengan sumber arus listrik ternyata tidak menunjukkan 
adanya gejala aliran listrik dalam medium tabung. Namun, bila tekanan udara atau gas 
dalam tabung dikurangi menjadi sangat rendah ternyata nampak adanya loncatan sinar 
yang menjalar dari katode menuju anode. Loncatan sinar ini kemudian disebut sebagai 
sinar katode. Sayangnya penyelidikan-penyelidikan terhadap peristiwa terjadinya sinar 
katode, yang sebenarnya telah dimulai sejak 1853 oleh Masson (Perancis), terhambat 
karena belum tersedianya tabung gelas yang memadai untuk percobaan yang bersangkutan.   
  Bersamaan dengan keberhasilannya membuat tabung gelas yang lebih memadai, S. 
W. Crookes (1870 – 1879) dapat melakukan pengamatan-pengamatan yang lebih efektif 
terhadap sifat-sifat sinar katode; tabung gelas yang dihasilkan kemudian dikenal sebagai 
tabung crookes. Hasil penyelidikannya antara lain adalah sebagai berikut. 
(1) Jika di antara kedua elektrode dipasang suatu objek, ternyata diperoleh bayangan 

bangun objek ini pada layar pendar di belakangnya. Mengapa?  Ini hanya akan 
terjadi jika sinar katode berjalan menurut jejak lurus. 

(2)  Jika di antara kedua elektrode dipasang baling-baling, ternyata baling-baling ini  
menjadi berputar. Mengapa? Ini hanya akan terjadi jika sinar katode mempunyai 
energi kinetik. 

(3) Sinar katode dapat menimbulkan peristiwa pendar (fluoresen) pada senyawa-
senyawa tertentu misalnya ZnS sebagaimana peristiwa munculnya gambar pada layar 
televisi.   

(4) Sinar katode dibelokkan oleh medan magnetik (Gambar 1.1a) dan medan listrik 
(Gambar 1.1b), dan menuju pelat (kutub) positif; ini berarti bahwa sinar katode 
bermuatan negatif bukan? 
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(5) Jika sinar katode mengenai lembaran tipis logam akan mengakibatkan panas hingga 
membara. 

(6)  Sinar katode mampu mengionkan molekul-molekul gas yang dilaluinya. 
(7) Sinar katode mampu menghasilkan radiasi penetrasi (tembus) tinggi (sebagai sinar-

X) jika difokuskan pada suatu target. 
(8)  Sinar katode merusak film maupun kertas foto. 
 
  Jadi, sinar katode terdiri atas partikel-partikel bermuatan negatif. G. J. Stoney pada 
1881 mengemukakan bahwa sifat listrik dibawa oleh partikel negatif secara individual. 
Parikel ini diusulkan dengan nama elektron (berasal dari bahasa Yunani yang atinya 
amber yaitu suatu bahan untuk mendapatkan muatan listrik ketika digosok dengan sutera). 
Dengan mengganti berbagai macam gas pengisi tabung dapat diketahui bahwa terjadinya 
sinar katode tidak bergantung pada jenis gas yang ada. Kesimpulan apa yang dapat ditarik 
dari pengamatan ini? Tentu secara sederhana dapat disimpulkan bahwa setiap atom 

Gambar 1.1 Sifat sinar katode terhadap medan magnetik (a) dan medan 
listrik (b), dan bagan alat Thomson untuk menentukan e/m 
elektron (c) 
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(materi) mengandung partikel bermuatan negatif, elektron, bukan?     
  Penentuan Rasio Muatan-Massa Elektron 
  Nah, bagaimana langkah selanjutnya untuk mengetahui karakteristik elektron ini?  J. 
J. Thomson menyadari bahwa sinar katode tidak lain merupakan aliran partikel negatif dari 
katode menuju anode sebagaimana aliran listrik dalam proses elektrolisis. Kenyataan 
bahwa sinar katode dibelokkan oleh medan magnetik dan medan listrik memberikan ide 
pada Thomson untuk memodifikasi tabung Crookes dengan kelengkapan kedua medan 
tersebut. Thomson selanjutnya melakukan perhitungan-perhitungan atas dasar kuat medan 
magnetik dan kuat medan listrik yang digunakan terhadap besarnya simpangan sinar 
katode yang terjadi sebagaimana diuraikan berikut ini.   
  Seperti ditunjukkan Gambar 1.1, bila tanpa ada pengaruh medan magnetik atau 
medan listrik, sinar katode berjalan menurut jejak lurus KB. Jika hanya medan magnetik E 
yang bekerja, elektron mengalami gaya sebesar H e v (H = kuat medan, e = muatan 
elektron, dan v = kecepatan elektron) yang mengakibatkan elektron bejalan menurut jejak 
lengkung sehingga berkas elektron jatuh pada C. Kelengkungan jejak elektron ini dapat 
dipandang sebagai gerak melingkar dengan jari-jari r yang dapat dihitung menurut dimensi 
alat yang bersangkutan. Dalam hal ini berlaku bahwa,  

gaya sentrifugal = gaya magnetik 

yaitu      
r
vm 2

  = H e v   

atau     
m
e   = 

rH
v      ……………….. (1.1) 

  Selanjutnya jika pengaruh beda potensial sebesar V pada pelat P juga bekerja, maka 

(berkas) elektron tentulah akan mengalami gaya medan listrik sebesar d
eV  (d = jarak 

antara kedua pelat P). Jika kuat medan listrik ini diarahkan melawan gaya magnetik, 
dengan kekuatan yang sama besar, maka tentulah berkas elektron kembali jatuh menurut 
garis lurus KB (Gambar 1.1c).  Dalam hal ini berlaku bahwa: 

gaya medan listrik = gaya magnetik 

yaitu      
d
eV   = H e v   

atau      v  = 
dH

V       ……………….. (1.2) 

Kombinasi persamaan (1) dan (2) diperoleh:  

          
m
e   = 

rdH
V
2      ……………….. (1.3) 

Besaran V, H, d  dan r, semua telah diketahui, sehingga nilai rasio me  dapat ditentukan.  

Suatu hal yang sangat menarik adalah bahwa nilai me  ternyata tidak bergantung pada 
kecepatan elektron yang dapat diubah-ubah menurut perbedaan potensial antara kedua 
elektrode tabung, dan juga tidak bergantung pada sumber elektron. Hal ini menunjukkan 
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bahwa elektron merupakan partikel dasar penyusun setiap atom. Harga konstan me  ini 

adalah kira-kira 1,76·108 C g-1 atau 5,274·1017 s e s  g-1.   
Penentuan Muatan dan Massa Elektron 

  Elektron merupakan 
partikel yang sangat kecil 
dan massanya tidak mungkin 
diukur secara langsung. 
Maka penemuan nilai rasio 

me  tersebut memberikan ide 
bagi R. A.  Millikan untuk 
menangkap elektron ke 
dalam partikel tetes minyak 
yang jauh lebih besar dan 
dapat terukur massanya 
sehingga muatan minyak 
(elektron) dapat ditentukan. 
Dengan menyemprotkan 
minyak (atau cairan lain) ke 
dalam ruangan, yang telah 
dikurangi tekanan udaranya 
dengan pompa V, seperti 
pada Gambar 1.2, diperoleh butiran-butiran tetes minyak yang sangat kecil.  Beberapa butir 
minyak ini akan lolos lewat sebuah celah pada pelat positif (+) A (atas) dan jatuh pada 
pelat negatif (-) K (bawah). Salah satu atau beberapa butir minyak ini tentu dapat 
menangkap elektron hasil ionisasi udara dalam ruang alat oleh sinar-X, sehingga butir 
minyak ini menjadi bermuatan negatif. Melalui teleskop pengamat M dapat diamati jatuh-
tidaknya butir-butir minyak ini bila diberikan medan listrik melalui kedua pelat A-K. Butir 
minyak akan jatuh jika tidak bermuatan negatif atau dengan kata lain tidak menangkap 
elektron. Tetapi sebaliknya, butir minyak yang menangkap elektron akan menjadi 
bermuatan (negatif) sehingga tertahan atau jatuh diperlambat, dan inilah yang diselidiki 
lebih lanjut.   
  Dengan mengatur besarnya beda potensial V antara kedua pelat A-K, butir minyak 
yang bermuatan dapat ditahan menempel pada bagian pelat (positif) atas. Selanjutnya jika 
V ditiadakan maka butir minyak ini akan jatuh dengan kecepatan v yang dapat diamati.  
Hubungan jari-jari dengan kecepatan jatuhnya butir minyak dinyatakan dengan rumusan, r

 = (
ρ
η

g
v

2
9 )

½
, dan massa butir minyak dapat dihitung menurut rumusan m = 4/3 π r3ρ , 

dengan η = kekentalan udara dalam alat, ρ  = rapatan minyak, dan g = gaya gravitasi. Jika 
dengan beda potensial sebesar V butir minyak yang bermuatan dapat ditahan melayang di 
antara kedua pelat A-K, maka berlaku hubungan: 
  gaya listrik pada butir minyak = gaya gravitasi pada butir minyak 

 Gambar 1. 2 Bagan alat percobaan Milikan 
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yaitu:       
d
qV  = m g 

atau        q  = 
V

dgm      …………………. (1.4) 

dengan d = jarak antara kedua pelat A-K, dan q = muatan butir minyak. 
  Besaran-besaran m, g, d, dan V, semua telah diketahui; dengan demikian muatan 
butir minyak dapat ditentukan, dan dari berbagai macam cairan dan berulangkali percobaan 
ternyata selalu diperoleh hasil yang merupakan kelipatan bilangan bulat tertentu. Hasil 
tersebut antara lain: 9,6·10-10, 24,0·10-10, 4,8·10-10, dan 14,4·10-10 ses. Bilangan-bilangan 
ini secara berturut-turut jelas merupakan kelipatan dari 2q, 5q, 1q, dan 3q. Oleh karena 
belum pernah ditemui nilai terkecil selain 4,8·10-10, maka harga ini kemudian dianggap 
sebagai muatan satu elektron, dan yang lain menunjukkan jumlah elektron yang dapat 
ditangkap oleh setiap butiran minyak yang diselidiki.  Harga muatan elektron yang 
disepakati dewasa ini adalah sebesar 4,803·10-10 ses atau 1,602·10-19 C. Dengan 
ditemukannya harga muatan elektron tersebut, maka massanya dapat dihitung menurut 
rumusan rasio muatan-massa yaitu, 

m = 
me

e
/

  = 1-8

 -19

g C 10  1,76
C10  1,602

⋅
⋅  = 9,11·10-28 gram 

 
1.2 Penemuan Sinar Terusan: Proton 
  Setelah penemuan partikel negatif (elektron) tentulah ada partikel lawannya (positif) 
bukan? Nah, untuk menyelidiki adanya partikel ini, E. Goldstein (1886) mempelajari 
terjadinya sinar pada tabung Crookes dengan menggunakan katode berbentuk piringan 
sepenuh lingkaran tabung dan berlubang-lubang pada bagian tengahnya. Ternyata, selain 
terjadi sinar katode, juga terjadi seberkas sinar yang lolos lewat lubang katode (Gambar 
1.3); sinar ini kemudian disebut sebagai sinar terusan (atau sinar kanal). W. Wien (1898) 
dapat menunjukkan bahwa sinar terusan ini juga dibelokkan oleh medan magnetik maupun 
medan listrik. Akan tetapi, simpangan pembelokan ini berlawanan arah dan lebih kecil 
daripada pembelokan sinar katode.  Oleh karena itu disimpulkan bahwa sinar terusan 
bermuatan positif dan terdiri atas partikel-partikel yang lebih berat daripada elektron; sinar 
terusan yang kemudian sering juga disebut sinar positif mempunyai muatan kelipatan dari 
+1,60·10-19 C.   
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  Setelah penemuan sinar terusan, peristiwa munculnya cahaya dalam tabung gas 
Crookes dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut. Sebagaimana ditunjukkan Gambar 
1.4, elektron dari atom-atom katode mengalir ke anode dan sebagian besar menabrak atom-
atom gas apapun yang ada dalam tabung. Hal ini dapat mengakibatkan keluarnya satu 
elektron atau lebih dari atom gas tersebut sehingga menghasilkan partikel positif.  
Elektron-elektron ini tentu mengalir ke anode sedangkan partikel-partikel positif mengalir 
ke katode dan sebagian besar menabraknya, namun beberapa lolos lewat lubang katode 
yang terdeteksi oleh layar pendar di belakang katode. Sejumlah kelebihan energi yang 
diraih oleh atom-atom gas dibebaskan dalam bentuk cahaya yang memenuhi isi tabung.   

  Dengan cara yang sama sebagaimana penentuan rasio muatan-massa elektron, 
Thomson (1913) kemudian mampu menentukan rasio muatan-massa partikel positif 

tersebut. Dari berbagai percobaan ternyata diperoleh hasil bahwa rasio muatan-massa m
q , 

jauh lebih besar daripada rasio muatan-massa elektron me . Tambahan pula harga m
q  

bergantung pada jenis gas yang digunakan dalam tabung.   
  Berdasarkan hasil percobaannya, E. Rutherford pada 1914 dapat menunjukkan 
bahwa partikel teringan yang dijumpai pada sinar positip ternyata mempunyai massa 
sebesar massa atom hidrogen. Dengan asumsi bahwa muatan positip ini tentulah sama 
dengan muatan sebuah elektron tetapi dengan tanda berlawanan, maka dapat disimpulkan 
bahwa partikel teringan ini tidak lain adalah ion H+, yaitu atom hidrogen yang kehilangan 
satu elektronnya. Percobaan-percobaan lebih lanjut sampai pada rasionalisasi bahwa atom 
hidrogen yang bermuatan positip merupakan satu satuan partikel positif terkecil dalam 
susunan atom yang kemudian disebut proton. Massa proton ini adalah kira-kira 1,67·10-24 
gram, atau 1837 kali massa elektron. Perlu dicatat bahwa dalam berulang kali percobaan 

ditemuai adanya harga-harga kelipatan m
q ; hal ini dapat diinterpretasikan bahwa atom gas 

yang diselidiki dapat melepaskan satu, dua atau tiga elektron.   

Gambar 1.3  Bagan alat terjadinya sinar terusan 

+  B 

 V 

 A 

 -  K 

Gambar 1.4  Bagan terjadinya sinar anode dalam tabung Crookes 
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1.3 Penemuan Neutron 
  Serangkaian percobaan untuk berbagai unsur menunjukkan bahwa massa atom selalu 
lebih besar daripada jumlah massa proton dan elektron. Perlu dicatat bahwa jumlah proton 
yang merupakan karakteristik bagi setiap atom unsur yang bersangkutan telah ditemukan 
menurut percobaan Moseley. Bahkan dengan alat spektrograf massa dapat ditemukan 
adanya lebih dari satu macam harga massa atom untuk atom-atom unsur yang sama 
sekalipun, yang kemudian dikenal sebagai isotop.   
  Untuk menjelaskan gejala-gejala tersebut perlu diperkenalkan adanya partikel lain 
yang bersifat netral tanpa muatan yang kemudian disebut neutron. Partikel ini pertama 
kali diusulkan oleh Rutherford pada tahun 1920 dan diduga mempunyai massa hampir 

sama dengan massa atom hidrogen, tetapi, baru pada tahun 1933 ditemukan oleh J. 
Chadwick dalam proses reaksi nuklir. Dalam percobaan ini (Gambar 1.5) partikel-α yang 
ditembakkan pada unsur berilium (Be) menghasilkan radiasi berikutnya dengan daya 
penetrasi (tembus) sangat tinggi. Radiasi ini mampu menghantam proton keluar dari 
parafin dengan gaya yang sangat kuat. Berdasarkan energi dan momentumnya, hanya 
partikel netral dengan massa setingkat dengan massa proton yang mampu menghantam 
proton keluar dari parafin. Oleh karena itu, Chadwick berpendapat bahwa radiasi dengan 
daya penetrasi kuat ini tentulah terdiri atas partikel-partikel netral dengan massa sesuai 
untuk neutron. Dengan demikian atom (berilium) mengandung partikel netral, neutron (n), 
selain proton (p) dan elektron (e), dan ketiganya disebut sebagai partikel dasar penyusun 
atom.  

  Tabel 1.1 Data massa dan muatan elektron, proton, dan neutron 
 Elektron Proton Neutron 
Muatan (s e s) 4,803·10-10 4,803·10-10 0 (nol) 
   Coulomb -1,602·10-19 +1,602·10-19 0 (nol) 
   unit -1 +1 0 (nol) 
Massa (gram) 9,109534·10-28 1,6726485·10-24 1,6749543·10-24 
   (s m a) 0,0005485802 1,0072764 1,0086650 

  Tabel 1.1 menunjukkan komparasi muatan dan massa ketiga partikel dasar tersebut 
dalam harga-harga nyata dan harga-harga satuan atom. Perlu dicatat bahwa massa proton 
dan neutron keduanya relatif sama besarnya.   

 Sumber  
 partikel- α 

 partikel- α 

 Berilium 

 Radiasi berdaya  
 penetrasi tinggi 

 parafin 

 Proton  
 berkecepatan 
 tinggi 

 Gambar 1. 5 Percobaan penembakan berilium dengan partikel- α 
menghasilkan radiasi neutron yang mampu 
membebaskan proton dari parafin 
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C. Latihan Kegiatan Belajar-1 
Petunjuk: Selesaikan soal-soal berikut dengan penjelasan singkat menurut bahasa Anda 
sendiri. 
1. Percobaan dalam tabung Crookes menghasilkan berkas sinar yang kemudian dikenal 

sebagai sinar katode. (a) Mengapa disebut sebagai sinar katode; (b) sebutkan minimal 4 
sifat-sifat sinar katode 

2. Dalam percobaan penemuan sinar katode mengapa simpulannya dapat diarahkan 
bahwa elektron merupakan partikel dasar penyusun atom? 

3. Selain penemuan sinar katode, percobaan tabung Crookes juga menemukan hasil lain 
yaitu munculnya sinar terusan atau sinar kanal. Sebutkan beberapa persamaan dan 
perbedaannya dengan sinar katode.   

4. Dalam percobaan tetes minyak menurut cara Millikan, teramati adanya butir-butir 
minyak yang jatuh, melayang-layang, dan bahkan ada yang tertarik menempel pada 
pelat positif (pelat atas) dalam waktu yang bersamaan.  Mengapa hal ini dapat terjadi? 

5. Dalam percobaan Milikan dipakai minyak dengan densitas 0,851 g cm-3 dan 
menghasilkan butiran dengan jari-jari 1,64·10-4 cm. Untuk menahan sebutir minyak 
yang bermuatan ini tetap melayang di antara kedua pelat ternyata diperlukan gaya 
listrik sebesar 1,92·105 N/C. Hitung besarnya muatan butir minyak tersebut. 

 
D.  Rambu-Rambu Kunci Jawaban Latihan Kegiatan Belajar-1  
1.  Bisa terjadi sinar katode karena tekanan dalam tabung Crookes dikurangi. 

(a) Disebut sinar katode karena nampak bahwa berkas sinar menjalar dari katode ke 
arah anode. 

(b) Sifat sinar katode antara lain (1) berjalan menurut jejak garis lurus, (2) dibelokkan 
oleh medan magnetik maupun medan listrik ke arah kutub / pelat positif, (3) 
mampu mengionkan gas yang dilaluinya, dan (4) mempunyai energi kinetik. 

2.   Dengan menggunakan jenis gas apapun sebagai pengisi tabung selalu dapat terjadi  
sinar katode. Ini berarti bahwa atom-atom gas apapun selalu mengandung partikel 
listrik penyusun sinar katode yaitu elektron, dan oleh karena itu setiap atom selalu 
tersusun oleh elektron atau dengan kata lain elektron merupakan partikel dasar 
penyusun atom. 

3. Persamaan sinar kanal dengan sinar katode antara lain (1) keduanya dibelokkan oleh 
medan magnetik/medan listrik, (2) keduanya berjalan menurut garis lurus, (3) 
keduanya tersusun oleh partikel-partikel listrik bermuatan, (4) keduanya menimbulkan 
peristiwa pendar.  Perbedaannya antara lain (1) dengan arah belokan yang saling 
berlawanan dan simpangan belokan sinar kanal lebih kecil ketimbang simpangan 
belokan sinar katode, (2) sinar kanal terusun oleh partikel listrik bermuatan positif, (2) 
dibelokkan oleh medan magnetik/medan listrik dengan simpangan belokan lebih kecil 
dan berlawanan arah dengan belokan sinar katode, (3) sifat sinar kanal bergantung jenis 
gas pengisi tabung. 

4. Pada percobaan Milikan, kejadian serentak butir minyak yang jatuh ke pelat bawah 
oleh karena butir minyak tidak menangkap elektron, butir minyak lain yang melayang 

232 MODUL PLPG 2014 | PENDALAMAN MATERI KIMIA 



oleh karena butir minyak ini menangkap elektron sejumlah tertentu sehingga gaya 
gravitasi yang menariknya ke bawah sama dengan gaya tarik listrik ke arah pelat positif 
atas, dan butir minyak lain yang menempel pada pelat atas oleh karena butir minyak ini 
menangkap elektron dengan jumlah yang lebih banyak sehingga gaya listrik lebih besar 
ketimbang gaya gravitasi. 

5. Gaya listrik V/d = 1,92·105 N/C, gaya gravitasi = 9,81 m s-2  massa butir minyak, m = 
4/3 πr3 x ρ = 4/3 x 22/7 x (1,64 x 10-4)3 cm3 x 0,851 g cm-3 = 15,729844·10-12 g = 
15,729844·10-15 kg.  
Muatan minyak pada butir minyak yang melayang dihitung menurut hubungan: 

 q  = 
V

dgm  = 
N/C 10 x 1,92

s m 9,81kg ·10 15,729844
5

-2-15 × = 8,04·10-19 C 

 
 

MODUL PLPG 2014 | PENDALAMAN MATERI KIMIA 233 



KEGIATAN BELAJAR-2 
TEORI  ATOM  BOHR 

 
A.  Tujuan Antara 
  Bagian modul ini membahas spektrum- garis atom hidrogen dan struktur atom 
menurut Bohr sebagai bahan “penyegaran” atau sangat mungkin “pengayaan” untuk topik 
yang sejenis yang tentunya pernah Anda kenal bukan? Nah, tak terhindarkan topik ini juga 
memaparkan kembali materi sejenis yang relatif rinci khususnya perihal spektrum-garis 
atom hidrogen untuk menambah wawasan lebih lanjut dengan harapan Anda lebih jauh 
memahami perihal Atom. Oleh sebab itu setelah menyelesaikan Kegiatan Belajar-2 ini 
diharapkan Anda mampu: 
1. mengidentifikasi model atom Thomson dan Rutherdord 
2. mengidentifikasi hasil-hasil percobaan hamburan sinar alfa pada lempeng tipis logam 
3. mengubah data panjang-gelombang spektrum garis atom hidrogen menjadi data 

bilangan-gelombang untuk deret Lyman, Balmer, dan Paschen 
4. menunjukkan hubungan numerik selisih antar bilangan-gelombang dalam satu deret 

dengan bilangan-gelombang deret yang lain 
5. menuliskan makna spektrum garis atom hidrogen dalam bentuk rumusan Ritz  
6. menjelaskan teori atom Bohr 
7. menghitung energi elektron dalam setiap orbit menurut Bohr 
8. menjelaskan hubungan spektrum garis atom hidrogen dengan transisi elektronik model 

atom Bohr 
 
B.  Uraian Materi  
2.1 Model Atom Thomson  
  Setelah ditemukan partikel dasar penyusun atom, elektron dan proton, J. J. Thomson 
(1898) mengemukakan pandangannya perihal struktur atom yang berbentuk speris (bola). 
Atom ini dapat dipertimbangkan sebagai suatu listrik positif dengan elektron (muatan 
negatif) dalam jumlah yang sama dengan listrik positif tertanam di dalamnya. Model atom 
Thomson ini dapat digambarkan seperti halnya dengan buah semangka, daging semangka 
sebagai listrik positif dan bijih-bijihnya 
sebagai elektron tertanam di dalamnya. 
Ditegaskan pula bahwa sebagian besar 
massa atom harus diasosiasikan dengan 
listrik positif karena bagian ini jauh lebih 
berat daripada elektron.   
 
2.1 Model Atom Rutherford 
  Untuk menguji sejauh mana teori atom 
Thomson dapat dipertahankan, marilah kita 
ikuti bagaimana Rutherford (1911) 
melakukan percobaan yang dikenal dengan 

Gambar 2.1  Bagan hamburan sinar α  
percobaan Rutherford 
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hamburan sinar alfa-α. Bila sinar alfa (dari sumber bahan radioaktif R) yang bermuatan 
positif melalui celah S difokuskan pada lempeng logam L yang sangat tipis ternyata 
diperoleh hasil pengamatan sebagai berikut (Gambar 2.1). 
(1) Sebagian besar (~ 99%) sinar alfa diteruskan menembus lempeng dengan arah lurus 

(A); mengapa demikian? 
(2) Sebagian kecil sinar alfa menembus lempeng dan membelok dengan berbagai variasi 

sudut belok yang kecil (B); bagaimana ini dapat terjadi? 
(3) Sebagian kecil sinar alfa dipantulkan oleh lempeng seolah-olah kembali ke arah 

sumber sinar alfa tersebut (C); sungguh mencengangkan bukan? 
  Nah, pengamatan (1) sesuai dengan dugaan yaitu sinar alfa menembus lempeng 
dengan arah lurus. Sinar alfa mempunyai daya tembus yang sangat besar, dan bila muatan 
positif dan massa atom terdistribusi merata pada lempeng, maka kecil kemungkinan bahwa 
sinar alfa mengalami pembelokan. Namun, pengamatan (2) yaitu pembelokan sinar alfa 
dan terlebih-lebih pengamatan (3) yaitu pemantulan balik sinar alfa, ini benar-benar diluar 
dugaan dan bahkan sulit dipercaya! Bagaimana mungkin muncul hasil sinar-tembus yang 
bervariasi? “Adalah hal yang mustahil bila kita menembak beberapa lapis kertas tisu pada 
jarak kira-kira 40 cm ternyata ada peluru yang membelok dan bahkan memantul kembali 
‘mengenai’ si penembak!”; demikian kira-kira komentar Rutherford; dapatkah Anda 
membayangkannya?. Oleh karena itu, model atom Thomson jelas tidak dapat menerangkan 
hasil pengamatan tersebut!   
  Ketiga hasil pengamatan tersebut memberikan ide bahwa atom sebagian besar terdiri 
atas ruang kosong (yaitu medan gaya listrik) sehingga partikel alfa dapat menembusnya 
(Gambar 2.2); sepahamkah Anda? Andaikata partikel alfa menabrak elektron, maka 
penyimpangan arah atau pembelokan sinar alfa tentulah hanya sangat kecil saja karena 
massa partikel alfa kira-kira 7500 kali massa elektron. Dengan demikian pembelokan 
sinar alfa yang sangat kuat tentulah disebabkan oleh faktor lain yaitu kemungkinan 
adanya gaya tolak muatan senama, positif. Dengan kata lain, atom mengandung bagian 
yang bermuatan positif (Z); bagaimana pendapat Anda? Sedangkan, pemantulan partikel 
alfa tentulah karena partikel ini menabrak bagian atom yang sangat besar massanya dan 
tidak lain tersusun oleh partikel-partikel positif tersebut; setujukah Anda? Bagian atom 
bermuatan positif dengan massa sangat besar ini kemudian disebut inti atom. Inti atom ini 
tentunya menempati porsi ruang yang sangat kecil saja terhadap keseluruhan volume atom 
sehingga hanya sebagian kecil saja partikel alfa yang menabraknya lalu dipantulkan balik.  
  Selanjutnya dari 
pengukuran-pengukuran 
hamburan sinar alfa dapat 
diperkirakan bahwa sebuah inti 
atom mempunyai diameter 
sekitar 10-13 cm, sedangkan 
diameter atomnya kira-kira 105 
kali lebih panjang. Dengan 
demikian volume atom praktis ditempati elektron-elektron.   

 A 

 A  B 

 B 
 C 

 Sinar − α  Z 

Gambar 2.2  Sketsa perilaku sinar- α dalam satu atom  

MODUL PLPG 2014 | PENDALAMAN MATERI KIMIA 235 



  Jadi secara ringkas dapat dikemukakan bahwa: 
(1) atom tersusun oleh partikel-partikel dasar elektron, proton, dan neutron, 
(2) inti atom, yang praktis memberikan seluruh massa atom, tersusun oleh proton dan 

neutron serta menempati porsi ruang yang jauh sangat kecil ketimbang seluruh volume 
atomnya, dan  

(3) di seputar inti yang dianggap memberikan volume atom, ditempati oleh elektron-
elektron. 

 
2.3 Spektrum Atom 
  Pada dasarnya, percobaan hamburan sinar α yang dilakukan oleh Rutherford 
merupakan awal dari perkembangan teori atom modern. Namun, gambaran atom yang 
terdiri atas inti positif dan di sekelilingnya tersebar elektron-elektron negatif ternyata 
masih menimbulkan masalah baru; apa masalahnya kira-kira?  
  Oleh karena berlawanan muatan, elektron tentulah tertarik oleh inti sehingga akan 
jatuh ke dalam inti andaikata elektron dalam keadaan diam. Dengan demikian, sangat 
mungkin elektron bergerak di sekeliling inti dan melawan gaya tarik ke arah inti. Namun, 
karena gerakannya ini, menurut teori fisika klasik elektron seharusnya memancarkan 
energi seperti halnya gejala-gejala yang umumnya terlihat bahwa partikel bermuatan listrik 
yang bergerak dalam pengaruh medan gaya tarik tertentu selalu menyerahkan energi. Bila 
halnya demikian, gerakan elektron tentu menjadi makin diperlambat sehingga tidak lagi 
dapat dipertahankan kedudukannya melawan gaya tarik inti yang akhirnya berakibat 
jatuhnya elektron ke dalam inti. Ini berarti bahwa atom bersifat tidak stabil, dan oleh 
karena itu bertentangan dengan kenyataan terhadap sifat kestabilan atom umumnya. 
Namun jelas bahwa argumentasi tentang keadaan elektron  di sekeliling inti atom tentu 
tidak sesederhana seperti yang telah dikemukakan oleh Rutherford tersebut, melainkan 
memerlukan penyempurnaan lebih lanjut.   
  Sebuah petunjuk untuk menyelesaikan masalah bagaimana keadaan elektron di 
seputar inti atom tersebut diperoleh dari studi tentang cahaya yang dipancarkan oleh 
berbagai macam senyawa bila senyawa dipanaskan. Telah lama dikenal sebelumnya bahwa 
cahaya putih tersusun oleh beberapa macam warna, dan ini dapat dipisahkan bila seberkas 
cahaya putih dilewatkan menembus sebuah gelas prisma, sebagaimana dilakukan oleh 
Isaac Newton terhadap sinar matahari pada tahun 1700. Demikian juga cahaya putih yang 
berasal dari padatan yang berpijar misalnya kawat filamen dalam sebuah bolam, bila 
dilewatkan menembus sebuah gelas prisma, cahaya yang diteruskan dan ditangkap oleh 
sebuah film akan berupa spektrum kontinu dari bermacam-macam warna yang menyusun 
suatu warna pelangi. Jadi, campuran beberapa warna ini berubah secara perlahan, kontinu, 
dari warna satu ke warna lain, secara berturut-turut merah - jingga - kuning - hijau - biru – 
violet. Perubahan warna ini sesuai dengan menurunnya harga panjang gelombang (λ) atau 

naiknya energi (E = 
λ
hc ; dengan h = tetapan Planck dan  c = kecepatan cahaya) bagi warna 

cahaya yang bersangkutan seperti berikut ini :  
   Warna cahaya : batas merah  kuning  hijau  biru  batas violet 
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   λ  (dalam nm) :  720      580    500  450   400 
  Jadi, warna-warna tersebut menunjuk pada cahaya dengan tingkat energi yang 
berbeda-beda. Bukti adanya perbedaan tingkat energi ditunjukkan oleh fakta bahwa cahaya 
violet dengan energi tertinggi dan λ terpendek dibelokkan paling kuat, tetapi cahaya merah 
dengan energi terendah dan λ terpanjang dibelokkan paling lemah oleh prisma.   

  Bila ke dalam tabung bolam dimasukkan suatu senyawa padatan garam yang mudah 
menguap, ternyata bukan spektrum kontinu yang diperoleh melainkan spektrum garis, 
yaitu garis-garis tipis berwarna yang dipisahkan oleh bagian-bagian gelap hitam antara 
garis yang satu dengan yang lain. Karena setiap garis spektrum ini menunjuk pada cahaya 
dengan panjang gelombang tertentu dan dengan demikian tingkat energi tertentu, maka 
terjadinya garis-garis spektrum dapat diartikan bahwa atom hanya dapat memancarkan 
cahaya-cahaya dengan tingkat energi tertentu; bagaimana pendapat Anda? Dengan kata 
lain tidak setiap energi dapat dipancarkan sebagai cahaya, melainkan hanya energi dengan 
harga-harga kuanta atau diskret saja.  
  Jika berbagai macam senyawa dengan unsur yang berbeda-beda dipakai sebagai 
sumber cahaya, ternyata setiap unsur penyusun senyawa tersebut mempunyai spektrum 
garis yang khas bagi unsur yang bersangkutan; bagaimana tapak jari Anda, samakah 
dengan tapak jari orang lain? Tambahan pula diperoleh suatu pola keteraturan garis-garis 
spektrum bagi setiap unsur seperti ditunjukkan oleh contoh pada Gambar 2.3.   
  Spektrum yang telah dibicarakan di atas termasuk jenis spektrum emisi, yaitu 
spektrum suatu spesies yang memancarkan cahaya karena spesies ini dipijarkan.  Spektrum 
emisi berupa spektrum kontinu bila semua panjang gelombang dari cahaya tampak 
(visible) yang dipancarkan menyusun tumpang-tindih (overlap), serba terus berkelanjutan 
tidak terpotong; dan berupa spektrum garis bila hanya cahaya dengan panjang gelombang 
tertentu saja yang dipancarkan oleh spesies yang bersangkutan. Bila cahaya dilewatkan 
melalui suatu senyawa berwarna, beberapa cahaya dengan panjang gelombang tertentu 
diserap sedangkan yang lain diteruskan; spektrum yang diperoleh demikian ini termasuk 
jenis spektrum absorpsi.   
 

410,1 434 486,1 656,2 

402,6 447,1 471,3 492,1 
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Panjang gelombang, λ / nm 

Gambar 2.3  Spektrum garis atom H, He dan Hg pada daerah visibel 
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2.4 Spektrum Atom Hidrogen 
  Hidrogen merupakan unsur yang paling sederhana, hanya tersusun oleh satu proton 
dan satu elektron setiap atomnya. Karena spektrum atom bersifat khas bagi atom yang 
bersangkutan, adalah beralasan bila muncul dugaan adanya hubungan yang mendasar 
antara spektrum atom dengan distribusi elektron di sekeliling inti atom yang bersangkutan. 
Oleh karena itu, analisis secara mendalam terhadap spektrum atom hidrogen merupakan 
suatu langkah awal yang paling fundamental dalam usaha elusidasi struktur elektronik 
suatu atom. Spektrum emisi atom hidrogen bebas dalam keadaan tereksitasi  ternyata 
terdiri atas beberapa set garis-garis spektrum, yaitu satu set dalam daerah uv (ultra violet), 
satu set dalam daerah tampak (visible, artinya tampak oleh mata manusia) dan beberapa set 
dalam daerah inframerah (IR, infrared) dari spektrum elektromagnetik seperti ditunjukkan 
oleh Gambar 2.4. Spektrum ini diperoleh bila cahaya pucat kebiruan dari gas hidrogen 
yang dipijarkan (teratomisasi) dan dilewatkan pada sebuah gelas prisma.   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 Bertahun-tahun para ilmuwan berusaha mendapatkan suatu pola formula yang 
melukiskan hubungan antara panjang gelombang (λ), frekuensi (ν), dan bilangan 
gelombang ( ν ) garis-garis spektrum atom hidrogen; akhirnya pada tahun 1885 J. Balmer 
(Swiss) berhasil menunjukkan bahwa grafik hubungan antara frekuensi dengan  1/n2 
ternyata berupa garis lurus  dengan mengikuti rumusan: 

ν =  8,2202 x 1014 (1 - 2

4

n
) Hertz   (dimana  n  = 3, 4, 5, 6, ....... )  .........   (2.1)  

  Oleh karena  1/λ  =  ν   dan  ν  = c /λ, persamaan (2.1) dewasa ini sering 
diekspresikan sebagai berikut :  

  ν  = 1/λ = 109679 ( 22
1 - 2

1
n

) cm-1,  (dimana  n  = 3,4,5,6, ...........)   .........  (2.2) 

  Balmer juga meramalkan adanya sejumlah garis-garis spektrum yang pada waktu itu 
belum ditemukan; garis-garis spektrum yang memenuhi persamaan (2.2) tersebut 
kemudian disebut deret Balmer. Dalam kurun waktu kira-kira 40 tahun kemudian akhirnya 
ditemukan beberapa deret garis lain yang mirip dengan deret Balmer. Deret baru ini 
kemudian diberi nama sesuai dengan penemunya, yaitu Lyman (1906) yang terpencar pada 
daerah ultraviolet, Paschen (1908) yang terpencar pada daerah iframerah-dekat, Brackett 
(1922) yang terpencar pada daerah inframerah, dan deret Pfund (1923) yang terpencar 
pada daerah inframerah-jauh.  Pada dasarnya, setiap deret menunjukkan pola sebaran 

Gambar 2.4. Spektrum emisi atom hidrogen 

100 200 500 1000 

Ultraviolet Visibel Inframerah 

  λ /nm :     

Lyman Balmer Paschen 
Pfund 

Brackett 

238 MODUL PLPG 2014 | PENDALAMAN MATERI KIMIA 



garis-garis yang cenderung konvergen dan melemah sejalan dengan makin pendeknya 
panjang gelombang atau naiknya energi.   

Tabel  2.1a Data beberapa panjang gelombang (dan selisihnya) spektrum 
garis atom hidrogen untuk seri Lyman, Balmer, dan Paschen 

Deret λ/nm Δλ/nm Deret λ/nm Δλ/nm Deret λ/nm Δλ/nm 
L(1) 121,567  B(1) 656,278  P(1) 1875,110  

  18,995   170,145   593,305 

L(2) 102,572  B(2) 486,133  P(2) 1281,805  

  5,318   52,086   187,996 

L(3) 97,254  B(3) 434,047  P(3) 1093,809  

  2,28   23,873   88,971 

L(4) 94,974  B(4) 410,174  P(4) 1004,938  

  1,194   13,167   50,341 

L(5) 93,780  B(5) 397,007  P(5) 954,597  

  0,705   8,102   31,695 

L(6) 93,075  B(6) 388,905  P(6) 922,902  

     5,366    

   B(7) 383,539     
     3,749    
   B(8) 379,790     

  Contoh data panjang gelombang tiap-tiap garis spektrum atom hidrogen yang 
terdeteksi oleh Balmer (B), Lyman (L), dan Paschen (P) ( Gambar 2.4) dapat diperiksa 
pada Tabel 2.1a yang disajikan bersama dengan selisih panjang gelombang (Δλ) antara 
garis-garis spektrum terdekat satu sama lain. Seperti terlihat bahwa data panjang 
gelombang dan perbedaannya ini tidak menunjukkan adanya pola hubungan yang 
bermakna.  

Tabel  2.1b Data bilangan gelombang ( ν ) spektrum garis atom hidrogen 
dan selisih-terdekat (∆ ν ) untuk seri Lyman, Balmer, dan Paschen 

 
Deret λ/nm ν   

(cm-1) 
∆ ν  

(cm-1) 

Deret λ/nm ν   
(cm-1) 

∆ ν  
(cm-1) 

Deret λ/nm ν   
(cm-1) 

∆ ν  
(cm-1) 

L(1) 121,567 82259  B(1) 656,278 15237  P(1) 1875,110 5333  

   15233    5333    …….. 

L(2) 102,572 97492  B(2) 486,133 20570,50  P(2) 1281,805 7801,47  

   5331    …….    ……. 

L(3) 97,254 102823  B(3) 434,047 …….  P(3) 1093,809 …….  

   …….    …….    ……. 

L(4) 94,974 …….  B(4) 410,174 …….  P(4) 1004,938 …….  

dst ……… …….. ……. dst ……… …….. ……. dst ……… …….. ……. 

  Akan tetapi, bila kita coba mengikuti pola pikir Balmer dengan mengubah data 
panjang gelombang ini menjadi data bilangan gelombang ( ν ) ataupun (frekuensi, ν) dan 
kemudian masing-masing perbedaan antara tiap dua garis terdekat disusun berurutan 
(sebagaimana ditunjukkan Tabel 2.1b), maka sungguh ajaib bahwa bilangan-bilangan 
yang (praktis) sama muncul lagi pada deret spektrum yang berbeda. Hal ini secara umum 
mengikuti pola rumus umum sebagai berikut: 
   P(n+1)  -  P(n) = B(n+2)  -  B(n+1) = L(n+3)  -  L(n+2)      

.........   (2.3) 
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 Tambahan pula diperoleh kenyataan bahwa setiap perbedaan terkecil bilangan 
gelombang ataupun frekuensi dalam suatu deret selalu merupakan anggota bagi deret yang 
lain, yang secara umum mengikuti pola: 
   L(n)  -  L(1) = B(n-1)   dan  B(n)  -  B(1) = P(n-1)       .........   (2.4) 
Catatan : notasi bilangan dalam tanda kurung yang ditulis sebagai subskrip pada persamaan  

2.3 - 2.4 tersebut menyatakan urutan nomor anggota bagi deret yang bersangkutan.   
  Nah, silakan lengkapi Tabel 2.1b di atas yang disediakan pada bagian LATIHAN 
modul ini, maka Anda akan menjadi “setara” dengan Balmer, yakni bagaimana seorang 
ilmuwan menemukan rumusan makna spektrum garis atom hidrogen. Selamat 
mengerjakan!  
  Persamaan (2.3) dan (2.4) menunjukkan adanya hubungan yang khas antara deret 
spektrum yang satu dengan deret yang lain. Pemeriksaan lebih lanjut diperoleh bahwa 
hubungan yang khas tersebut oleh Ritz dapat dinyatakan dengan satu rumus umum: 

     ν   =  1/λ  =  RH ( 2
1

1
n

 -  2
2

1
n

) cm-1        .........   (2.5) 

(dimana RH = tetapan Rydberg  ∼ 109737 cm-1, n = bilangan bulat integer 1 dan n2 >  n1).  
Hubungan antara harga  n dengan deret adalah sebagaiberikut: 

n1 n2 deret daerah 
1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ....... Lyman Ultraviolet, uv 
2 3, 4, 5, 6, 7, 8, ....... Balmer Visibel (tampak)) 
3 4, 5, 6, 7, 8, 9, ....... Paschen Inframerah-dekat, near-IR 
4 5, 6, 7, 8, 9, ..... Brackett Inframerah  
5 6, 7, 8, 9, ........ Pfund Inframerah-jauh, far-IR 

  Persamaan (1.5) tersebut menunjukkan bahwa untuk setiap deret spektrum, makin 
besar harga n2 harga-harga garis-garis spektrum makin dekat satu sama lain yang akhirnya 
nampak sangat berdekatan, mengumpul atau konvergen dan menggerombol menjadi satu 
sesuai dengan hasil pengamatan (Gambar 2.4). Untuk n = ∞ (tak berhingga) akhirnya 
diperoleh  harga batas bagi masing-masing deret.   
  Kenyataan bahwa pola spektrum atom 
hidrogen dikendalikan oleh besaran yang 
berharga integer (n unit) sebagaimana 
persamaan (2.5) merupakan hal yang sungguh 
mengesankan, karena integer unit adalah khas 
bagi kehidupan manusia sehari-hari dalam 
melakukan perhitungan-perhitungan. Ini berarti 
bahwa bilangan gelombang atau frekuensi atau 
energi hanya dapat berharga diskret atau 
kuanta, suatu hal yang sangat sukar diterima 
oleh para ilmuwan pada saat itu.   
2.5 Teori Atom Bohr 
  Walaupun hasil percobaan hamburan 
sinar-α oleh Rutherford benar-benar 

Gambar 2.5 Gaya yang bekerja pada 
elektron yang mengorbit 
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menakjubkan, namun teori atom yang dikemukakan sama sekali tidak dapat menjelaskan 
spektrum atom. Penjelasan teoritik tentang terjadinya spektrum emisi atom hidrogen, 
pertama-tama datang dari seorang ahli fisika Denmark, Niels Bohr, pada tahun 1913 yang 
kira-kira dua tahun sebelumnya pernah bekerja di dalam laboratorium tempat Rutherford 
melakukan percobaan hamburan sinar α. Untuk memperoleh pandangan baru mengenai 
teori atom khususnya atom hidrogen, Bohr mampu melihat perlunya hubungan antara 
gambaran atom model Rutherford dengan kondisi kuantum, yang telah dikemukakan 
pertama kali oleh Max Planck pada tahun 1900 dalam menjelaskan peristiwa radiasi benda 
hitam.   
  Nah, dari model atom Rutherford kita dapat mengetahui bahwa atom hidrogen terdiri 
atas inti atom dan sebuah elektron, bukan! Oleh karena inti atom bersifat jauh lebih masif 
daripada elektron, maka oleh Bohr diasumsikan bahwa inti atom seolah-olah diam 
ditempat dan elektron bergerak mengitarinya. Dalam sistem yang demikian ini (Gambar 
2.5) berlaku adanya: 
(1). Gaya atraksi elektrostatik Coulomb antara sebuah proton dalam inti atom dengan 

sebuah elektron sebesar  f1 = 2
21.

r
qq  atau f1 = − 2

2

r
e  dengan q1 dan q2 adalah muatan 

proton dan muatan elektron yang keduanya sama besarnya (= e ) tetapi, berlawanan 
tandanya; tentu saja dalam hal ini diasumsikan bahwa orbit elektron berbentuk 
lingkaran dengan jari-jari r. Dalam satuan SI (Système International d'Unités atau 

The International System of Units), rumusan tersebut perlu melibatkan faktor (
o4

1
πε

) 

sehingga rumusan di atas menjadi : f1 = − 2πε r
e

o

2

4
 , dengan εo adalah permitivitas 

hampa sebesar  8,854185.10-12 C2 kg-1m-3 s2. 

(2). Gaya sentrifugal pada elektron sebesar   f2 = 
r
vm 2

 , dengan   m  = massa elektron  

dan  v  =  kecepatan elektron.   
  Kedua gaya tersebut harus saling mengimbangi agar elektron tetap berada pada 
orbitnya. Oleh karena gaya tarik bertanda negatif sedangkan gaya centrifugal bertanda 
positif maka dalam hal ini  f1  = − f2   sehingga diperoleh rumusan:   

 r  = 2πε vm
e

o

2

4
      ....... (2.6) 

  Namun, menurut fisika klasik, elektron atau partikel bermuatan yang selalu bergerak 
mengitari inti atom dan mengalami percepatan tentulah memancarkan energi radiasi dan 
kemudian kehilangan energi seperti halnya elektron yang mengalami percepatan di dalam 
sebuah antena. Akibatnya, elektron akan kehilangan energi dan mengorbit secara spiral ke 
arah inti dan ini berarti punahnya gagasan orbit elektron yang stabil, atau dengan kata lain 
punahnya atom itu sendiri. Andaikata orbit spiral tersebut mengerut dan mengembang 
kembali demikian seterusnya sebagai akibat elektron melepas dan mendapatkan kembali 
energinya, maka spektrum yang dihasilkan tentulah berupa spektrum kontinu. Hal ini tentu 
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bertentangan dengan kenyataan mengenai kestabilan atom dan munculnya spektrum garis 
yang dihasilkan.   
  Menghadapi problem tersebut Bohr secara revolusioner mengemukakan tiga macam 
asumsi yang melawan teori klasik yaitu: 
(1) . adanya orbit elektron yang bersifat stasioner yaitu elektron mengorbit dengan   
 kecepatan tetap, yang diperoleh dari persamaan (2.6), sebesar  

         v2     =   
rm

e

o

2

4πε
        ..........    (2.7) 

(2). momentum sudut elektron, mvr, harus bersifat kuanta, dan mengikuti persamaan: 

     m v r   =   n (
π2
h )         .........  (2.8) 

dengan  n =  bilangan integer 1, 2, 3, 4, ....dst. Peran momentum sudut ini dalam 
sistem gerak melingkar identik dengan peran momentum dalam sistem gerak lurus.   

(3). frekuensi (ν) demikian juga bilangan gelombang ( ν ) garis-garis spektrum besarnya 
proporsional terhadap perbedaan energi antara dua orbit elektron. 

  Untuk asumsi (2) tersebut Bohr cukup jeli (sementara orang lain tidak) melihat 
adanya kesamaan dimensi antara tetapan Planck (J s atau kg m2 s-1) dengan dimensi 
momentum sudut, mvr. Munculnya asumsi kondisi kuanta bagi momentum sudut ini 
barangkali karena Bohr melihat kebenaran jawaban seperti pada penurunan persamaan 
berikut ini. 

  Persamaan (2.8) dapat diubah menjadi r = 
vm

nh
π2

, dan substitusi ke dalam 

persamaan (2.6) diperoleh 
vm

nh
π2

 =
2πε vm

e

o

2

4
,  sehingga rumusan kecepatan menjadi   v = 

o

2

2 εnh
e ;  akhirnya substitusi ke dalam persamaan (2.8)  diperoleh persamaan jari-jari yang 

baru yaitu :  

         rn   =  
2

22

π
ε

em
hno         .........  (2.9) 

  Nah, oleh karena persamaan (2.9) hanya terdiri atas besaran-besaran yang sudah 
diketahui, maka jari-jari atom, r, dapat dihitung. Untuk n = 1 misalnya, diperoleh  r  = 52,9 
pm; harga ini kemudian terkenal sebagai jari-jari orbit Bohr pertama atau terpendek. 
Selanjutnya untuk harga-harga n yang lain, 2, 3, ... dst.,  harga-harga r dapat dihitung, dan 
ini menurut Bohr menggambarkan orbit-orbit elektron yang diperbolehkan, atau dengan 
kata lain elektron tidak boleh berada di antara  harga-harga orbit tersebut.   
  Untuk menjelaskan terjadinya spektrum garis (Gambar 2.4), Bohr berangkat dari 
anggapan bahwa energi total elektron, E, merupakan jumlah dari energi kinetik, Ek, dan 
energi potensial, Ep. Sebuah elektron yang sedang bergerak dengan kecepatan v  
mempunyai energi kinetik, ½ mv2, dan dengan jarak pisah r terhadap inti atom elektron ini 
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mempunyai energi potensial sebesar –
r

e

o

2

4πε
 (tanda negatif menyatakan bahwa proton 

dalam inti atom dan elektron saling tarik menarik). Energi potensial ini tentu akan lebih 
kecil daripada bila elektron terpisah dengan jarak tak-berhingga dari inti atom, yaitu Ep = 
nol. Jadi, energi total elektron dapat dihitung menurut persamaan (2.10) yang dapat 
diturunkan sebagai berikut:  

E  = Ek  +  Ep  = ( ½ mv2 –
r

e

o

2

4πε
) ; dan substitusi harga  r  menurut persamaan (2.9)

 diperoleh: 

    En  =   – 
22ε hn

em

o

4

8
 (dengan n = 1, 2, 3, ....)  .......     (2.10) 

  Energi menurut persamaan (2.10) tersebut menggambarkan energi elektron yang 
terkuantisasi berupa paket-paket energi pada setiap orbit atau setiap tingkat energi n yang 
makin tinggi dengan naiknya harga  n. Jadi, n = 1 menggambarkan energi terendah  dan n 
= ∞ menggambarkan energi tertinggi. Elektron pada jarak pisah tak-berhingga dari inti (n = 
∞) tentu tidak memberi interaksi apapun, dan oleh karena itu mempunyai energi nol. 
Karena hal ini tentu selalu sama bagi setiap atom, maka harga energi tertinggi ini dipakai 
sebagai patokan untuk melukiskan tingkat-tingkat energi yang lain (berdasarkan harga n) 
yang tentu lebih kecil daripada nol, yang berarti berharga negatif.   

(Hal ini identik dengan pemakaian permukaan air laut sebagai patokan nol untuk 
menentukan ketinggian suatu tempat; bila misalnya kedalaman laut Jawa 1000 m, 
maka konsekuensinya dapat dikatakan bahwa dasar laut Jawa mempunyai 
ketinggian minus  1000 m).   

  Bila elektron menempati orbit (kulit) pertama (n = 1), dikatakan bahwa atom 
hidrogen dalam keadaan dasar atau ground state karena atom ini mempunyai energi 
terendah yang umumnya dicapai pada temperatur kamar untuk hampir sebagian besar 
unsur maupun molekul. Untuk keadaan tingkat energi yang lebih tinggi, yaitu n > 1 untuk 
atom hidrogen, dikatakan atom dalam keadaan tereksitasi yang tentunya relatif kurang 
stabil daripada keadaan dasarnya. Suatu atom atau molekul dapat berada dalam keadaan 
tereksitasi karena pengaruh pemanasan atau listrik, dan akan kembali ke keadaan dasar 
dengan memancarkan energi radiasi sebagai spektrum garis yang besarnya sama dengan 
perbedaan energi antara kedua tingkat energi yang bersangkutan. 
  Dari persamaan (2.10) perbedaan energi, ΔE, antara dua orbit elektron  n1  dan  n2  
(n2 > n1) dapat dinyatakan dengan formula: 

        ΔE = 
22ε h

em

o

4

8
 ( 2

1

1
n

 -  2
2

1
n

)       ......... (2.11) 
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Dengan mengenalkan besaran energi cahaya menurut Einstein, ΔE = h ν = h c ν  , kedalam 

persamaan (2.11) diperoleh:   ν   = 
3

o

4

8 h
em
2ε

 ( 2
1

1
n

 -  2
2

1
n

)  ......... (2.12) 

           dan  ν    =  
3

o

4

8 hc
em

2ε
 ( 2

1

1
n

 -  2
2

1
n

)  ......... (2.13) 

  Nah, sekarang perhatikan persamaan (2.13) tersebut; jelas identik dengan persamaan 
Ritz (2.5) bukan? Dengan demikian tetapan Rydberg, RH, dapat dihitung secara teoretik 
yaitu sebesar 109708 cm-1; hasil ini sangat menakjubkan dibandingkan dengan hasil 
eksperimen, RH = 109679 cm-1. Nilai ini tidak lain adalah perbedaan energi antara n1 =1 
dengan n2 = ∞. Dengan demikian energi orbit pertama dapat ditentukan yakni sekitar 
minus (-) 109680 cm-1. Selanjutnya energi orbit kedua adalah perbedaan antara n1 = 2 
dengan n2 = ∞, yakni -27420 cm-1; dengan cara yang sama energi orbit-orbit yang lain 
dapat ditetukan, yakni orbit ketiga (n1 = 3) -12187 cm-1, orbit keempat (n1 = 4) – 6855 cm-

1, dan seterusnya. 
  Dengan demikian, Bohr mampu mendemonstrasikan perhitungan-perhitungan yang 
cukup akurat terhadap spektrum garis atom hidrogen. Tambahan pula dapat dijelaskan 
bahwa terjadinya garis-garis spektrum pada deret Lyman, tidak lain karena terjadinya 
transisi (perpindahan) elektron dari tingkat-tingkat energi lebih tinggi (n > 1) yang berakhir 
pada tingkat energi terendah (n = 1), sedangkan untuk deret Balmer transisi elektron 
berakhir pada tingkat energi n = 2; demikian seterusnya untuk deret-deret yang lain yang 
secara diagramatik dapat ditunjukkan menurut Gambar 2.6.  Sungguh, suatu penjelasan 
yang sangat mengesankan! Bagaimana menurut Anda? 

Gambar 2.6. Diagram transisi elektronik dan garis-garis spektrum  
     atom hidrogen menurut Bohr 
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  Jadi, teori atom Bohr kiranya dapat diringkas sebagai berikut. 
(1). Elektron mengitari inti atom dalam orbit-orbit tertentu yang berbentuk lingkaran;  

orbit-orbit ini sering disebut sebagai kulit-kulit elektron yang dinyatakan dengan 
notasi  K, L, M, N, ...... dst., yang secara berurutan sesuai dengan  n = 1, 2, 3, 4, 
..........dst.   

(2). Elektron dalam tiap orbit mempunyai energi tertentu yang makin tinggi dengan  
makin besarnya lingkaran orbit atau makin besarnya harga  n; energi ini bersifat 
terkuantisasi, dan harga-harga yang diijinkan dinyatakan oleh harga momentum 

sudut elektron yang terkuantisasi sebesar  n (
π2
h ), dengan n = 1, 2, 3,......., ∞. 

(3). Selama dalam orbitnya, elektron tidak memancarkan energi dan dikatakan dalam  
keadaan stasioner. Keberadaan elektron dalam orbit stasioner ini dipertahankan oleh 
gaya tarik elektrostatik elektron oleh inti atom yang diseimbangkan oleh gaya 
sentrifugal dari gerak elektron.   

(4). Elektron dapat berpindah dari orbit satu ke orbit lain yang mempunyai energi  
lebih tinggi bila elektron tersebut menyerap energi yang besarnya sesuai dengan 
perbedaan energi antara kedua orbit yang bersangkutan; dan sebaliknya bila elektron 
berpindah ke orbit yang mempunyai energi lebih rendah akan memancarkan energi-
radiasi yang teramati sebagai spektrum garis, yang besarnya sesuai dengan perbedaan 
energi antara kedua orbit yang bersangkutan.   

(5). Atom atau molekul dikatakan dalam keadaan tingkat dasar (ground state) 
apabila elektron-elektronnya menempati orbit-orbit sedemikian sehingga 
memberikan energi total terendah, dan apabila elektron-elektron menempati orbit-
orbit yang memberikan energi lebih tinggi daripada energi tingkat dasarnya 
dikatakan atom dalam keadaan tingkat tereksitasi (excited state). Atom dalam 
keadaan dasar lebih stabil daripada dalam keadaan tereksitasi.  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODUL PLPG 2014 | PENDALAMAN MATERI KIMIA 245 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secara sederhana spektrum-garis dalam struktur atom hidrogen menurut perhitungan teori 
atom Bohr dapat dilukiskan menurut Gambar 2.7. (Catatan penting: sesungguhnya jarak 
antara lingkaran orbit terdekat, pertama dengan kedua adalah paling besar, lalu berkurang 
semakin mengecil; dalam Gambar 2.7 diabaikan agar tampak lebih jelas saja).  

Energi Ionisasi Atom Hidrogen 
  Sadarkah Anda bahwa salah satu sifat dasar yang penting bagi suatu unsur adalah 
energi ionisasi? Ia didefinisikan sebagai energi (terkecil) yang diperlukan untuk 
melepaskan elektron dari (tiap mol) atom nya dalam keadaan gas. Nah, oleh karena 
hidrogen hanya mempunyai satu elektron untuk setiap atomnya, maka hanya dikenal 
adanya satu harga energi ionisasi, sedangkan untuk atom-atom yang lain mempunyai 
beberapa energi ionisasi yaitu energi ionisasi pertama (jika satu elektron dilepas untuk 
yang pertama kali), energi ionisasi kedua (jika satu elektron berikutnya dilepas untuk yang 
ke dua kalinya), energi ionisasi ketiga (jika satu elektron berikutnya lagi dilepas untuk 
yang ke tiga kalinya), dan seterusnya.   
  Jadi, atas dasar teori atom Bohr di atas dapat diterapkan suatu metode yang cukup 
sederhana untuk menghitung energi ionisasi atom hidrogen. Pelepasan satu elektron dari 
atomnya dalam tingkat dasar dapat dianggap sebagai transisi elektron dari orbit  n = 1  ke 

 n = 1,  r = 0,53 
Å  
     

 
  n = 2,  r = 2,12 

Å 
      
 

 n = 3,  r = 4,77 
Å 
      

n = 4,  r = 8,48 
Å 

      

n = ∞,  r = ∞  
E = nol 

Energi  orbit (Bohr)  naik 

 
 

 

 
 

 

 (c) 
 

 
 

 

n = 5,  r = 13,25 
Å 

       (e) 
 

 Gambar 2.7  
Struktur atom hidrogen menurut model atom Bohr menunjukkan nilai n, r, 
energi orbit- E, dan deret spektrum garis Lyman (a), Balmer (b), Paschen 
( )  k  (d)  d  f d ( ) 
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orbit tak-berhingga yakni n = ∞ . Oleh karena itu, transisi ini tentu sesuai dengan garis 
spektrum yang mempunyai energi tertinggi atau panjang gelombang terpendek yaitu kira-
kira 91,2 nm, yang merupakan batas garis konvergen deret Lyman. Energi ini dapat 
dihitung menurut rumusan Einstein: 

E = h ν = h c /λ  =  6,62618 x 10-34 J s  x  
m10x91,2

sm10x2,9979
9

18

−

−

 

  = 2,178 x 10-18 J  = 2,178 x 10-18  x  6,023 x 1023 J mol-1 = 1311,8094 kJ mol-1 
  = 13,595 eV (harga eksperimen  13,59 eV; 1eV = 96,49 kJ mol-1). 
Dengan hasil yang sama, energi ini juga dapat dihitung berdasarkan persamaan (2.11):   

      ∆E  = E∞ - E1 =  
22ε h

em

o

4

8
  

Sungguh merupakan suatu verifikasi yang sangat mengagumkan bukan? Jadi, teori atom 
Bohr juga menawarkan metode baru untuk perhitungan energi ionisasi secara teoritis. 

Contoh Soal 
1. Dengan menggunakan rumusan Balmer (persamaan 1.1), hitung panjang     
 gelombang garis spektrum ke-1 dan ke-2 untuk deret Balmer.   
2. Dengan menggunakan rumusan umum Ritz, hitung panjang gelombang garis ke-1  
 dan ke-2 deret Lyman dan deret Paschen.   
3. Hitung tetapan Rydberg menurut ramalan Bohr.   

Penyelesaian 
Penyelesaian -1 

Rumusan Balmer (yang asli): ν  =  8,2202 x 1014 (1 - 2

4

n
) s-1,  maka  

a. untuk garis ke 1 berarti harga  n = 3, sehingga  ν  =  8,2202 x 1014  x (5/9) s-1 

 λ   =  
ν
c  =  114

110

s5/9x10x8,2202
scm10x2,9979

−

−

 =  6,56458 x  10-5 cm 

  =  656,458 nm (hasil pengamatan  656,278 nm) 
b. untuk garis ke 2 berarti harga  n = 4, sehingga  ν  =  8,2202 x 1014  x (3/4) s-1 

 λ   =  
ν
c  =  114

110

s3/4x10x8,2202
scm10x2,9979

−

−

  =  4,862655 x  10-5 cm 

  =  486,265 nm (hasil pengamatan  486,133 nm) 
Penyelesaian-2 

Rumusan Ritz (persamaan 1.5):  ν  = 1/λ =  RH ( 2
1

1
n

 -  2
2

1
n

) cm-1  

a. Garis ke 1 Lyman berarti  n1 = 1  dan  n2  = 2, maka  

 ν   = 1/λ =  RH ( 2
1

1
n

 -  2
2

1
n

) cm-1  = 109679 (1 – 1/4) cm-1 

 λ  =  1,21566 x 10-5 cm  =  121,566 nm (hasil pengamatan 121,567 nm) 
b. Garis ke 2 Lyman berarti  n1 = 1  dan  n2  = 3, maka 
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 ν   = 1/λ =  RH ( 2
1

1
n

 -  2
2

1
n

) cm-1  = 109679 (1 - 1/9) cm-1 

 λ  =  1,02572 x 10-5 cm  =  102,572 nm (hasil pengamatan 102,572 nm) 
c. Garis ke 1 Paschen berarti   n1 = 3  dan  n2  = 4, maka 

 ν  = 1/λ =  RH ( 2
1

1
n

 -  2
2

1
n

) cm-1  = 109679 (1/9 - 1/16) cm-1 

 λ  =  1,8756 x 10-4 cm  =  1875,6 nm (hasil pengamatan 1875,11 nm) 
d.  Garis ke 2 Paschen berarti   n1 = 3  dan  n2  = 5, maka 

 ν  = 1/λ =  RH ( 2
1

1
n

 -  2
2

1
n

) cm-1  = 109679 (1/9 - 1/25) cm-1 

 λ  =  1,28215 x 10-4 cm  =  1282,15 nm (hasil pengamatan 1282,805 nm) 
Penyelesaian-3 
  Tetapan Rydberg dapat dihitung berdasarkan substitusi rumusan Bohr persamaan 
(2.13) terhadap persamaan Ritz (2.5) karena keduanya identik. Jadi, diperoleh: 

RH   =  
3

o

4

8 hc
em

2ε
 

  =  3333418224212

441931

sJ)10x(6,62618xsm10x2,9979xmJC)10x8(8,854188
C)10x(1,6021kg10x9,1091

−−−−−

−−

 

RH   =  1097,08  m-1  = 109708 cm-1  (hasil pengamatan  109679 cm-1) 
 
 
C.  Latihan Kegiatan Belajar-2 
Petunjuk: Selesaikan soal-soal berikut dengan penjelasan singkat menurut bahasa Anda 

sendiri. 
1. Jelaskan secara singkat: spektrum emisi, spektrum garis, dan  spektrum kontinu. 
2. Spektrum garis atom hidrogen telah berhasil direkam dengan hasil 5 deret, Lyman, 

Balmer, Paschen, Brackett, dan Pfund. Masing-masing deret selalu mempunyai anggota 
garis pertama, ke dua dan seterusnya hingga garis batas (terakhir) yang berbeda-beda.  
Jelaskan makna bilangan gelombang garis-garis deret tersebut, yaitu (a) setiap garis 
antar deret secara umum, (b) setiap garis dalam deret, (c) setiap garis pertama dan (d) 
setiap garis batas deret yang bersangkutan, dalam hubungannya dengan transisi 
elektronik menurut model atom Bohr. 

3. Dengan menggunakan rumusan umum Ritz, hitung panjang gelombang garis ke 1  
 dan ke 2 deret Lyman dan deret Paschen.  Hitung pula tetapan Rydberg menurut  

ramalan Bohr.   
4. Lengkapi data bilangan gelombang dan selisihnya (…….) ketiga deret dalam tabel 

berikut ini, beberapa contoh sudah dituliskan. 
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Deret λ / 

(nm) 
ν / 

(cm-1) 
Δ ν  / (cm-1) Deret λ / 

(nm) 
ν / 

(cm-1) 
Δ ν  / (cm-1) 

ν (n+1) - ν n ν n - ν 1 ν (n+1) - ν n ν n - ν 1 
Deret  Lyman 

 
 

Deret Balmer 
L(1) 121,567 82259,17   B(1) 656,278 15237,45   

   15233,33     …………  
L(2) 102,572 97492,49  ………… B(2) 486,133 …………  ………… 

   …………     …………  
L(3) 97,254 …………  ………… B(3) 434,047 …………  ………… 

   …………     …………  
L(4) 94,974 …………  ………… B(4) 410,174 …………  ………… 

.   …………     …………  
L(5) 93,780 …………  ………… B(5) 397,007 …………  ………… 

          
dst. ………… …………  …………

 
dst. ………

 
  ………… 

          
L(∞) 91,175 109679,00  ………… B(∞) 364,604 27427,00  ………… 

Deret  Paschen 
 

     
P(1) 1875,110 5333,02        

   …………       
P(2) 1281,805 …………  …………      

   …………       
P(3) 1093,809 …………  …………      

   …………       
P(4) 1004,938 …………  …………      

   …………       
P(5) 954,597 …………  …………      
dst. ………… ………… ………… …………      

          
P(∞) 820,344 12190,00  …………      

5. Dengan data nomor 4 di atas, selidikilah harga-harga numerik yang sama atau hampir 
sama yang muncul antar deret kemudian cobalah nyatakan dengan rumusan umum. 

6. Dapatkah model atom Rutherford menjelaskan terjadinya spektrum garis, jelaskan! 
 
 
D.  Rambu-rambu Kunci Jawaban Latihan Kegiatan Belajar-2  
1. (a) Spektrum emisi suatu atom-unsur adalah spektrum cahaya yang dipancarkan oleh 

atom unsur ini jika dipijarkan dengan perbedaan voltase tertentu dalam bolam dengan 
tekanan rendah   
(b) Jika cahaya yang dipancarkan tersebut (a) berupa garis-garis berwarna dengan 
panjang gelombang tertentu dan antar garis dibatasi warna gelap, maka hasilnya disebut 
spektrum garis 
(c) Jika cahaya yang dipancarkan tersebut (a) mencakup semua panjang gelombang 
yang saling tumpang-tindih berkelanjutan tanpa batas-batas yang tegas, maka hasilnya 
disebut spektrum kontinu 

2. Menurut Bohr, atom hidrogen mempunyai tingkat-tingkat energi kulit elektron 
tempat elektron diijinkan mengorbit dengan nilai n = 1, 2, 3, 4, 5, ……., ∞ (tak 
berhingga).  Nilai n terendah bagi masing-masing deret berbeda yaitu 1 untuk deret 
Lyman, 2 untuk Balmer, 3 untuk Paschen, 4 untuk Brackett, dan 5 untuk Pfund.  
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(a) Bilangan gelombang ( ν  ) setiap garis antar deret melukiskan besarnya energi 
transisi elektronik dari orbit elektron dengan nilai n lebih tinggi ke orbit elektron dengan 
nilai n lebih rendah.   
(b) Bilangan gelombang ( ν  ) setiap garis dalam deret melukiskan besarnya energi 
transisi elektronik dari orbit elektron dengan nilai n lebih tinggi ke orbit elektron dengan 
nilai n terendah dalam deret yang bersangkutan, yaitu transisi berakhir pada n = 1 
untuk deret Lyman,  pada n = 2 untuk deret Balmer, pada n = 3 untuk deret Paschen, 
pada n = 4 untuk deret Brackett, dan pada n = 5 untuk deret Pfund.   
(c) Bilangan gelombang setiap garis pertama melukiskan besarnya energi transisi 
elektronik terkecil dalam deret yang bersangkutan 
(d) Bilangan gelombang setiap garis batas deret melukiskan besarnya energi transisi 
elektronik terbesar dalam deret yang bersangkutan  

3. Rumusan Ritz (persamaan 2.5) :  ν  = 1/λ =  RH ( 2
1

1
n

 -  2
2

1
n

) cm-1  

a. Garis ke 1 Lyman berarti  n1 = 1  dan  n2  = 2, maka  

 ν   = 1/λ =  RH ( 2
1

1
n

 -  2
2

1
n

) cm-1  = 109679 (1 – 1/4) cm-1 

 λ  =  1,21566 x 10-5 cm  =  121,566 nm (hasil pengamatan 121,567 nm) 
b. Garis ke 2 Lyman berarti  n1 = 1  dan  n2  = 3, maka 

 ν   = 1/λ =  RH ( 2
1

1
n

 -  2
2

1
n

) cm-1  = 109679 (1 - 1/9) cm-1 

 λ  =  1,02572 x 10-5 cm  =  102,572 nm (hasil pengamatan 102,572 nm) 
c. Garis ke 1 Paschen berarti   n1 = 3  dan  n2  = 4, maka 

 ν  = 1/λ =  RH ( 2
1

1
n

 -  2
2

1
n

) cm-1  = 109679 (1/9 - 1/16) cm-1 

 λ  =  1,8756 x 10-4 cm  =  1875,6 nm (hasil pengamatan 1875,11 nm) 
d.  Garis ke 2 Paschen berarti   n1 = 3  dan  n2  = 5, maka 

 ν  = 1/λ =  RH ( 2
1

1
n

 -  2
2

1
n

) cm-1  = 109679 (1/9 - 1/25) cm-1 

 λ  =  1,28215 x 10-4 cm  =  1282,15 nm (hasil pengamatan 1282,805 nm) 
e. Tetapan Rydberg dapat dihitung berdasarkan substitusi rumusan Bohr persamaan (2.13) 

terhadap persamaan Ritz (1.5) karena keduanya identik.  Jadi diperoleh 

RH   =  
3

o

4

8 hc
em

2ε
 

  =  3333418224212

441931

sJ)10x(6,62618xsm10x2,9979xmJC)10x8(8,854188
C)10x(1,6021kg10x9,1091

−−−−−

−−

 

RH   =  1097,08  m-1  = 109708 cm-1  (hasil pengamatan  109679 cm-1) 
4. Data bilangan gelombang dan selisihnya ketiga deret dapat dihitung dengan rumus 

umum  ν  = 1/λ  (hasilnya dicetak tebal) 
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Deret λ / 

(nm) 
ν / 

(cm-1) 
∆ ν  / (cm-1) Deret λ / 

(nm) 
ν / 

(cm-1) 
∆ ν  / (cm-1) 

ν (n+1) - ν n ν n - ν 1 ν (n+1) - ν n ν n - ν 1 
Deret  Lyman 

 
 

Deret Balmer 
L(1) 121,567 82259,17   B(1) 656,278 15237,45   

   15233,33     5333,06  
L(2) 102,572 97492,49  15233,33 B(2) 486,133 20570,50  5333,06 

   5331,04     2468,48  
L(3) 97,254 102823,53  20564,37 B(3) 434,047 23038,98  7801,53 

   2468,44     1340,92  
L(4) 94,974 105291,97  23032,81 B(4) 410,174 24379,90  9142,45 

.          
dst.     dst.     
L(∞) 91,175 109679,00  27419,83 B(∞) 364,604 27427,00  12189,55 

Deret  Paschen 
 

     
P(1) 1875,11

 
5333,02        

   2468,45       
P(2) 1281,80

 
7801,47  2468,45      

   1340,89       
P(3) 1093,80

 
9142,36  3809,34      

   808,50       
P(4) 1004,93

 
9950,86  4617,84      

          
dst.          
P(∞) 820,344 12190,00  6856,98      

5. Data tersebut sungguh ajaib bahwa bilangan-bilangan yang (hampir) sama muncul 
lagi pada deret spektrum yang berbeda, yaitu bahwa: 

 (a)  Selisih bilangan gelombang  (∆ ν ) dengan garis pertama: 
  L(3) – L(2)  = 15233,33 cm-1  ≈ B(1)   = 15237,45 cm-1 

L(3) – L(1)  = 20564,37 cm-1  ≈  B(2)  = 20570,50 cm-1 
L(4) – L(1)  = 23032,81 cm-1  ≈  B(3)  = 23038,98 cm-1 

  B(2) – B(1)  =  5333,06 cm-1  ≈  P(1)  =   5333,02 cm-1 
  B(3) – B(1)  =  7801,53 cm-1  ≈  P(2)  =   7801,47 cm-1 
  B(4) – B(1)  =  9142,45 cm-1  ≈  P(3)  =   9142,36 cm-1 
Jika perbedaan yang sangat kecil ini diabaikan oleh karena ketelitian pengamatan yang 
berbeda, maka diperoleh hubungan umum bahwa bilangan gelombang:  

L(n)  -  L(1) = B(n-1)   dan  B(n)  -  B(1) = P(n-1)   
Ini berarti bahwa setiap perbedaan bilangan gelombang dengan garis pertama dalam suatu 
deret selalu merupakan anggota bagi deret yang lain.  Tambahan pula: 

L(∞)  -  L(1) = 27419,83  cm-1  ≈  B(∞)  = 27427,00 cm-1  dan  
B(∞)  -  B(1) = 12189,55  cm-1  ≈  P(∞)  = 12190,00 cm-1   

Ini berarti bahwa setiap perbedaan bilangan gelombang terbesar, yaitu antara garis pertama 
dengan garis batas, suatu deret merupakan garis batas bagi deret yang lain. 
(b)  Selisih bilangan gelombang  (∆ ν )  antar garis terdekat: 

L(3) – L(2) = 5331,04 cm-1  ≈ B(2) – B(1) = 5333,06 cm-1   
L(4) – L(3) = 2468,44 cm-1  ≈ B(3) – B(2) = 2468,48 cm-1 = P(2) – P(1) = 2468,45 cm-1   

Jika perbedaan yang sangat kecil ini diabaikan oleh karena ketelitian pengamatan yang 
berbeda, maka diperoleh hubungan umum bahwa bilangan gelombang: 
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P(n+1)  -  P(n) = B(n+2)  -  B(n+1) = L(n+3)  -  L(n+2)  

6. Model atom Rutherford tidak mungkin menjelaskan spektrum-garis atom hidrogen, 
sebab Rutherford tidak melukiskan model atom dengan tingkat-tingkat energi elektronnya, 
melainkan hanya secara sederhana melukiskan adanya elektron yang beredar di luar inti.  

252 MODUL PLPG 2014 | PENDALAMAN MATERI KIMIA 



KEGIATAN BELAJAR-3 
TEORI  ATOM  MEKANIKA GELOMBANG 

 
 
 
A.  Tujuan Antara 
  Bagian modul ini membahas struktur atom menurut mekanika gelombang yang 
berdasarkan atas penyelesaian persamaan Schrödinger. Oleh karena bersifat sangat 
matematis dan juga sangat rumit, maka hanya (cara memperoleh) hasil akhirnya saja yang 
ditampilkan, yang darinya dengan relatif mudah ketiga bilangan kuantum diturunkan. 
Dalam hal ini bukan mustahil materi ini lebih bersifat “pengayaan” untuk lebih memahami 
teori atom mekanika gelombang. Oleh sebab itu setelah menyelesaikan Kegiatan Belajar-3 
ini diharapkan Anda mampu: 
1. memahmi bahwa ketiga (nilai) bilangan kuantum, n, ℓ, dan mℓ, muncul secara natural-

matematis sebagai konsekuensi penyelesaian persamaan Schrödinger 
2. menentukan hubungan numerik ℓ yang diperbolehkan untuk setiap harga n 
3. menentukan hubungan numerik mℓ yang diperbolehkan untuk setiap harga ℓ 
4. memahami bahwa setiap jenis orbital dengan lambang sumbu Cartes merupakan 

representasi dari numerik mℓ tertentu.  
5. melukiskan jenis orbital-angular p, dan d.  
6. menuliskan konfigurasi elektronik atom unsur dengan prinsip aufbau, aturan Hund dan 

kaidah Pauli 
7. menjelaskan bahwa urutan energi orbital menurut diagram aufbau hanya tepat-eksak 

untuk 20 atom pertam, selebihnya menurut urutan naiklnya nilai n.  
8. melukiskan diagram orbital konfigurasi elektronik 
9. menentukan tetapan perisai, σ, dan muatan inti efektif, Zef.     
 
B.  Uraian Materi-3  
3.1 Kelemahan Teori Atom Bohr 
  Kita telah belajar bahwa teori atom Bohr berangkat dari spektrum atom hidrogen 
(model 1 proton dengan 1 elektron) yang diasosiasikan dengan transisi elektronik. Kita 
tahu bahwa dua elektron atau lebih saling tolak menolak seperti halnya proton dengan 
elektron saling tarik menarik; maka jelas bahwa energi total bagi atom atau spesies 
berelektron banyak tidak dapat dihitung menurut rumusan Bohr.  Oleh karena itu tanpa 
adanya modifikasi, spektrum spesies berelektron banyak (lebih dari satu) tidak mungkin 
dijelaskan menurut ramalan teori atom Bohr.   
  Untuk spesies berelektron dua misalnya He, ternyata teori atom Bohr tidak dapat 
dikembangkan.  Bahkan sekalipun untuk atom hidrogen, teori atom Bohr tidak pernah 
mampu menjelaskan munculnya gejala spektrum lain yang disebabkan oleh adanya 
pengaruh medan magnet atau medan listrik dari luar. Adanya pengaruh medan magnet dari 
luar (percobaan Stark) ataupun medan listrik (percobaan Zeeman) ternyata menimbulkan 
terjadinya pemisahan atau pembelahan (splitting) garis-garis spektrum  (Gambar  3.1) 
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  Banyak usaha telah dilakukan, namun Bohr tetap tidak pernah mampu memperluas 
atau mengembangkan teorinya sehingga gagal dalam usahanya menjelaskan spektrum 
spesies berelektron banyak, yakni terjadinya pemisahan garis-garis spektrum oleh 
pengaruh medan magnit maupun medan listrik dari luar, dan timbulnya variasi intensitas 
garis-garis spektrum.  Perlu dicatat bahwa dalam teorinya Bohr melakukan perhitungan-
perhitungan berdasarkan pada campuran antara mekanika klasik dengan teori 
kuantum.  Untuk itu kita perlu belajar lebih lanjut sebagimana diuraikan berikut ini. 
 
3.2 Struktur Halus Spektrum 
  Oleh karena teori atom Bohr pada dasarnya selalu diingat dan bahkan dijadikan titik 
tolak bagi pengembangan teori atom berikutnya, maka sebelum melangkah lebih lanjut 
perlu diingat kembali pemikiran-pemikiran mengenai atom seperti berikut ini. 
(1). Suatu kumpulan partikel-partikel atomik, seperti inti sebuah atom hidrogen dan  

sebuah elektron yang terikat, mempunyai energi terkuantisasi tertentu. 
(2). Energi suatu sistem secara keseluruhan tergantung atau dipengaruhi oleh interaksi  

antar partikel-partikel penyusunnya, tetapi sebagian dari energi ini misalnya saja 
energi kinetik adalah bebas dari pengaruh interaksi antar partikel-partikel tersebut.   

(3). Perubahan naik-turunnya energi suatu sistem yang disebabkan oleh perubahan 
interaksi antar partikel-partikel penyusunnya sering secara praktis dinyatakan sebagai 
perubahan energi elektron-elektron dalam sistem ini. Jadi dalam hal yang demikian 
ini, pembahasan lebih sering mengenai energi elektron daripada energi sistem.   

(4). Dalam atom, energi elektron atau energi interaksi suatu sistem bersifat  terkuantisasi. 
Bohr melukiskan sifat kuantisasi ini dalam hubungannya dengan momentum sudut 

elektron kedalam bentuk persamaan mvr = n (
π2
h ) (n = 1, 2, 3,). Sebuah elektron 

dalam atom mungkin mendapatkan atau melepaskan momentum sudut sebesar n unit 

(1 unit =
π2
h ), dan tidak dikenal adanya perubahan momentum sudut dalam pecahan 

unit.   
  Perubahan energi atau tegasnya energi transisi elektronik yang diterangkan oleh Bohr 
ini relatif besar pada skala atomik. Dugaan adanya sejumlah perubahan energi yang relatif 
lebih kecil tentu memerlukan penjelasan teoritik tersendiri dan ini dibahas pada bagian 
berikut.   
  Dengan peralatan spektrofotometer yang lebih canggih, garis-garis spektrum yang 
semula tampak dan diduga tunggal sebagaimana teramati oleh Bohr, ternyata terdiri atas 
beberapa garis majemuk yang sangat dekat satu sama lain. Oleh karena jarak pisah garis-

Garis-garis spektrum 
tanpa medan magnetik 

dalam medan magnetik 

Gambar 3.1  Contoh pembelahan garis spektrum dalam medan magnetik 
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garis majemuk ini sangat dekat dan hanya terdeteksi oleh peralatan yang lebih canggih 
yang artinya mempunyai daya resolusi tinggi, maka sesungguhnya kita dihadapkan pada 
struktur halus garis spektrum atau the fine structure of line or spectrum.   
  Telah dikemukakan oleh Bohr bahwa setiap garis spektrum diasosiasikan dengan 
transisi elektron dari tingkat energi satu ke tingkat energi yang lain yang masing-masing 
dinyatakan dengan harga n (yang kemudian disebut sebagai bilangan kuantum). Untuk 
garis-garis majemuk yang sangat lembut tersebut tentu memerlukan spesifikasi baru 
mengenai tingkat-tingkat energinya yang mempunyai perbedaan sangat kecil, jauh lebih 
kecil daripada perbedaan energi antara tingkat-tingkat energi utama yang menunjuk pada 
orbit elektron yang dikemukakan oleh Bohr.   
  Menghadapi hasil pengamatan baru 
ini, seorang ahli fisika Jerman, Arnold 
Sommerfeld, mengemukakan asumsinya 
bahwa orbit elektron tidak selalu berbentuk 
lingkaran seperti asumsi Bohr melainkan 
bentuk elips juga dapat memenuhi rumusan 

momentum sudut elektron, mvr = 
π2

hn .  

Dengan demikian, suatu objek misalnya 
elektron yang sedang bergerak dalam 
bentuk orbit terhadap objek lain yaitu inti atom, terdiri atas dua komponen energi yaitu 
energi yang berkenaan dengan gerak menyudut-angular (Ea) dan energi yang berkenaan 
dengan gerak radial (Er). Seperti ditunjukkan Gambar 3.2, gerak radial ini menunjuk pada 
gerak mendekat atau menjauhnya objek elektron yang sedang bergerak menempuh orbit 
terhadap objek inti atom sepanjang jari-jarinya. Jadi, energi total (Et) sistem ini adalah  Et  
=  Ea  +  Er  . 
  Bila orbit elektron berbentuk lingkaran, berarti Er berharga nol karena tidak adanya 
perubahan jari-jari atau tidak ada perubahan jarak antara inti sebagai titik pusat orbit 
dengan elektron sepanjang orbitnya; dengan demikian, Bohr hanya mempertimbangkan 
energi total (Et) saja.   
  Lebih lanjut Sommerfeld mampu merumuskan besaran Ea dan Er untuk spesies satu 
elektron yang keduanya bersifat terkuantisasi; artinya, harga keduanya dikontrol oleh 
bilangan-bilangan kuantum berinteger satu, analog dengan bilangan kuantum yang 
diusulkan oleh Bohr. Jadi, ketiga besaran energi tersebut, Et, Ea, dan Er, semuanya 
terkuantisasi, tetapi Er  ditentukan oleh Et dan Ea. Bilangan kuantum Bohr selanjutnya 
disebut sebagai bilangan kuantum utama (n) yang diasosiasikan dengan energi kulit utama 
elektron; sedangkan bilangan kuantum Sommerfeld disebut sebagai bilangan kuantum 
azimut atau bilangan kuantum sekunder dengan notasi  , berharga, 0, 1, 2, 3, ... (n -1) 
yang sering diasosiasikan dengan energi sub-kulit elektron. Perlu dicatat bahwa untuk  = 0 
berarti orbit elektron berbentuk lingkaran, sedangkan untuk   ≥ 1 orbit elektron berbentuk 
elips yang makin menyimpang dari bentuk lingkaran dengan makin besarnya harga  .   

 = 0 
 

 = 1 
 

 = 2 
 

Gambar 3.2  Kemungkinan  bentuk  
orbit elektron model  Bohr - Sommerfeld 
untuk n = 3 
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  Dengan demikian, naiknya energi elektronik yang sesungguhnya adalah energi atom 
atau energi sistem, dapat diasosiasikan dengan naiknya energi sub-kulit yang berarti 
naiknya bilangan kuantum sub-kulit atau orbit elip. Namun, karena elektron hanya boleh 
mempunyai harga energi terkuantisasi tertentu, ini berarti bahwa hanya ada sejumlah 
tertentu pula energi-energi sub-kulit yang tersedia; dan dalam hal ini Sommerfeld 
mengemukakan hanya sejumlah sub-kulit yang diperlukan saja untuk menjelaskan 
spektrum halus garis-garis majemuk yang teramati. Hasilnya dalam hubungannya dengan 
bilangan kuantum utama, n, ditunjukkan oleh Tabel  3.1. 

Tabel   3.1  Hubungan kulit utama dengan sub-kulit menurut Sommerfeld 
Kulit Utama Sub-kulit () 

(n ) jumlah macam harga, 0  -  (n -1)  Simbol 
1 1 0  1s  (sharp) 
2 2 0  2s  
  1  2p  (principle) 
3 3 0  3s  
  1  3p  
  2  3d  (diffuse) 
4 4 0  4s 
  1  4p 
  2  4d 
  3  4f  (fundamental) 

  Menurut model Bohr, transisi elektronik yang teramati pada spektrum garis 
menunjuk pada perpindahan elektron antar tingkat-tingkat energi utama, n, misalnya dari 
n=2 ke n=1, sedangkan model Sommerfeld memungkinkan juga terjadinya transisi 

elektronik yang melibatkan tingkat energi sub-kulit, , yang berasal dari kulit utama yang 
berbeda, misalnya dari orbit ns ke orbit (n-1)s seperti 2s  ke 1s, dari orbit np ke orbit (n1)s  
seperti 2p ke 1s. Oleh karena perbedaan energi antara 2s dengan 2p relatif jauh lebih kecil 
daripada perbedaan energi antara 2s dengan 1s demikian juga antara 2p dengan 1s, maka 
kedua transisi elektronik ini mempunyai energi yang hampir sama, sehingga dua garis 
spektrum yang diasosiasikan dengan kedua transisi elektronik ini muncul sangat 
berdekatan sesuai dengan pengamatan sebagai struktur halus garis-garis spektrum. Jadi 
model Sommerfeld cukup beralasan dalam menjelaskan struktur halus spektrum garis atom 
hidrogen walaupun transisi elektronik yang mungkin muncul menurut rumusannya ternyata 
tidak semuanya teramati. Perluasan model atom ini kemudian lebih dikenal sebagai model 
Bohr - Sommerfeld. Nah, sepahamkah Anda dengan Sommerfeld? 
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3.3 Sifat Gelombang Partikel 
  Walaupun Bohr telah melukiskan struktur atom cukup rinci, namun masih ada 
sesuatu yang hilang. Apanya yang hilang? Untuk ini perlu kita tinjau kembali mengenai 
sifat cahaya. Para ilmuwan selalu saja mendapat kesulitan dalam melukiskan sifat 
karakteristik cahaya. Banyak percobaan dengan jelas menunjukkan bahwa cahaya bersifat 
gelombang, tetapi percobaan lain menunjukkan bahwa cahaya bersifat sebagai partikel 
(yang nantinya dikenal sebagai aliran foton yang membawa paket-paket energi atau 
sejumlah energi diskret terkuantisasi), sebagaimana terjadi pada berbagai jenis gejala 
dalam Tabel 3.2.  

Tabel 3.2 Perbandingan konsistensi cahaya dalam berbagai gejala 
Gejala Teori Gelombang Teori Partikel 
Difraksi Konsisten tidak konsisten 
Refleksi, Refraksi Konsisten Konsisten 
Interferensi Konsisten tidak konsisten 
Efek Fotolistrik tidak konsisten Konsisten 
Penyebaran energi radiasi Konsisten Konsisten 
Polarisasi cahaya Konsisten tidak konsisten 
Efek Compton tidak konsisten Konsisten 
  Nah, dari perbandingan gejala-gejala tersebut dapat dipertimbangkan bahwa sifat 
cahaya atau energi radiasi secara umum berhubungan dengan sifat gelombang dan sifat 
partikel atau sering dikenal sebagai sifat mendua cahaya yaitu sifat gelombang - partikel. 
Dalam hal seperti ini, sejumlah asumsi yang kemudian merupakan dasar pengembangan 
teori kuantum dapat dirumuskan sebagai berikut. 
(1). Atom-atom berkelakuan sebagai osilator, menghasilkan gelombang 

elektromagnetik dengan frekuensi gelombang yang karakteristik bagi atom yang 
bersangkutan.   

(2). Energi tidak dibawa oleh gelombang itu sendiri melainkan oleh  foton  yang    
 kecepatan alirnya diberikan oleh intensitas gelombang yang bersangkutan.   
(3). Kecepatan pancaran gelombang oleh osilator-osilator menentukan peluang    
 pancaran foton oleh sumbernya.   
Ketiga asumsi tersebut dapat diringkas dalam bentuk (kuantum asli) seperti yang diusulkan 
oleh Max Planck, yaitu bahwa osilator-osilator memancarkan energi dalam bentuk 
kelipatan integral dari paket energi basis (yaitu foton) sebagai E = nhν (n = bilangan 
kuantum atau diskret, dan  ν = frekuensi osilator).   
  Pada tahun 1924 seorang fisikawan Prancis, Louis de Broglie, mengusulkan 
alternatif lain untuk menjelaskan rumusan Bohr mengenai momentum sudut elektron 
yang terkuantisasi, dengan mengubah ekspresi persamaan yang bersangkutan (persamaan 

2.8) menjadi 2πr = 
mv
nh .  Dalam persamaan ini terlihat bahwa 2πr tidak lain adalah keliling 

lingkaran yang oleh de Broglie diasumsikan sebagai orbit elektron. Dengan demikian, orbit 
elektron juga bersifat terkuantisasi. Mengapa orbit elektron ini ditentukan oleh harga-harga 
h, m, dan n?  Dalam hal ini de Broglie mengusulkan bahwa bila cahaya menunjukkan sifat 
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mendua gelombang - partikel, maka secara sama materi yang jelas menunjukkan sifat 
partikel tentu juga mempunyai sifat gelombang. Pendapat ini agak aneh kedengarannya 
bukan? Namun, sesungguhnya hal ini  menunjukkan sifat analogi yang benar-benar paralel; 
dasar pemikirannya dengan mempertimbangkan momentum foton.  
  Oleh karena momentum partikel yang sedang bergerak dinyatakan sebesar mv, maka 
sebuah foton yang tidak terdeteksi karena terlalu kecil massanya mestinya tidak 
mempunyai momentum (nol). Namun, kesimpulan yang terakhir ini tidaklah benar 
sebagaimana dibuktikan oleh teori relativitas Einstein. Dengan mengingat kembali 
hubungan massa dengan energi menurut Einstein, E = mc2, de Broglie merumuskan massa 

foton sebagai  m  = 
2c

E , dan substitusi energi ini menurut Planck diperoleh: 

       m  =  
2c

h ν   atau  m  = 
λc

h     ...........   (3.1) 

Jadi, massa foton berbanding terbalik dengan panjang gelombangnya atau berbanding lurus 
dengan frekuensinya. Lebih lanjut, de Broglie menganggap beralasan untuk berpikir 
mengenai panjang gelombang suatu partikel seperti halnya panjang gelombang foton yang 
mempunyai kecepatan v. Oleh karena itu, paralel dengan persamaan (3.1) diperoleh 
rumusan - persamaan (3.2): 

   m = 
λv

h  atau  λ =
vm

h  (dengan  v  = kecepatan partikel) .......    (3.2)  

  Dengan demikian, partikel yang sedang bergerak sesungguhnya menunjukkan sifat 
gelombang yang besarnya berbanding terbalik dengan momentum partikel yang 
bersangkutan. Untuk  m yang sangat kecil seperti partikel-partikel atomik atau partikel 
mikro dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, sifat gelombangnya menjadi sangat 
nyata. Akan tetapi untuk partikel-partikel makro yang massanya besar, sifat gelombang 
sangat jauh lebih kecil terlebih-lebih jika partikel ini mempunyai kecepatan yang jauh lebih 
lambat daripada kecepatan cahaya seperti diungkapkan pada contoh perhitungan berikut 
ini. 
Contoh Soal 
 (1). Hitung panjang gelombang elektron yang sedang bergerak dengan kecepatan kira- 
 kira  1% kecepatan cahaya. 
(2). Hitung panjang gelombang sebuah bola 10 g yang sedang bergerak dengan    
 kecepatan 5 m per detik. 
Penyelesaian  (1) 
Menurut  de Broglie:  

 λ   = 
vm

h  =  1631

1234

sm10x2,9979xkg10x9,1091
smkg10x6,626

−−

−−

    =  2,43.10-10 m 

          =  243 pm  =  2,43 Å  (bilangan ini berdimensi atomik) 
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Penyelesaian  (2) 

 λ   =  
vm

h  =  12

1234

sm5xkg10
smkg10x6,626

−−

−−

  =  1,323.10-32 m 

Bilangan ini sungguh merupakan harga panjang gelombang yang sangat kecil yang sulit 
terdeteksi dan tidak mempunyai konsekuensi apapun. Sebagai perbandingan, panjang 
gelombang beberapa objek yang sedang bergerak dapat diperiksa pada Tabel  3.3. 
  Tabel  3.3  Panjang gelombang beberapa objek yang sedang bergerak 

Partikel massa / kg kecepatan / m s-1 λ / pm 
Elektron dipercepat 100 volt 9,11 x 10-31 5,9 x 106 120 

Elektron dipercepat 104 volt 9,29 x 10-31 5,9 x 107 12 

Partikel α  dari nuklida  Ra 6,68 x 10-27 1,5 x 107 6,6 x 10-1 
Peluru kaliber 22 1,9 x 10-3 3,2 x 102 1,1 x 10-33 
Bola golf 0,045 30 4,9 x 10-34 
Bola basket 0,140 25 1,9 x 10-34 
    

 

 
Gambar 3.3  Gambar menunjukkan sifat gelombang de Broglie dalam orbit Bohr yang 

 (A) berkelanjutan, ajeg - serba terus tidak terhapus (standing wave),  
bila jumlah gelombang (n) berupa bilangan bulat,  

     (B-D) terhapus, bila jumlah gelombang (n) berupa bilangan pecahan. 
  Berdasarkan persamaan 2.8, persamaan 3.2  dapat diubah menjadi  2 π r = n λ.   Jadi, 
lingkaran orbit elektron terkuantisasi dengan kelipatan-kelipatan integer dari harga panjang 
gelombang elektron yang bersangkutan. Berbeda dengan Bohr yang memandang elektron 
sebagai partikel yang mengorbit mengelilingi inti atom, de Broglie memandang elektron 
sebagai gelombang atau bila bukan merupakan gelombang murni, elektron dipandang 
sebagai gelombang yang berasosiasi dengan partikel yang sangat kecil yang bergerak 
sangat cepat. Jadi, elektron oleh  de Broglie digambarkan sebagai gelombang ajeg - serba 
terus (standing wave) dengan jejak melingkar tertutup tanpa ujung - pangkal seperti 
ditunjukkan oleh Gambar 3.3(A). 
  Untuk memenuhi sifat standing wave ini, jelas bahwa jumlah panjang gelombang 
harus terkuantisasi  (n = 1, 2, 3, 4, .......). Bila harga n  berupa pecahan (misalnya 2,5; 3,5), 
maka sifat gelombang akan menjadi terhapus (Gambar 3.3B-D). Perlu dicatat bahwa pada 
waktu itu belum ada bukti eksperimen yang mendukung pandangan de Broglie, namun 
ternyata bukti yang diperlukan kemudian menjadi kenyataan dalam waktu yang relatif 
singkat sebagai konsekuensi logis pandangan tersebut.  
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  Telah diketahui bahwa panjang gelombang elektron ternyata kira-kira sama dengan 
panjang gelombang sinar-X. Dengan demikian, seberkas sinar elektron, yang semula 
dipandang sebagai partikel, diharapkan akan menghasilkan pola difraksi yang sama 
dengan pola difraksi yang dihasilkan oleh sinar-X, yang membawa sifat gelombang. 
Kenyataannya memang demikian; kira-kira tahun 1927, G. P. Thomson (anak dari J. J. 
Thomson) dapat menunjukkan pola difraksi yang dihasilkan oleh elektron-elektron 
berkecepatan tinggi pada lempeng aluminium yang ternyata sama dengan pola difraksi 
yang dihasilkan oleh sinar-X yang pertama kali ditunjukkan oleh Max Von Laue (1912). 
Jadi, tidak diragukan lagi bahwa elektron juga berkelakuan sebagai gelombang seperti 
halnya sinar-X.   
  Nah, asumsi de Broglie bahwa partikel yang sedang bergerak mempunyai sifat 
gelombang dan penemuan berikutnya bahwa elektron menunjukkan sifat gelombang 
mengantar teori atom ke arah perkembangan yang lebih modern yang kemudian dikenal 
sebagai  teori atom  mekanika gelombang.  Beberapa tokoh ilmuwan antara lain, L. de 
Broglie, Erwin Schrödinger, W. Heisenberg dan Max Born, memberikan sumbangan yang 
paling banyak dalam perkembangan teori atom mekanika gelombang ini.  Dalam teori ini, 
elektron diperlakukan sebagai gelombang daripada sebagai partikel. Tidak ada usaha 
untuk membuat model visualisasi tentang atom, melainkan berupa deskripsi matematik 
yang sangat kompleks, yang secara khusus dapat dipelajari dalam buku-buku Mekanika 
Gelombang (Wave Mechanics) dan Kimia Kuantum (Quantum Chemistry).  Namun 
demikian, banyak kesimpulan yang diturunkan dari mekanika gelombang dapat 
diungkapkan kedalam bentuk bahasa non-matematik sebagaimana dibicarakan secara 
ringkas berikut ini.   
Catatan:  J. J. Thomson (ayah), menemukan elektron sebagai partikel  (1895) dan memenangkan   
   hadiah Nobel pada tahun 1906, sedangkan G. P. Thomson (anak) menunjukkan bahwa    
  elektron bersifat gelombang  (1927) dan memenangkan hadiah Nobel pada tahun 1937. 
 
3.4 Prinsip Ketidak-pastian 
  Pada tahun 1927, Werner Heisenberg, seorang fisikawan Jerman, mengemukakan 
suatu uncertainty principle atau asas ketidak-pastian sehubungan dengan tindakan 
pengamatan terhadap perubahan kondisi objek yang sedang diamati. Bila misalnya 
digunakan termometer untuk mengukur suhu suatu objek, maka suhu objek akan berubah 
naik atau turun ketika terjadi kontak antara objek dengan termometer tersebut.  Tentu saja 
efek perubahan suhu ini hanya signifikan bila jumlah objek sangat sedikit.  Demikian juga 
saat mengamati posisi dan kecepatan partikel yang sedang bergerak.  Untuk objek 
berukuran makroskopik, efek ini tidak begitu nyata tetapi, dalam hal objek mikroskopik 
seperti elektron, efek ini ternyata sangat signifikan; artinya, keadaan objek pada saat awal 
pengamatan akan berbeda dengan keadaan pada akhir pengamatan.   
  Untuk memperjelas adanya pengaruh tindakan pengamatan terhadap objek yang 
sedang diamati, dapat dipikirkan adanya suatu thought experiment atau percobaan dalam 
angan-angan (Gambar 3.4). Oleh karena percobaan ini tidak pernah dapat dilaksanakan 
secara fisik (dalam laboratorium secara visual), maka semua alat hipotetik yang terlibat 
dipertimbangkan bekerja secara ideal, 100% efisien, sedangkan hukum-hukum alam masih 
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tetap dipatuhi. Dalam percobaan ini diandaikan bahwa sebuah elektron ditembakkan di 
dalam tabung hampa sempurna dengan kecepatan tertentu; maka, jejak elektron akan 
berupa garis lengkung parabola sebagai akibat gaya gravitasi bumi (Gambar 3.4a). 
  Agar elektron dapat terlihat melalui sebuah mikroskop ideal, maka diperlukan sebuah 
sumber cahaya yang ideal yang mampu memancarkan sejumlah foton tertentu dengan 
energi (frekuensi) atau panjang gelombang (λ) tertentu pula. Foton ini harus menumbuk 
atau berinteraksi dengan elektron, sebab bila tidak foton hanya lewat saja dan akibatnya 

elektron akan nampak transparan/samar. Oleh karena kedua jenis partikel ini mempunyai 
massa yang relatif sama, maka elektron akan mengalami rekoil (pegas-balik) yang 
signifikan dan kecepatannyapun berubah. Oleh karena itu, pada interval waktu pengamatan 
yang sangat kecil berikutnya, elektron akan terlihat bergerak secara zig-zag sebagai akibat 
tumbukan-tumbukan foton berikutnya (Gambar 3.4 b).   
  Agar gerakan elektron tidak terganggu yang berarti kecepatan elektron tetap seperti 
semula, maka energi foton, hν, harus sekecil mungkin atau panjang gelombang, λ, sebesar 
mungkin. Akan tetapi hal ini akan berakibat menurunnya daya resolusi mikroskop 
sehingga posisi elektron tidak lagi dapat ditentukan secara akurat melainkan berada pada 
batas-batas daerah tertentu yang dapat digambarkan sebagai rangkaian lingkaran-lingkaran 
kecil pada pengamatan interval waktu tertentu (Gambar 3.4c).    
  Sebaliknya agar elektron dapat terlihat jelas posisinya oleh mikroskop, energi foton 
harus diperbesar, yang berarti λ kecil, tetapi kecepatan elektron menjadi berubah secara 
signifikan sebagai akibat tumbukan dengan foton tersebut sedemikian sehingga kecepatan 
elektron menjadi tidak mungkin lagi ditentukan secara tepat. Dengan kata lain, bila 
kecepatan elektron akan ditentukan secara teliti, ini berakibat posisi elektron menjadi 
kabur, dan sebaliknya bila posisi elektron ingin ditentukan secara teliti ini berakibat 
kecepatan elektron menjadi tidak tentu. Demikian juga pemakaian sumber foton dengan 
energi medium tentu masih tetap berpengaruh baik terhadap kecepatan maupun posisi 
elektron. Dengan demikian, jejak elektron berubah menjadi pita ketidak-pastian  (Gambar 
3.4d) yaitu merupakan produk dari ketidak-pastian kecepatan dengan ketidak-pastian 
posisi.   
  Lebih lanjut Heisenberg dapat menunjukkan bahwa kedua besaran ketidak-pastian ini 
tidak pernah lebih kecil daripada harga  h / m, yaitu: 

Gambar 3.4 Ketidakpastian posisi dan kecepatan sebuah elektron 
oleh karena efek tumbukan dengan foton cahaya 

(b) (c) (d) 

 mikroskop 

 = foton  
 = elektron 
 = penembak elektron 

(a) 

Sumber cahaya 
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     ∆x . ∆v   ≈  
m
h  atau  ∆x . ∆p   ≈  h     ...........  (3.3) 

Rumusan tersebut menunjukkan bahwa momentum (p) dan posisi (x) elektron keduanya 
tidak dapat ditentukan dengan tepat secara serentak. Perlu disadari bahwa asas ketidak-
pastian ini muncul bukan karena ketidak-mampuan teknik pengukuran percobaan 
melainkan karena sifat natural yang mendasar mengenai pengukuran itu sendiri dan oleh 
karena itu berlaku umum. Contoh perhitungan berikut menunjukkan konsekuensi numerik 
dari asas ketidak-pastian Heisenberg. 
Contoh Perhitungan 
(1).  Hitung ketidak-pastian kecepatan elektron bila kita ingin menentukan posisinya 

sedemikian sehingga ∆x  = 50 pm (kemungkinan penyimpangan posisi) 
(2).  Hitung ketidak-pastian posisi sebuah bola dengan massa 10 g yang dilempar 

dengan kecepatan 5 m s-1 bila ketelitian kecepatannya sampai dengan seper-
seribunya.   

Penyelesaian (1) 

 ∆v   ≈  
xm

h
∆

 ≈  
m10x50xkg10x9,1091

smkg10x6,626
1231

1234

−−

−−

    ≈  1,4.107 m s-1 

Hasil ini jelas merupakan suatu harga ketidak-pastian kecepatan yang signifikan besar, dan 
tidak  mungkin diaabaikan bukan!  
Penyelesaian (2) 
  Ketidak-pastian kecepatan bola adalah  ∆v  =  5.10-3 m s-1, maka 

  ∆x   ≈  
vm

h
∆

 ≈  132

1234

s m10x5xkg10
smkg10x6,626

−−−

−−

   ≈  1,323.10-29 m 

Hasil ini jelas merupakan harga ketidak-pastian jarak yang sangat kecil, yang tidak 
mempunyai konsekuensi apapun sehingga dapat diabaikan bukan!   
  Contoh perhitungan di atas jelas menunjukkan kesejajaran terhadap sifat gelombang 
suatu partikel menurut de Broglie. Dengan demikian, sifat ketidak-pastian ini sangat 
signifikan untuk partikel-partikel atomik. Prinsip ketidak-pastian ini jelas bertentangan 
dengan asumsi Bohr yang menyatakan bahwa elektron (dalam atom hidrogen) mempunyai 
orbit tertentu dengan jari-jari (r) tertentu pula; ini berarti bahwa ketidak-pastian posisi, ∆r, 
adalah nol. Menurut Heisenberg, adalah tidak mungkin untuk mengetahui bahwa  ∆r = nol  
tanpa mengetahui ketidak pastian totalnya. Jadi, jejak elektron tidak lagi dapat ditentukan 
kepastiannya secara matematik dan sebagai gantinya adalah berupa pita ketidak-pastian 
bagi elektron yang bergerak bebas dengan karakteristika gelombang.   
  Oleh karena keadaan elektron tidak lagi dapat dilukiskan secara pasti, maka muncul 
pendekatan peluang (probabilitas) mendapatkan elektron yang diasosiasikan dengan fungsi 
gelombang elektron yang bersangkutan yang dibahas dalam apa yang disebut sebagai 
mekanika gelombang atau kimia kuantum. Oleh karena itu, mempelajari fungsi gelombang 
elektron merupakan langkah yang fundamental untuk keperluan elusidasi struktur atom 
lebih lanjut. Walaupun materi ini sangat rumit, ada bagian-bagian yang perlu dikenal saja 
sebelum sampai pada kesimpulan utama yang mendasar.   
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3.5 Fungsi Gelombang 
  Atom hidrogen dan sistem bak-hidrogen (hydrogen-like system) adalah spesies 
dengan sebuah elektron; misalnya, He+, dan Li2+, merupakan sistem yang paling sederhana.  
Menurut Erwin Schrödinger (1927), persamaan gelombang stasioner - bebas waktu untuk 
sistem tersebut dinyatakan dalam persamaan (3-4), yang cukup rumit penurunanya (tidak 
kita bicarakan). 

      ∇2 Ψ(x,y,z)  +  )−(2

2

VΕ
h

mοπ8
Ψ(x,y,z)  =   0    .........  (3.4) 

dengan :  Ψ (psi)  =  fungsi gelombang elektron; mo = massa elektron diam 
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   E  =  Ek  + V = energi total elektron adalah jumlah energi kinetik, Ek,    
        dengan energi potensial, V. 

   V  =  -
r

eZ

οεπ4

2

 = energi potensial elektron dengan muatan  e  dan      

        berjarak  r  terhadap inti yang mempunyai muatan  Z   
    h  =  tetapan Planck, dan  x, y, z  =  sumbu-sumbu koordinat Cartes. 
Ada dua perbedaan pokok teori atom menurut Bohr dengan teori atom mekanika 
gelombang yaitu: 
(1)  berbeda dengan asumsi Bohr bahwa elektron sebagai partikel mengorbit dalam   
 bentuk lingkaran, Schrödinger melukiskan elektron sebagai gelombang dengan  
 jejak menurut persamaan gelombang (3.4) tersebut, dan 
(2)  demikian juga dengan asumsi Bohr 

bahwa momentum sudut elektron dalam 
   orbitnya bersifat  kuantum (mvr = nh 

/2π), sebaliknya Schrödinger  
mengidentifikasi frekuensi sifat 

gelombang elektron dengan energi 
yang  

memenuhi asumsi Einstein,  E  = hν.  
  Persamaan (3.4) tersebut yang 
mengandung koordinat Cartes (x, y, dan z), 
dapat lebih mudah diselesaikan dalam 
bentuk persamaan dengan koordinat sferis-
bola atau kutub-polar (r, θ, φ) dengan 
harga-harga  r  = 0 - ∞ , θ = 0o -  π , dan φ = 
0o- 2π. Informasi mengenai transformasi antara kedua macam koordinat ini diperoleh dari 
Gambar 3.5 yang memberikan empat rumusan pokok yaitu: 

Gambar 3.5   Sebuah titik P (elektron) 
dalam sistem koordinat Cartes 

dan koordinat kutub - bola 

P 

r 

 φ 

θ 

 y+ O 

 z+ 

 x+ 

P1 

P2 P3 

P4 
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z = r  cos θ ;  x = r sinθ  cos φ;  y = r sinθ  sinφ;  dan  r2 = x2 + y2 + z2    ... .....  (3.5) 
  Penyelesaian persamaan (3.4) setelah ditransformasi ke dalam koordinat bola dapat 
dituliskan secara umum sebagai: 
  Ψ(r,θ,φ)  =   R (r) . Θ (θ) . Φ (φ)     .................  (3.6) 
  Persamaan (3.6) menunjukkan produk dari tiga macam fungsi (R, Θ, dan Φ) dengan 
tiga macam variabel secara berurutan (r), (θ) dan (φ) yang tersusun secara terpisah. 
Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan adanya besaran-besaran tertentu yang mengontrol 
harga masing-masing, fungsi Radial- jarak, R (r), fungsi sudut, Θ (θ ) dan Φ (φ); besaran-
besaran ini adalah n, ℓ, dan m, yang kemudian disebut sebagai bilangan kuantum yang 
ternyata muncul secara matematis - alamiah sebagai konsekuensi penyelesaian persamaan 
fungsi gelombang (3.4). Oleh karena itu, persamaan (3.6) menjadi lebih informatif bila 
dituliskan dalam bentuk persamaan (3.7) yang mengandung variabel n, , dan m sebagai 
bilangan kuantum yang mengontrol harga-harga masing-masing fungsi sebagai berikut: 
    Ψn,,m (r,θ, φ)  = Rn,(r) . Θ,m (θ ) . Φm (φ)  ..............  (3.7) 
  Dengan demikian, fungsi gelombang elektron dapat diformulasikan sebagai produk 
tiga fungsi gelombang, masing-masing terdiri atas satu variabel yang berbeda satu dengan 
yang lain yaitu: 
(1)  fungsi gelombang Radial,  Ψ(r)  =  Rn,(r) ,  yang bergantung pada variabel  r   

yaitu jarak elektron (titik P) terhadap inti atom sebagai titik pusat sumbu; fungsi ini 
harganya ditentukan oleh bilangan kuantum n dan .   

(2)  fungsi gelombang sudut,  Ψ(θ)  =  Θ, m (θ) , yang bergantung pada variabel sudut  
 θ; fungsi ini harganya ditentukan oleh bilangan kuantum dan m.   
(3) fungsi gelombang sudut Ψ(φ) = Φm (φ),  yang bergantung pada variabel sudut 

φ ; fungsi ini harganya ditentukan hanya oleh bilangan kuantum  m.   
  Detil transformasi kedalam koordinat kutub agar diperoleh bentuk umum persamaan 
3.7, dan penyelesaiannya secara terpisah adalah masalah matematik dan sangat rumit, dan 
ini jelas diluar bidang pembicaraan ini. Namun, agar tidak menimbulkan miskonsepsi, 
hasil akhir perlu ditampilkan dan dipahami lebih lanjut yakni sebagai berikut: 
Ψn,,m(r,θ,φ) =  

 ϕθ
π
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                       ..............  (3.8) 
 

  Hasil penyelesaian matematis tersebut sangat rumit bukan? Namun, jika kita teliti 
lebih cermat kita akan temukan esensi yang harus kita ketahui yakni bahwa hasil ini 
hanya ditentukan oleh faktorial (n--1)!, dan (± |m|)! Ingatkah Anda informasi yang 
telah kita terima di SMA, bahwa “faktorial” tidak boleh berharga negatif dan pecahan? 
Faktorial inilah yang memberikan pembatasan-pembatasan terhadap harga-harga n, , m 
(tepatnya mℓ), dan kombinasinya yakni bahwa: 
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(a). n dan  merupakan bilangan diskret, positif  bulat integer 1; harga-harga ini 
adalah, n  ≥ ( + 1),  ≥ 0 ,  dan  m  =  ± ℓ; jadi, n = 1, 2, 3, 4, 5, ………. ∞;  = 
0, 1, 2, 3, 4, 5, …….. (n-1); m = 0, ±1, ±2; ±3 …..; 

(b). tambahan pula, ada hubungan yang “unik” antar nilai ketiganya yang 
dimungkinkan, dan kombinasi harga-harga yang diijinkan untuk n = 1 - 4 adalah 
sebagai berikut: 

n 1 2 3 4 
ℓ 0 0 1 0 1 2 0 1 2 3 

m atau mℓ 0 0 0; ±1 0 0; ±1 0; ±1; ±2 0 0; ±1 0; ±1; ±2 0; ±1; ±2; ±3 
  Nah, hubungan numerik ketiga bilangan kuantum n, , dan m dengan koordinat 
Cartes, yang dengannya notasi orbital sering dinyatakan, dapat diperiksa pada Tabel 3.4, 
dan rincian penyelesaian fungsi gelombang polar bersama dengan koordinat Cartes 
ditunjukkan pada Tabel 3.5. 

Tabel 3.4  Kombinasi harga-harga n ,, dan  m, yang diijinkan 
n  (ada n  macam ) m atau  m, ada (2 + 1) macam, dan notasi orbital  

dalam sumbu Cartes 
 Harga Notasi 0 ± 1 ± 2 ± 3 
1 0 s 1s    
2 0 s 2s    
 1 p 2pz 2px , 2py   
3 0 s 3s    
 1 p 3pz 3px , 3py   
 2 d 3dz2 3dxz , 3dyz 3dxy , 3dx2- y2  
4 0 s 4s    
 1 p 4pz 4px , 4py   
 2 d 4dz2 4dxz , 4dyz 4dxy , 4dx2- y2  
 3 f* 4fz3 4fxz2, 4fyz2 4fz(x2-y2) , 4fzxy 4fx(x2-3y2) , 4fy(3x2-y2) 
  f** 4fz3 4fx3 , 4fy3 4fz(x2-y2) , 4fzxy 4fx(z2-y2) , 4fy(z2-x2) 

Catatan: Orbital f mempunyai 2 bentuk yakni bentuk umum - general set (f*) dan bentuk 
kubik - cubic set (f**); keduanya memiliki 3 label orbital yang sama sedangkan 4 yang lain 
berbeda. Bentuk umum lebih bermakna untuk geometri selain kubus misalnya trigonal 
planar dan tetragonal, sedangkan bentuk kubus lebih bermakna untuk geometri kubus 
yakni tetrahedron dan oktahedron. Seperti halnya orbital dz2 adalah bentuk singkat dari 
d2z2- x2- y2 atau d3z2- r2, demikian juga: fz3 = fz(5z2-3r2) ; fx3 = fx(5x2-3r2) ; fy3 = fy(5y2-3r2) ; 
sedangkan fxz2 = fx(5z2-3r2), dan 4fyz2 = fy(5z2-3r2). Mengapa keempat formula orbital f yang 
lain hasil cubic-set berbeda dari hasil general-set? Perbedaan ini secara matematis valid 
semuanya sesuai lingkungan geometrinya, sebab keempat formula orbital f cubic-set 
sesungguhnya hanyalah hasil kombinasi 2 set orbital dari hasil general-set. Jadi, fx3 = -
¼[ 6 fxz2 - 10 fx(x2-3y2)]; fy3 = -¼[ 6 fyz2 - 10 fy(3x2-y2)]; fx(z2-y2) = ¼[ 10 fxz2 - 6 fx(x2-

3y2)];dan fy(z2-x2) = ¼[ 10 fyz2 - 6 fy(3x2-y2)]. 
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  Nah, lalu kebenaran apa yang dapat Anda petik dari Tabel 3.4 tersebut? Ada 
hubungan yang pasti antara nilai m dengan lambang-formula orbital, misalnya untuk  
=1, m = 0 selalu menunjuk orbital pz. Banyak dijumpai buku teks, guru maupun 
(maha)siswa menunjukkan miskonsepsi dengan secara sembarangan “mengurutkan” abjad 
px, py, pz  sesuai dengan “urutan” nilai m = -1, 0, +1 atau m = +1, 0, -1; bahkan ada yang 
berpendapat bahwa tidak mungkin ditentukan hubungan antara nilai numerik m dengan 
label formula orbital p (dan juga d). 
 
3.6 Interpretasi fungsi gelombang  
  Fungsi gelombang, Ψ, sesungguhnya tidak mempunyai arti fisik yang bermakna, 
melainkan aspek matematis terutama yang berkenaan dengan sifat simetri. Namun, aspek 
kimiawi yang fundamental adalah besaran kuadrat fungsi gelombang elektron itu sendiri 

yang proporsional dengan intensitas elektron. Jadi, ∫Ψ2dV atau ∫Ψ.Ψ∗dV dipahami sebagai 
ukuran peluang dari keberadaan suatu elektron pada daerah dV (deferensial volume). 
Istilah lain yang sering digunakan untuk menunjuk pada peluang (probabilitas) dari 
keberadaan elektron di sepanjang waktunya di seputar inti atom adalah rapatan elektron 
atau awan elektron, dan inilah yang dapat diukur atau diamati melalui percobaan difraksi 
sinar-X.    
  Nah, lalu apa yang dimaksud dengan orbital itu? Istilah orbital atom sesungguhnya 
menunjuk pada fungsi gelombang total, Ψn,,m (r,θ, φ), namun karena visualisasi fungsi ini 
secara utuh sangat melelahkan maka sering fungsi ini dilukiskan secara terpisah yaitu 
sebagai fungsi radial, Ψn,(r) yang berurusan dengan jarak (elektron) terhadap inti, dan 
fungsi sudut (polar) total, Ψ,m (θ,φ), yang berurusan dengan orientasi elektron dalam 
ruang di seputar inti. Oleh karena dalam banyak aspek fungsi sudut lebih bermakna pada 
orientasi elektron, maka orbital atom sering menunjuk pada fungsi ini; begitu juga kuadrat 
amplitudonya.   
  Grafik atau gambar yang paling sering dijumpai pada berbagai buku teks biasanya 
menunjuk pada Ψn,(r), Ψ2

n,(r), Ψ,m (θ,φ), dan Ψ2
,m (θ,φ); sangat jarang ditemui 

bentuk totalnya sebagai diagram kontur dari Ψ2
n,,m (r,θ,φ). Oleh karena itu harus berhati-

hati dalam menginterpretasikan arti dan bentuk suatu orbital atom, dan lebih tepat bila 
notasi orbital dilengkapi dengan fungsi gelombang yang bersangkutan.  Dalam kesempatan 
ini hanya dibahas pemahaman orbital atom yang menggambarkan bagian sudutnya saja.   
  Dengan menggunakan keempat sifat pokok pada sistem koordinat tersebut, harga m 
atau m dapat diturunkan langsung ke sumbu-sumbu koordinat Cartes dan selanjutnya 
dituliskan sebagai subskrip suatu notasi orbital dengan menghilangkan pembagi, r.   
Sebagai contoh, untuk =1, terdapat tiga macam harga m yaitu -1, 0, dan +1. 
Berdasarkan perjanjian sistem koordinat Gambar 3.5, maka m = 0  merupakan fungsi 
gelombang yang diturunkan di sepanjang sumbu z, dan  m = ±1 di sepanjang sumbu  x  
dan  y, sehingga notasi orbital ini adalah:  
         Ψ1, 0 =  pz   , dan  Ψ1, ±1 =  px  ,  py 
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Fungsi gelombang bagian polar untuk orbital s, p, d, dan f ditunjukkan pada Tabel 3.5.   
Orbital-orbital yang lain karena sangat sukar digambarkan bentuknya, walaupun secara 
matematis sudah diketahui persamaannya, tidak dibahas dalam kesempatan ini.   
 
3.7 Bentuk dan sifat simetri orbital atom 
  Atas dasar fungsi gelombang polar (Tabel 3.5), maka dengan memasukkan harga-
harga sudut  θ  dan atau  φ , bentuk dan sifat simetri orbital-orbital yang bersangkutan 
dapat dilukiskan. Sebagai contoh paling sederhana adalah orbital pz yang tidak lain adalah 
cos θ (Tabel. 3.5). Dengan memasukkan angka θ (= 0-1800), maka kita akan mendapatkan 
nilai cos θ maupun cos2 θ (Tabel 3.6).  
  Lalu jika jika data Tabel 3.6 kita lukiskan pada kertas grafik polar (polar-graph) dua 
dimensi, hasilnya sebagaimana ditunjukkan Gambar 3.6. Nah, Anda tentu sudah sangat 
familiar dengan gambar orbital pz bukan? Secara sama semua fungsi gelombang Tabel 3.5 
dapat dilukiskan, dan secara kualitatif ditunjukkan pada Gambar 3.7  dan 3.8. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 3.6 Beberapa nilai cos θ  dan cos2 θ 
θ 0 15 30 45 60 75 90 

cos θ 1 0,966 0,866 0,707 0,5 0,259 0 
cos2 θ 1 0,933 0,750 0,5 0,25 0,067 0 

 
θ 105 120 135 150 165 180 ……. 

cos θ -0,259 -0,5 -0,707 -0,866 -0,966 -1 …….. 
cos2 θ 0,067 0,25 0,5 0,750 0,933 1 …… 

   

Gambar 3.6  Kertas grafik polar (a), dan bentuk orbital polar: fungsi cos θ  (b) dan  
fungsi cos2θ (c) atau orbital pz (beberapa titik nilai 0-900 
digambarkan) 
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Gambar 3.7  Bentuk (irisan) dan sifat simetri orbital  s, p,  dan  d 

 
Orbital  s 

  Orbital 1s mempunyai fungsi gelombang yang berharga konstan, (
π4

1 )½, tidak 

bergantung pada sudut  θ  maupun  φ; oleh karena itu, ia berbentuk bola-bulat simetri 
dengan tanda positif di segala arah.  Istilah simetri dipakai untuk melukiskan kesamaan 
antara dua titik atau daerah yang terletak pada garis lurus dan saling berseberangan dengan 
titik pusat simetri  (0,0,0).       
Orbital  p , d, dan  f 
  Orbital-orbital  p, d, dan f, pada dasarnya berbentuk cuping-dumbbell bagai balon 
terpilin), yang mempunyai orientasi sesuai dengan fungsi gelombang bagian polar yang 
bersangkutan. Orbital px, py, dan pz secara berturut-turut, masing-masing cuping terletak di 
sepanjang sumbu x, y, dan z. Dengan mudah dapat ditentukan bahwa cuping di sepanjang 
sumbu positif bertanda positif (+) dan sebaliknya di sepanjang sumbu negatif bertanda 
negatif (-). Terhadap titik pusat simetri (0,0,0), dikatakan bahwa orbital p bersifat 
antisimetri, karena kearah yang berlawanan dengan jarak yang sama pada garis lurus yang 
melalui titik pusat simetri didapatkan titik-titik atau daerah-daerah yang sama namun 
berlawanan tanda.  
  Orbital-orbital d terbagi dalam dua kelompok yaitu (1) dz2 dan dx2-y2, yang 
mempunyai cuping-cuping yang terletak di sepanjang sumbu-sumbu Cartes, dan (2) dxy, 
dxz, dan dyz, yang mempunyai cuping-cuping yang terletak di antara setiap dua sumbu 
Cartes.  Sifat simetri orbital d dengan mudah dapat ditentukan sebagai berikut. 
(1) Orbital  dz2 sesungguhnya singkatan dari  d(2z2-x2-y2), maka sebagai akibat produk 

kuadrat masing-masing sumbu, cuping di sepanjang sumbu  z  bertanda  positif dan 
sebaliknya ring-donut yang membelah bidang xy bertanda negatif. Secara sama dapat 
ditentukan bahwa untuk orbital dx2-y2, cuping pada sepanjang sumbu x bertanda 
positif dan  pada sepanjang sumbu  y  bertanda negatif. 

(2) Untuk orbital  dxy , dxz , dan  dyz , tanda setiap cuping ditentukan oleh  produk dari 
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dua sumbu Cartes yang mengapitnya. Sebagai contoh, setiap cuping yang terletak 
antara sumbu x+ dan y+, dan antara sumbu x- dan y-, keduanya bertanda positif; 
sedangkan cuping-cuping yang terletak antara sumbu-sumbu x+ dan y-, antara x- dan  
y+, keduanya bertanda negatif.  Dengan demikian, orbital d  bersifat simetri.   

 

 
   

Gambar 3.8  Bentuk dan sifat simetri orbital f (model cubic set); orbital  fx3 dan    
     fy3 mempunyai bentuk yang serupa dengan orbital  fz3 dengan cuping   
    masing-masing terletak di sepanjang sumbu  x  dan  y. 
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  Orbital f dalam medan kubus dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu  (1) 
fxyz, (2) fx(z2-y2), fy(z2-x2), fz(x2-y2), dan (3) fx3, fy3, fz3; kelompok (1) dan (2) terdiri atas 
delapan cuping dan kelompok (3) mirip orbital dz2 namun dengan dua ring-donut.   
Penentuan tanda positif-negatif pada setiap cuping sedikit lebih kompleks, namun pada 
dasarnya sama dengan cara yang terdahulu yaitu merupakan produk dari sumbu-sumbu 
Cartes yang mengapitnya. (Tanda positif-negatif bagi setiap cuping dapat pula ditentukan 
dengan memasukkan harga-harga θ dan φ bagi setiap posisi cuping menurut persamaan 
fungsi gelombang polar dari orbital yang bersangkutan).    
(1) Untuk orbital  fxyz, cuping yang diapit oleh tiga sumbu positif  x+- y+- z+, bertanda 

positif, demikian juga cuping yang diapit oleh dua sumbu negatif dan satu sumbu 
positif; sedangkan cuping yang diapit oleh tiga sumbu negatif  bertanda negatif, 
demikian juga cuping yang diapit dua sumbu positif dan satu  sumbu negatif.    

(2)  Untuk orbital kelompok kedua, misalnya fx(z2- y2), sumbu x  menghasilkan dua  
macam daerah positif dan negatif, tetapi semua daerah sepanjang sumbu z  bertanda 
positif dan semua daerah sepanjang sumbu y bertanda negatif sebagai akibat produk 
kuadratnya. Oleh karena itu, cuping-cuping yang diapit oleh sumbu x+ dengan sumbu 
y keduanya bertanda negatif, tetapi bagi kedua cuping yang diapit oleh sumbu x- 
dengan sumbu y bertanda positif. Demikian seterusnya cuping-cuping yang lain 
dapat dikenali tandanya, dan dengan cara yang sama dapat diidentifikasi cuping-
cuping orbital fy(z2-x2) yang terdiri atas sumbu-sumbu y+, y-, z+, dan x-, dan orbital  
fz(x2-y2) yang terdiri atas sumbu-sumbu z+, z-, x+, dan  y-.    

(3)  Orbital-orbital fx3 , fy3 , dan  fz3 dapat diidentifikasi tandanya seperti halnya pada  
orbital p (karena produk pangkat satu mempunyai tanda yang sama dengan produk 
pangkat tiga). Ring pada daerah sumbu positif  bertanda negatif, demikian pula 
sebaliknya sebagai akibat produk dari - r2 dengan salah satu sumbunya; hal ini dapat 
pula diturunkan dari bentuk rumusan orbital yang sesungguhnya, misalnya orbital fz3  
adalah singkatan dari orbital fz(5z2-3r2) atau fz(2z2 - 3x2 -3y2) (Tabel  3.5).    

  Jadi, orbital f bersifat antisimetri. Istilah lain yang dipakai untuk melukiskan sifat 
kesimetrian suatu orbital adalah sifat gerade (bahasa Jerman) disingkat g yang artinya even 
atau genap bagi orbital yang bersifat simetri, dan un-gerade disingkat u yang artinya odd 
atau gasal  bagi orbital yang bersifat antisimetri. Ada hubungan antara harga bilangan 
kuantum sekunder,, dengan sifat kesimetrian orbital yang bersangkutan yaitu bersifat g 
untuk  berharga genap, dan bersifat u untuk berharga gasal. Jadi, orbital  s  (= 0) dan  
d ( = 2) bersifat simetri atau gerade, g, dan orbital  p ( = 1) dan  f  ( = 3) bersifat 
antisimetri  atau  un-gerade, u.   

Tabel 3.7 Fungsi gelombang polar untuk orbital  s, p, d, dan  f   yang  
       diturunkan dari atom bak-hidrogen (hydrogen-like atom) 
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Notasi  (a) Fungsi gelombang dengan faktor normalisasi  1 (satu)  (b) 
Orbital  m Bentuk sudut Bentuk Cartes 

s 0   0              (1/4π)½ 
pz 1   0 (3/4π)½  cos θ 

(3/4π)½ (
r
z ) 

px 1 ±1 (3/4π)½  sin θ   cos φ 
(3/4π)½ (

r
x ) 

py 1 ±1 (3/4π)½  sin θ   sin φ 
(3/4π)½ (

r
y ) 

dz2 (c) 2   0 (5/16π)½ (3  cos2 θ - 1 ) 
(5/16π)½ ( 2

223
r

rz − ) 

dxz 2 ±1 (15/4π)½  sin θ cos φ  cos θ 
(15/4π)½ ( 2r

xz ) 

dyz 2 ±1 (15/4π)½  sin θ  sin φ  cos θ     
(15/4π)½ ( 2r

yz ) 

dx2-y2 2 ±2 (15/16π)½  sin2 θ    cos 2φ 
(15/16π)½ ( 2

22

r
yx − ) 

dxy 2 ±2 (15/16π)½  sin2 θ    sin 2φ (15/16π)½  ( 2r
xy ) 

fz3 (d) 3  0 (7/16π)½  (5 cos3 θ  -  3 cos θ) 
(7/16π)½ ( 3

22 )35(
r

rzz − ) 

fx3 3  ±1 (105/16π)½  sin θ   cos φ   
    (cos2 θ    −   sin2 θ  sin2 φ) (105/16π)½ ( 3

22 )(
r

yzx − ) 

fy3 3 ±1 (105/16π)½  sin θ   sin φ   
    (cos2 θ    −   sin2 θ  cos2 φ) (105/16π)½ ( 3

22 )(
r

xzy − ) 

fz(x2-y2) 3 ±2 (105/16π)½  cos θ  sin2 θ   cos 2φ   
(105/16π)½ ( 3

22 )(
r

yxz − ) 

fxyz 3 ±2 (105/16π)½  sin2 θ   cos θ  sin 2φ   (105/16π)½ ( 3r
xyz ) 

fx(z2-y2) 3 ±3 (7/16π)½  sin θ   cos φ 

   (5 sin2 θ   cos2 φ    -  3) (7/16π)½ ( 3

22 )35(
r

rxx − ) 

fy(z2-x2) 3 ±3 (7/16π)½  sin θ   sin φ   

      (5 sin2 θ   sin2 φ   -  3)  (7/16π)½ ( 3

22 )35(
r

ryy − ) 

Catatan: 
(a)   Nilai positif dan negatif bilangan kuantum m  masing-masing menunjuk pada  cos m φ (atau     
sumbu x)  dan  sin m φ (atau sumbu  y)  
(b)   Untuk membandingkan fungsi gelombang yang satu terhadap yang lain diperlukan faktor 
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normalisasi sedemikian sehingga: ∫ Ψ∗Ψ dv = faktor normalisasi, dimana dv  =  r2 sin θ dθ dφ   dr 
adalah diferensial volume, dan integral diambil pada semua ruang; Ψ∗ merupakan kompleks konyugasi 

dari Ψ dan sering Ψ∗= Ψ sehingga Ψ∗.Ψ =  Ψ2. Pauling mengambil harga   faktor normalisasi satu (1)  
untuk fungsi gelombang secara keseluruhan, sedangkan Einstein  mengambil harga  4π  untuk fungsi 
gelombang polar saja.    

(c)  Orbital dz2 sesungguhnya merupakan singkatan dari orbital d(3z2 - r2) atau  d(2z2 - x2 - y2) yang tidak lain 
merupakan hasil kombinasi linear penjumlahan dari orbital d(z2 - y2) dan orbital d(z2 -x2).    

(d)   Orbital  f  mempunyai  dua macam fungsi gelombang yaitu fungsi gelombang umum (general set)   
        dan fungsi gelombang kubus  (cubic set); dalam tabel ini adalah fungsi gelombang cubic set. 

    
3.8 Bilangan kuantum 
  Sebegitu jauh postulat tentang bilangan kuantum utama, n, oleh Bohr dan bilangan 
kuantum azimut, , oleh Sommerfeld telah berhasil dibuktikan secara meyakinkan melalui 
persamaan Schrödinger menurut teori mekanika gelombang, dan bahkan juga bilangan 
kuantum magnetik, m atau tepatnya m. Ketiga bilangan kuantum ini dengan demikian 
muncul secara natural - matematis.    
  Bilangan kuantum utama, n, yang mempunyai nilai 1, 2, 3, ..... , n, menyatakan 
ukuran volume atau jari-jari atom dan tingkat-tingkat energi kulit utama.  Terjadinya garis-
garis spektrum deret Lyman, Balmer, Paschen, Brackett, dan Pfund dalam spektrum 
hidrogen diinterpretasikan sebagai akibat terjadinya transisi elektronik dari  n  yang lebih 
tinggi ke  n  yang lebih rendah.    
  Bilangan kuantum azimut, , yang mempunyai nilai  0, 1, 2, 3, .......... , (n-1), 
menunjuk pada adanya sub-kulit (orbital) dan bentuknya.  Munculnya garis-garis plural 
yang sangat berdekatan dari spektrum yang semula nampak sebagai garis tunggal, 
mempersyaratkan adanya sub-sub kulit atau beberapa orbital pada tiap kulit utama  n. 
Garis-garis plural ini diinterpretasikan sebagai akibat terjadinya transisi elektronik dari 
sub-sub kulit dalam  n  yang lebih tinggi ke kulit atau sub-sub kulit dalam  n  yang lebih 
rendah.    
  Bilangan kuantum magnetik, m  atau m, yang mempunyai nilai  0, ± 1, ± 2, ....., ±  
menunjuk pada orientasi atau arah orbital. Gejala efek Zeeman yang semula tidak dapat 
dijelaskan oleh Bohr maupun Sommerfeld dapat dijelaskan dengan mengintroduksikan 
bilangan kuantum ini. Jauh sebelum Bohr mengemukakan teori atomnya, Zeeman pada 
tahun 1896 mengamati adanya pemisahan (splitting) garis spektrum tunggal menjadi 
beberapa garis plural oleh karena pengaruh medan magnetik dari luar. Gejala ini 
diinterpretasikan bahwa sesungguhnya di dalam sub-kulit terdapat beberapa sub-orbit yang 
mempunyai tingkat energi sama bila tanpa adanya pengaruh medan magnetik dari luar 
(sehingga transisi elektronik muncul sebagai garis tunggal), tetapi menjadi tidak sama 
dengan adanya pengaruh medan magnetik dari luar. Hal ini kemudian diasumsikan bahwa 
revolusi elektron dalam sub-sub orbit ini menghasilkan dua macam momen magnetik, yaitu 
yang searah dan tidak-searah dengan arah medan magnetik luar, dan keduanya ini 
mempunyai energi yang berbeda.    
  Bilangan kuantum spin, s  menunjuk pada probabilitas arah putaran elektron pada 
sumbunya, jadi berharga ½. Sedangkan  bilangan kuantum magnetik spin, ms, menunjuk 
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pada arah putaran atau spin atau rotasi sebuah elektron pada sumbunya, yaitu searah 
(clockwise) dan berlawanan arah (anticlockwise) dengan arah putaran jarum jam, dan oleh 
karena itu diberikan nilai  ± ½.    
  Pada tahun 1921, A.H. Compton, seorang fisikawan Amerika, sesungguhnya telah 
mengusulkan suatu asumsi bahwa elektron mempunyai gerak rotasi pada sumbunya selain 
gerak revolusi terhadap inti atom, dan dengan demikian menghasilkan momen magnetik 
dalam. (Namun pada waktu itu, para ilmuwan berpendapat bahwa momen magnetik hanya 
dimiliki oleh seluruh atom atau molekul). 
  Pada tahun 1922, Otto Stern dan Walter Gerlach (fisikawan Jerman) mengamati 
bahwa bila seberkas cahaya uap atom perak netral dilewatkan dalam medan magnetik tak-
homogen, ternyata berkas cahaya atom perak ini terpisah menjadi dua bagian, berbeda 
dengan efek Zeeman. (Atom perak mempunyai 47 elektron, jadi pasti ada paling tidak 
sebuah elektron yang tidak berpasangan). 
  Pada tahun 1925, Wolfgang Pauli mengusulkan postulat bahwa sebuah elektron 
dapat berada dalam dua kemungkinan keadaan atau tingkat yang ditandai dengan bilangan 
kuantum spin + ½ atau - ½; dengan kata lain, setiap orbital hanya ditempati oleh dua 
elektron dengan spin yang berbeda atau antiparalel. Suatu hal yang luar biasa adalah 
bahwa Pauli tidak memberikan interpretasi apapun terhadap bilangan kuantum ini. 
Munculnya bilangan kuantum spin sebegitu jauh merupakan hal yang misterius, karena 
ketiga bilangan kuantum yang lain, n,, dan m, dapat dinyatakan dalam sisten koordinat 
ruang sedangkan bilangan kuantum spin tidak dapat dinyatakan dengan sistem koordinat 
yang manapun.    
  Pada tahun 1925, George Uhlanbeck dan Samuel Goudsmit (fisikawan Belanda) 
menunjukkan bahwa dua keadaan elektron ini dapat diidentifikasi dengan dua momentum 
sudut spin. Dengan kata lain, momentum sudut elektron sebenarnya terdiri atas momentum 
sudut orbital sebagai akibat revolusi elektron pada orbitnya, dan momentum sudut spin 
intrinsik sebagai akibat rotasi elektron pada sumbunya. Kedua jenis gerak berputar ini 
menghasilkan momen magnetik. Besarnya momen sudut spin ini adalah ± ½ dalam unit 

(
π2
h ). Munculnya nilai ± ½ ini dapat dipikirkan sebagai akibat adanya dua kemungkinan 

arah spin elektron, clockwise dan anticlockwise. Bila berinteraksi dengan medan magnetik 
luar, keduanya memberikan energi yang berbeda; sekalipun perbedaan ini hanya kecil 
namun sudah cukup untuk menghasilkan spektrum doublet.  Pada tahun 1930, P.A.M. 
Dirac akhirnya dapat menurunkan rumusan menurut teori relativitas mekanika kuantum, 
dan ternyata bilangan kuantum spin muncul secara natural matematis seperti halnya ketiga 
bilangan kuantum lainnya. Terhadap hasil pengamatan Stern-Gerlach selanjutnya 
diinterpretasikan bahwa satu elektron terluar dari separoh atom perak mempunyai arah spin 
yang berlawanan dengan arah spin satu elektron dari separoh yang lain.    
  Kembali pada postulat Pauli tersebut dapat dinyatakan dengan pernyataan modern 
bahwa total fungsi gelombang termasuk bilangan kuantum spin dalam suatu sistem harus 
bersifat antisimetri terhadap saling tertukarnya tiap dua elektron dalam sistem tersebut. Ini 
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berarti bahwa dalam satu sistem, tidak ada elektron yang mempunyai bilangan kuantum 
yang keempat-empatnya sama.    
3.9 Atom Polielektron 
  Sebegitu jauh, pembicaraan persamaan fungsi gelombang Schrödinger yang dapat 
diselesaikan secara eksak, hanyalah berlaku untuk atom hidrogen. Tentu saja metode 
penyelesaian yang sama dapat diterapkan pada spesies isoelektronik bak-hidrogen, yaitu 
spesies satu elektron seperti He+, Li2+, dan Be3+, dengan memperhitungkan harga-harga 
muatan inti yang bersangkutan, Z.    
  Atom paling sederhana kedua adalah helium, 2He, yang tersusun oleh satu inti atom 
dan dua elektron; dengan demikian terdapat tiga interaksi yaitu satu gaya tarik elektron-1 
oleh inti , satu gaya tarik elektron-2 oleh inti, dan satu gaya tolak-menolak antara elektron-
1 dan elektron-2.  Problem ketiga macam interaksi tersebut tidak dapat diselesaikan secara 
eksak, tetapi dengan metode pendekatan berlanjut (successive approximations) diperoleh 
hasil pendekatan dengan tingkat akurasi yang tinggi.   Untuk atom-atom sederhana seperti 
helium, hal ini tidak terlalu sukar, tetapi untuk atom-atom yang lebih berat, jumlah 
interaksi menjadi makin banyak sehingga perhitungan-perhitungan menjadi makin rumit 
dan melelahkan. Untuk keperluan ini digunakan metode Hatree-Fock atau dikenal sebagai 
metode medan swa-konsisten (self-consistent field, SCF). Metode ini menyangkut proses 
perbaikan perhitungan fungsi gelombang tiap-tiap elektron yang terus-menerus diulang-
ulang hingga diperoleh harga-harga yang perubahannya dapat diabaikan. Dengan metode 
ini ternyata diperoleh hasil bahwa orbital-orbital dalam atom-atom selain atom hidrogen 
tidak menunjukkan perbedaan yang radikal.  
  Perbedaan yang mendasar adalah terjadinya semacam kontraksi (penyusutan) bagi 
semua jenis orbital sebagai akibat naiknya muatan inti atom yang bersangkutan. Untuk 
sebagian besar tingkat energi, perubahan naiknya energi orbital mengikuti urutan: s < p < d 
< f. Namun untuk tingkat-tingkat energi yang makin tinggi oleh karena naiknya nomor 
atom, perbedaan energi orbital-orbital tersebut makin tegas,  dan pada sekitar ”awal” 
unsur-unsur transisi yakni nomor atom 19-22, 38-40, 56-59, dan 89-91, penyusutan energi 
orbital nd dan nf terjadi secara “mendadak” tidak “semulus” seperti penyusutan energi 
orbital ns dan np; hasilnya energi orbital 3d < 4s < 4p, 4d < 5s < 5p, 4f ≈5d < 6s < 6p, dan 
5f ≈6d < 7s < 7p sebagaimana ditunjukkan Gambar 3.8a-b.   
 
3.10 Prinsip Aufbau dan Konfigurasi Elektronik 
    Energi elektron dalam atom terutama ditentukan oleh energi orbital dan 
kontribusi energi tolakan antar elektron. Prinsip energi minimum menyatakan bahwa 
elektron-elektron dalam atom terdistribusi berdasarkan urut-urutan dari energi orbital 
terendah ke tertinggi yang kemudian dikenal sebagai prinsip aufbau yang artinya prinsip 
membangun. Prinsip aufbau ini biasanya didasarkan pada naiknya nilai jumlah numerik 
bilangan kuantum utama dan azimut, (n +), sebagaimana diajukan oleh Madelung, 
sebagai berikut: 
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Orbital 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f 7s 7p …. 
n 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 …. 

 0 0 1 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 …. 

n +   1 2 3 3 4 5 4 5 6 7 5 6 7 8 6 7 8 9 7 8 …. 

  Menurut metode ini, dari kombinasi yang berbeda dapat menghasilkan numerik yang 
sama, misalnya untuk  2p = 3s, 3p = 4s, dan  3d = 4p = 5s; dalam hal ini, urutan naiknya 
energi ditentukan urutan naiknya nilai n. Dengan demikian, prinsip aufbau tersebut 
menghasilkan urutan penataan elektron dalam orbital sebagai berikut: 1s,  2s, 2p,  3s,  3p, 
4s,  3d,  4p,  5s,  4d,  5p,  6s,  4f,  5d,  6p,  7s,  5f,  6d,  7p, ....... .   . 
  Penataan elektron dalam setiap orbital menghasilkan konfigurasi elektronik atom 
atau spesies yang bersangkutan.  Atas dasar pemahaman keempat bilangan kuantum dan 
prinsip aufbau, distribusi elektron dalam setiap atom netral dapat ditentukan. Semua atom 
unsur yang telah ditemukan telah berhasil diidentifikasi konfigurasi elektroniknya, dan 
ternyata prinsip aufbau dapat diterapkan pada hampir semua atom unsur dengan beberapa 
kekecualian.  
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  Namun harus disadari bahwa prinsip aufbau hanya tepat untuk jumlah elektron pada 
tiap orbital dengan beberapa kekecualian, dan urutan energi orbital ternyata hanya tepat 
untuk 20 atom unsur pertama. Untuk atom-atom dengan nomor atom lebih besar yang 
melibatkan orbital d dan f, urutan energinya ditentukan oleh bilangan kuantum utama n 
(Gambar 3.9a); misalnya, energi (n-1)dx lebih rendah daripada energi ns(1-2). 
  Atas dasar kaidah Pauli yang menyatakan bahwa kombinasi keempat bilangan 
kuantum bagi setiap elektron selalu tidak sama, maka ini berarti bahwa setiap sub-orbital 
maksimum berisi dua elektron dengan spin anti-paralel, sehingga tiap-tiap orbital 
maksimum berisi elektron sebanyak 2(2+1). Sebagai contoh, atom besi, Fe, dengan 
nomor atom 26 mempunyai konfigurasi elektronik: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2.  Perlu 

Gambar  3.9a Diagram energi orbital atom sebagai fungsi nomor atom  
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ditegaskan bahwa “pengisian elektron” (model aufbau) bukanlah proses yang berlangsung 
pada suatu atom, melainkan justru yang sesungguhnya dapat dilakukan adalah sebaliknya 
yaitu proses pengeluaran elektron dari atomnya; elektron yang lebih mudah dikeluarkan 
adalah elektron yang mempunyai energi yang lebih tinggi. Oleh karena itu konfigurasi 
elektronik dipahami sebagai susunan elektron berdasarkan urutan energinya (bukan 
berdasarkan urutan pengisiannya) yang dituliskan mulai dari energi terendah hingga 
tertinggi.   
  Dengan demikian untuk contoh atom besi di atas, elektron terluar (dengan energi 
tertinggi) adalah 4s2 (bukan 3d6) karena elektron inilah yang memang paling rendah energi 
yang diperlukan untuk mengeluarkannya; susunan demikian ini sesuai dengan diagram 
urutan energi orbital (Gambar 3.9a) yang menunjukkan bahwa energi orbital 3d yang terisi 
elektron tidak pernah lebih tinggi daripada energi orbital 4s; dan demikianlah seterusnya 
bagi atom-atom lainnya.   
  Perbedaan tingkat energi antara orbital (n-1)d dengan energi orbital ns semakin besar 
dengan bertambahnya elektron pada orbital (n-1)d, sehingga urutan penulisannya juga 
mendahuluinya. Jadi, konfigurasi elektronik atom Sc (dalam bentuk “kondens-singkat”-
condense) seharusnya dituliskan [18Ar] 3d1 4s2, dan bukan [18Ar] 4s2 3d1, demikian 
seterusnya untuk yang lain sebagaimana ditunjukkan Tabel 3.7. Hal ini sangat penting 
untuk pemahaman proses ionisasi, bahwa elektron yang mudah dilepas lebih dahulu adalah 
elektron terluar dalam arti pula elektron dengan energi tertinggi. Dengan kata lain, pada 
proses ionisasi elektron-elektron ns akan selalu dilepas lebih dahulu sebelum elektron-
elektron (n-1)d. Perubahan energi ikat elektron terjadi pada empat “daerah kritis” unsur-
unsur transisi, yakni nomor atom 19-22, 37-40, 56-59, dan 88-92, sebagaimana 
ditunjukkan oleh Gambar 3.9b.   
  Analisis spektroskopi menyarankan adanya penyimpangan atau perkecualian dari 
konfigurasi elektronik menurut diagram aufbau yaitu bagi atom kromium dan tembaga 
untuk seri transisi 3d. Konfigurasi elektronik 24Cr adalah [18Ar] 3d5 4s1 bukan [18Ar] 3d4 4s2 
sebagaimana diramalkan oleh aturan aufbau. Ini berarti bahwa energi konfigurasi [18Ar] 3d5 
4s1 lebih rendah (atau lebih stabil) daripada energi konfigurasi [18Ar] 3d4 4s2.  Hal ini sering 
dikaitkan dengan stabilitas konfigurasi elektronik setengah penuh baik untuk orbital 3d 
maupun 4s. Dalam hal ini elektron-elektron terdistribusi secara lebih merata di sekeliling 
inti yang mengakibatkan energi tolakan antar-elektronnya menjadi minimum dan akibatnya 
energi total konfigurasi menjadi lebih rendah. Dengan argumentasi yang sama dapat 
dijelaskan bahwa konfigurasi elektronik 29Cu adalah [18Ar] 3d10 4s1 dan bukan [18Ar] 3d9 
4s2. 
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  Perkecualian konfigurasi elektronik bagi unsur-unsur transisi seri 4d dan 5d adalah: 
Seri 4d  : 41Nb  :  [Kr] 4d4 5s1  ;  42Mo  :  [Kr] 4d5 5s1  ;  44Ru :  [Kr] 4d7 5s1 ;   
    45Rh  :  [Kr] 4d8 5s1   ;  46Pd   :  [Kr] 4d10         ;  47Ag :  [Kr] 4d10 5s1  
Seri 5d  :  78Pt  :  [Xe] 4f14 5d9 6s1;           79Au :  [Xe] 4f14 5d10 6s1   

 
Tabel  3.7 Konfigurasi elektronik dan tingkat oksidasi logam periode 4 

Unsur Lambang Konfigurasi 
elektronik 

Ion yang 
umum 

Tingkat oksidasi 
yang umum 

Kalium 19K [18Ar] 4s1 K+ +1 

Kalsium 20Ca [18Ar] 4s2 Ca2+      +2 

Skandium 21Sc [18Ar] 3d1 4s2 Sc3+                  +3 

Titanium 22Ti [18Ar] 3d2 4s2 Ti4+      +2 , +3, +4 

Vanadium 23V [18Ar] 3d3 4s2 V3+      +2 , +3, +4, +5 

Kromium 24Cr [18Ar] 3d5 4s1 Cr3+      +2 , +3  ,        +6 

Mangan 25Mn [18Ar] 3d5 4s2 Mn2+      +2 , +3 , +4 ,  +6 ,  +7 

Besi 26Fe [18Ar] 3d6 4s2 Fe2+, Fe3+      +2 , +3  

Kobalt 27Co [18Ar] 3d7 4s2 Co2+, Co3+      +2 , +3 

Nikel 28Ni [18Ar] 3d8 4s2 Ni2+      +2 

Tembaga 29Cu [18Ar] 3d10 4s1 Cu+, Cu2+ +1, +2 

Zink 30Zn [18Ar] 3d10 4s2 Zn2+       +2 

    

 Gambar 3.9b Perubahan energi ikat elektron (binding) versus nomor atom  
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Gambar 3.10 Diagram mnemonic urutan pengisian elektron pada orbital menurut:  

(a) Pao-Fang Yi (J. Chem. Ed. 1947, Vol. 24, 567) 

(b) Uncle Wiggly (J. Chem. Ed. 1983, Vol. 60, 562) 

(c)  Darsey sebagai “pohon natal Pascal”( (J. Chem. Ed. 1988, Vol. 65, 1036) 
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  Penyusunan konfigurasi elektronik menurut prinsip aufbau tersebut akan menjadi 
mudah diingat jika urutan pengisian elektron disajikan dalam suatu bentuk diagram 
mnemonic dalam berbagai model. Model yang pertama kali ditemui nampaknya diusulkan 
oleh Pao-Fang Yi (1947), Gambar 3.10a. Modifikasi yang paling umum terdapat dalam 
banyak buku teks seperti diusulkan oleh Uncle Wiggly (1983), Gambar 3.10b.  
  Sejak itu, berbagai model dikembangkan sebagaimana ditawarkan oleh Darsey 
(1988) dalam bentuk semacam “pohon natal Pascal”, Gambar 3.10c. Model lain dengan 
menggunakan semacam petak anak tangga ditunjukkan pada Gambar 3.11, dan petak 
papan catur dikemukakan oleh Carpenter (1983) dan Hovland (1986). 
 

1 1s         1s      0 
2 2s         2s      0 
3 2p 3s       2p 3s     1 0 
4 3p 4s       3p 4s     1 0 
5 3d 4p 5s     3d 4p 5s    2 1 0 

 4d 5p 6s     4d 5p 6s    2 1 0 
 4f 5d 6p 7s   4f 5d 6p 7s   3 2 1 0 
 5f 6d 7p 8s   5f 6d 7p 8s   3 2 1 0 

 (a)    (b)   (c) 
Gambar 3.11 Urutan pengisian elektron menurut:  
  (a) Singh dan Dikshit (J. Chem.Ed. 1991, Vol. 68, 396) 
  (b) Parson (J. Chem.Ed. 1989, 66, 319)  
  (c) urutan bilangan kuantum, Scerri (J. Chem.Ed. 1991, Vol. 68, 122) 

 
2.11 Diagram Orbital Konfigurasi Elektronik 
  Konfigurasi elektronik sering dilukiskan dalam bentuk “diagram (kotak) orbital” 
khususnya pada elektron “terluar” (outermost) yang mengambil peran atas kharakteristik 
atom yang bersangkutan. Diagram ini melukiskan kotak-kotak orbital yang kosong-isi 
elektron maupun arah spinnya. Berikut ditampilkan beberapa contoh. 

 (1). Atom C dengan nomor atom 6, mempunyai konfigurasi elektronik [He] 2s2 
2p2; berbagai “diagram kotak-orbital” konfigurasi elektroniknya dapat dilukiskan sebagai 
berikut. 
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 2s   2p                
 ↑↓   ↑ ↑ (c)  2p ↑ ↑   ↑  ↑   ↑ ↑ 
6C: [2He] ↑↓  ↑  ↑ (b)              
 ↑↓  ↑ ↑  (a)  2s ↑↓    ↑↓    ↑↓   
   A      C    D    E   
 
 ↑↓   ↓ ↓ (c)  2p ↓ ↓   ↓  ↓   ↓ ↓ 
6C: [2He] ↑↓  ↓  ↓ (b)              
 ↑↓  ↓ ↓  (a)  2s ↑↓    ↑↓    ↑↓   
   B      F    G    H   
 
  Diagram A-B menata elektron secara mendatar, dan C-H secara vertikal dan 
mendatar; keduanya sama-sama validnya, namun model A-B lebih “efisien” dalam 
penggunaan tempat/kertas-tulis. Dalam “satu set” mendatar seperti orbital p yang terdiri 
atas 3 kotak harus dipahami bahwa energi ketiganya setingkat, sehingga kehadiran elektron 
dapat berada dalam kotak yang manapun, tidak harus urut alfabetik, px-py-pz, juga sama 
sekali tidak harus urut numerik -1,0,+1 atau sebaliknya, sebab harus diingat bahwa 
numerik ini bukanlah besaran melainkan “lambang” mℓ yang melukiskan variasi orientasi 
dalam ruang.  
  Arah spin elektron pun demikian juga; untuk elektron nir-pasangan (tanpa pasangan) 
boleh ↑ (½) atau ↓ (-½), tetapi harus paralel dalam satu set orbital (sesuai aturan Hund), 
sebab jika tidak paralel akan menghasilkan energi total yang lebih tinggi. Dalam banyak 
buku teks, yang paling umum dijumpai adalah model diagram A(a) dan C, kadang B(a) dan 
F; yang lain barangkali tidak pernah dijumpai.  
  Hal yang sama berlaku pada konfigurasi elektronik unsur-unsur transisi yang 
melibatkan orbital d yang terdiri atas 5 kotak-orbital sebagaimana ditunjukkan pada contoh 
2 berikut. 
  (2). Atom V dan Fe masing-masing dengan nomor atom 23 dan 26, mempunyai 
konfigurasi elektronik [Ar] 3d34s2 dan [Ar] 3d64s2; “diagram kotak-orbital” konfigurasi 
elektroniknya sering dilukiskan secara mendatar berikut ini seperti pada A. Sementara itu 
banyak pula teks yang menuliskan konfigurasi elektronik [Ar] 4s2 3d3 dan [Ar] 4s2 3d6 
dengan konsekuensi diagram orbital seperti pada B berikut ini. 
 3d  4s  4s  3d 
23V: [18Ar] ↑ ↑ ↑    ↑↓  ↑↓  ↑ ↑ ↑   
                
26Fe: [18Ar] ↓↑ ↑ ↑ ↑ ↑  ↓↑  ↑↓  ↓↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 
   A         B    
Diagram A sesuai dengan urutan energi orbital, sementara itu diagram B sesuai dengan 
urutan diagram aufbau model Madelung, tetapi menyimpang dari urutan energi orbitalnya. 
Dengan demikian konfigurasi elektronik yang dilukiskan dengan diagram B tentu saja 
“menyesatkan”.  
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  Diagram orbital secara vertikal dan mendatar yang mencerminkan urutan energi 
untuk konfigurasi elektronik 29Cu: [18Ar] 3d104s1 dilukiskan berikut ini seperti pada C, 
namun ada pula yang memahami dengan konfigurasi elektronik 29Cu: [18Ar]4s13d10 dengan 
konsekuensi diagram orbital seperti pada D yang tentu saja “menyesatkan” sebab orbital 
penuh 3d10 tentu saja stabil dan energinya lebih rendah ketimbang 4s1. 
                 
 4p        4p       
 ↑ 4s        3d ↓↑ ↓↑ ↓↑ ↓↑ ↓↑ 
29Cu: [18Ar]  3d ↓↑ ↓↑ ↓↑ ↓↑ ↓↑  ↑ 4s      
    C        D    
  Konfigurasi elektronik dengan diagram A dan C sangat mudah dipahami ketika teori 
ikatan valensi menjelaskan misalnya terjadinya hibridisasi sp3 pada ion Fe(II) dalam 
kompleks [FeCl4]2-, dan pada Cu(II) dalam [CuCl4]2-, sebab orbital kosong 4s pada kedua 
ion ini bergabung dengan orbital kosong terdekat berikutnya yakni 4p. Diagram B dan D 
tentu ”kesulitan” menjelaskan terjadinya (segala bentuk) hibridisasi demikian ini.  
  Pertanyaan yang segera muncul pada konfigurasi elektronik orbital d yang belum 
penuh seperti pada [Ar] 3d34s2 (atau yang sejenis) adalah, mengapa konfigurasi 
elekroniknya bukan [Ar] 3d54s0 atau [Ar] 3d44s1, jika memang energi orbital 3d < 4s? 
Demikian pula misalnya mengapa konfigurasi elektronik Fe bukan [Ar] 3d84s0?    
 Jawaban utama terkait dengan orbital-radial (jarak) 3d versus 4s sebagaimana disajikan 
pada Gambar 3.12. Orbital-radial ini menunjukkan bahwa probabilitas rapatan elektron 
pada orbital 4s ternyata berupa empat “gundukan” (dengan 3 simpul-nodal), dua 
diantaranya tumpang-tindih berada dalam daerah probabilitas rapatan 3d, dan bahkan 
terdapat satu gundukan kecil yang lain lebih dekat dengan inti ketimbang 3d, namun satu 
gundukan utama jauh berada di luar 3d; keadaan demikian ini sering dikatakan orbital 4s 
mempunyai efek penetrasi (penembusan) terhadap 3d. Jadi, sangat jelas bahwa rerata 
probabilitas rapatan elektron orbital 3d memang lebih dekat dengan inti daripada 4s yang 
berarti energi 3d < 4s. Akan tetapi daya penetrasi orbital 4s mengakibatkan perbedaan 
energi antara keduanya berkurang, dan bahkan hadirnya gundukan kecil pertama diduga 
berperan secara signifikan atas pemilihan elektron menempati orbital 4s ketimbang 3d 
untuk nomor atom 19-20 (K-Ca). Dengan demikian dapat dipahami bahwa untuk unsur-
unsur “transisi” elektron elektronnya tidak serta-merta semua menempati orbital 3d begitu 
saja.  
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Gambar 3.12 Gambar orbital 3d versus 4s menunjukkan efek penetrasi 4s,  
namun probabilitas jarak rata-rata 3d lebih dekat dengan inti.  

Analisis spektroskopi menunjukkan bahwa pelepasan elektron pertama dari unsur-
unsur transisi netral ternyata menghasilkan ion dengan konfigurasi elektronik yang 
mengurangi bahkan mengosongkan elektron dalam orbital 4s sebagaimana persamaan 
berikut: 

21Sc: [Ar]3d14s2 →− e   21Sc+: [Ar]3d14s1 22Ti: [Ar]3d24s2 →− e   22Ti+: [Ar]3d24s1 

23V: [Ar]3d34s2 →− e   23V+: [Ar]3d4   24Cr: [Ar]3d54s1 →− e   24Cr+: [Ar]3d5 

26Fe: [Ar]3d64s2 →− e   26Fe+: [Ar]3d7   27Co: [Ar]3d74s2 →− e   27Co+: [Ar]3d8 

28Ni: [Ar]3d84s2 →− e   28Ni+: [Ar]3d9   29Cu: [Ar]3d104s1 →− e   29Cu+: [Ar]3d10 

57La: [Xe]5d14s2 →− e   57La +: [Xe]5d2       

  Nah, apa yang dapat disimpulkan data tersebut? Pelepasan 1 elektron dari 4s2, 
ternyata banyak ditemui tidak menyisakan 4s1, melainkan terjadi penambahan / 
perpindahan ke orbital 3d, dan ini tentu berarti menghasilkan energi yang lebih rendah.   
Jadi data tersebut menyarankan bahwa energi orbital (n-1)d < ns, dan ini sesuai dengan 
hasil mekanika kuantum, 
bertentangan dengan anggapan 
diagram aufbau yang benar-benar 
“menyesatkan” tidak hanya pada teks 
general, tetapi juga teks advanced 
(Scerri, 1989). Orbital-radial yang 
menunjukkan penetrasi berkelanjutan 
6s atas 5d atas 4f ditampilkan pada 
Gambar 3.13. Rerata rapatan elektron 
4f yang secara berturut-turut jauh 
lebih dekat dengan inti ketimbang 5d 
lalu 6s menunjukkan naiknya energi orbital yang bersangkutan. 
 
2.12 Efek Perisai  dan  Penetrasi 
  Sebagaimana telah dibicarakan perihal prinsip aufbau, perlu kiranya diketahui 
bagaimana energi orbital-orbital berbeda dengan energi orbital-orbital atom hidrogen.   
Untuk atom berelektron banyak artinya lebih dari satu, setiap elektron dalam orbitalnya 
mengalami gaya tarik Coulomb ke arah inti atom dan gaya tolak Coulomb dari semua 
elektron lainnya; sekumpulan elektron yang lain ini diasumsikan membentuk rerata medan 
yang dapat dipandang sebagai titik bermuatan negatif dan terpusat di dalam inti atom.   
Dengan demikian setiap elektron mengalami suatu medan pusat tunggal dari inti atom dan 
titik muatan negatif yang berasal dari rerata kumpulan elektron lainnya tersebut.  Dapat 
dipahami bahwa titik muatan negatif ini tentu akan mengurangi muatan inti dari harga 
yang "sesungguhnya", Z e, menjadi muatan inti efektif, Zef e, terhadap satu elektron 
tertentu, di mana makin dekat dengan inti akan mengalami harga Zef makin besar. 
Pengurangan ini disebut sebagai efek tameng atau perisai atau saring (shielding atau 

Gambar 3.13 Orbital-radial  4f, 5d, dan 6s 
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screening effect), dan parameter atau tetapan perisai, σ, merupakan faktor koreksi terhadap 
muatan inti menurut hubungan: Zef  =  Z  - σ.    
  Penetapan harga σ untuk setiap elektron dalam orbital tertentu yang pada mulanya 
dipelopori  oleh  Slater  pada tahun 1930 bukanlah  sesuatu  yang sederhana; dengan 
mempertimbangkan bilangan kuantum n, , dan jumlah elektron, Slater mengemukakan 
aturan-aturan sebagai berikut: 
(1)  Elektron dikelompokkan menurut urutan (1s), (2s, 2p), (3s, 3p), (3d), (4s, 4p),   
 (4d), (4f ), dan seterusnya; ns dan np dipertimbangkan dalam satu kelompok.    
(2)  Elektron dalam kelompok di atasnya tidak menamengi sama sekali elektron yang  
 bersangkutan. 
(3)  Faktor perisai sebesar 0,35 berlaku satu sama lain bagi elektron-elektron dalam   
 kelompok yang sama, kecuali bagi elektron-elektron 1s faktor ini hanya sebesar  
 0,30.  
(4)  Elektron-elektron  d  dan  f  mengalami penamengan dengan faktor perisai sebesar  
  1,00 dari setiap elektron yang terletak dalam kelompok bawahnya.   
(5)  Elektron-elektron ns dan np mengalami penamengan dengan faktor perisai    
 sebesar 0,85 dari setiap elektron yang terletak dalam kelompok (kulit) langsung   di 
bawahnya (n-1), dan sebesar 1,00 dari setiap elektron yang terletak lebih lanjut   di 
bawahnya.    
Idealnya, aturan tersebut menghasilkan energi yang besarnya sesuai dengan rumusan : 

E  =  ( 2

2)(
n

Z σ−− ) 13,6 eV     ..............  (3.8) 

  Sebagai contoh,  muatan inti efektif bagi elektron valensi dalam atom 7N dengan 
pengelompokan (1s2) (2s2, 2p3), adalah : Zef  = Z - σ = 7 - [ (2 x 0,85) + (4 x 0,35)] = 7 - 3,1 
= 3,9.   Demikian juga muatan inti efektif bagi elektron  4s dalam atom 30Zn dengan 
pengelompokan (1s2) (2s2, 2p6 ) (3s2,3p6 ) (3d 10) (4s2), adalah :  

Zef = Z - σ = 30 - [(10 x 1,00) + (18 x 0,85) + (1 x 0,35)] = 30 - 25,65 = 4,35.   
 Sedangkan muatan inti efektif bagi elektron 3d adalah :   

Zef = Z - σ = 30 - [(18 x 1,00) + (9 x 0,35)] = 30 - 21,15 = 8,85  
  Perhitungan Slater kurang begitu akurat antara lain karena mengasumsikan bahwa 
semua orbital s, p, d, atau f memberikan daya perisai yang sama kuat terhadap elektron-
elektron di atas-nya; tentu saja hal ini tidak sesuai dengan pola distribusi radial masing-
masing orbital (Gambar 3.12, 3.13 dan 3.14). Clementi dan Raimondi (1963) memperbaiki 
cara perhitungan berdasarkan fungsi gelombang medan swa-konsisten, SCF, dari atom 
hidrogen hingga kripton. Dengan Nn merupakan jumlah elektron dalam obital n, bentuk 
rumusan umum untuk perhitungan tetapan perisai, σ, bagi setiap elektron dalam orbital 1s 
hingga 4p adalah sebagai berikut :  
 σ1s = 0,3 (N1s - 1) + 0,0072 (N2s + N2p)  +  0,0158 (N3s,p,d  +  N4s,p) 
 σ2s = 1,7208  +  0,3601 (N2s - 1  +  N2p) + 0,2062 (N3s,p,d  +  N4s,p) 
 σ2p = 2,5787  +  0,3326 (N2p - 1 )  - 0,0773 N3s - 0,0161 (N3p  +  N4s) 
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                -  0,0048 N3d  -  0,0085 N4p 
 σ3s = 8,4927  +  0,2501 (N3s - 1  +  N3p) +  0,0778 N4s  +  0,3382 N3d  +  0,1978 N4p 
 σ3p = 9,3345  +  0,3803 (N3p - 1 )  +  0,0526 N4s  +  0,3289 N3d  +  0,1558 N4p 
 σ4s = 15,505  +  0,0971 (N4s - 1 )  +  0,8433 N3d  +  0,0687 N4p 
 σ3d = 13,5894  +  0,2693 (N3d - 1 )  -   0,1065 N4p 
 σ4p = 24,7782 +  0,2905 (N4p - 1 ) 
  Sebagai contoh, muatan inti efektif untuk elektron 2p  dalam atom 7N adalah, Zef = 
3,756 , dan untuk elektron  4s  dan  3d  dalam atom 30Zn, masing-masing adalah 5,965 dan 
13,987. Harga-harga yang diperoleh dari rumusan Clementi dan Raimondi ini sangat dekat 
dengan harga-harga yang lebih akurat dari aplikasi langsung fungsi gelombang SCF 
sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 3.8. Metode Clementi dan Raimondi ini lebih 
realistik daripada metode Slater karena memperhitungkan sifat penetrasi elektron dalam 
orbital yang terletak lebih luar. 

 

1s 
Ψ2 

r 

2s 

3s 

r 

2s 2p 

Ψ2 

3s 3p 
3d 

r 

Ψ2 

 
   Gambar 3.14 Grafik berbagai fungsi distribusi radial melukiskan 
        tingkat penetrasi orbital s, p, dan  d. 
  Satu cara alternatif lain untuk melukiskan muatan inti efektif yang berlaku bagi suatu 
elektron tertentu adalah konsep penetrasi (penembusan) yang sekaligus dapat dipakai 
untuk rasionalisasi perbedaan energi orbital. Sebagaimana dilukiskan grafik peluang fungsi 
radial (Gambar 3.12 - 3.14), daya penetrasi orbital ke arah inti atom secara umum 
mengikuti urutan s > p > d > f.  Misalnya orbital 2s dan 2p, keduanya menembus ke dalam 
orbital 1s, artinya beberapa bagian rapatan elektron 2s dan 2p terletak di dalam daerah 
rapatan elektron 1s. Apabila dilakukan perhitungan secara teliti, orbital 2s ternyata 
menembus sedikit lebih besar daripada orbital 2p. Hal ini menyarankan bahwa rapatan 
elektron 2s akan ditamengi sedikit lebih lemah (terhadap pengaruh muatan inti) daripada 
rapatan elektron 2p; selain itu dapat pula dipahami bahwa orbital 2s lebih stabil atau 
mempunyai energi sedikit lebih rendah daripada orbital 2p apabila orbital 1s  berisi 
ekektron.  Secara sama penetrasi orbital d  dan  f  dapat diterangkan.   
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Tabel  3.8 Muatan inti efektif, Zef , hingga unsur ke 36 
Unsur 1s 2s 2p 3s sp 4s 3d 4p 
1H 1,00        

2He 1,69        

3Li 2,69 1,28       

4Be 3,68 1,91       

5B 4,68 2,58 2,42      

6C 5,67 3,22 3,14      
7N 6,66 3,85 3,83      

8O 7,66 4,49 4,45      
9F 8,65 5,13 5,10      

10Ne 9,64 5,76 5,76      

11Na 10,63 6,57 6,80 2,51     

12Mg 11,61 7,39 7,83 3,31     

13Al 12,59 8,21 8,96 4,12 4,07    

14Si 13,57 9,02 9,94 4,90 4,29    

15P 14,56 9,82 10,96 5,64 4,89    

16S 15,54 10,63 11,98 6,37 5,48    

17Cl 16,52 11,43 12,99 7,07 6,12    

18Ar 17,51 12,23 14,01 7,76 6,76    
19K 18,49 13,00 15,03 8,68 7,73 3,50   

20Ca 19,47 13,78 16,04 9,60 8,66 4,40   

21Sc 20,46 14,57 17,06 10,34 9,41 4,63 7,12  

22Ti 21,44 15,38 18,07 11,03 10,10 4,82 8,14  

23V 22,43 16,18 19,07 11,71 10,79 4,98 8,98  

24Cr 23,41 16,98 20,07 12.37 11,47 5,13 9,76  

25Mn 24,40 17,79 21,08 13,02 12,11 5,28 10,53  

26Fe 25,38 18,60 22,09 13,68 12,78 5,43 11,18  

27Co 26,34 19,41 23,09 14,32 13,44 5,58 11,86  

28Ni 27,35 20,21 24,10 14,96 14,09 5,71 12,53  

29Cu 28,34 21,02 25,10 15,59 14,73 5,86 13,20  

30Zn 29,32 21,83 26,10 16,22 15,37 5,97 13,88  

31Ga 30,31 22,60 27,09 17,00 16,20 7,07 15,09 6,22 

32Ge 31,29 23,36 28,08 17,76 17,01 8,04 16,25 6,78 

33As 32,28 24,13 29,07 18,60 17,85 8,94 17,38 7,45 

34Se 33,26 24,89 30,06 19,40 18,71 9,76 18,48 8,29 

35Br 34,25 25,64 31,06 20,22 19,57 10,55 19,56 9,03 

36Kr 35,23 26,40 32,05 21,03 20,43 11,32 20,63 9,77 
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C.  Latihan Kegiatan Belajar-3 
Petunjuk: Selesaikan soal-soal berikut dengan penjelasan singkat menurut bahasa Anda 

sendiri. 
1.  Beri batasan tentang:  (a) orbital, (b) aturan Hund, (c) prinsip larangan Pauli 
2.  Tentukan kemungkinan seperangkat bilangan kuantum bagi elektron yang  
  menempati bilangan kuantum utama, n = 4    
3. Tentukan nilai terendah bilangan kuantum utama (n) untuk  m = +4 
4.  Identifikasi orbital mana yang mempunyai nilai  n = 5 dan   = 1, demikian juga   

n = 6 dan  = 0 
5.  Bagaimana hubungan antara masing-masing bilangan kuantum utama (n) dan   
 dengan sifat orbital 
6. Kembangkan berbagai kemungkinan diagram mnemonic model “papan catur” untuk 

konfigurasi elektron (Jawaban Anda dapat diklarifikasi dengan referensi (1) Monaghan, 
P. K., and Coyne, M., Education in Chemistry,1988, September, 139; (2) Carpenter, A. 
K. “4s, 3d, What?”. Journal of Chemical Education, 1983, Vol. 60, 562, dan (3) 
Hovland, A. K. “Aufbau on a Chessboard”. Journal of Chemical Education, 1986, Vol. 
63, 607). 

7. Jelaskan secara singkat mengapa atom 4Be  mempunyai konfigurasi elektronik   
1s2 2s2, bukan  1s2 2s1 2p1 

8. Tulis konfigurasi elektronik spesies-spesies berikut dengan menggunakan atom  
gas mulia sebagai konfigurasi elektronik inti-nya : 

a. 11Na , 28Ni, 29Cu, 20Ca, 24Cr, dan 82Pb. 

b. 21Sc3+,  29Cu2+,  19K+,  17Cl-,  27Co2+,  dan  25Mn4+ 
9. Apa yang dimaksudkan dengan muatan inti efektif, efek penetrasi, dan  efek  

Perisai.  Bagaimana pula urutan besarnya efek perisai orbital secara umum? 
10. Hitung muatan inti efektif (Zef ) terhadap elektron 2p menurut Slater dalam atom 

atom 6C,  7N, dan  8O.  Bandingkan  kenaikan  muatan inti efektif  dari  N  ke  O 
dengan kenaikan dari  C  ke  N , dan jelaskan mengapa demikian? 

11. Selidiki kenaikan muatan inti efektif untuk elektron  2s  dari atom Li - Be,  
demikian juga untuk elektron 2p dari atom B - C; mana yang lebih besar kenaikannya, 
dan jelaskan mengapa demikian. 
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D.  Rambu-rambu Kunci Jawaban Latihan Kegiatan Belajar-3 
1(a) Orbital atom adalah gambaran peluang mendapatkan elektron (Ψ2) atau gambaran 

fungsi gelombang elektron itu sendiri (Ψ) di seputar inti atom. Yang paling umum 
orbital atom digambarkan sebagai fungsi gelombang sudut. Hingga kini dikenal 
adanya orbital s, p, d, dan f.  

(b) Aturan Hund menyatakan bahwa elektron-elektron dalam mengisi orbital cenderung 
dengan spin paralel tanpa berpasangan lebih dahulu. 

(c) Prinsip larangan Pauli menyatakan bahwa elektron dalam menempati orbital tidak 
mungkin memiliki keempat bilangan kuantum sama secara serentak; jadi dalam 
setiap orbital maksimum hanya menampung 2 elektron dengan bilangan kuantum 
spin yang berlawanan atau anti paralel.  

2. Elektron pada n = 4, seperangkat bilangan kuantum yang mungkin adalah: 
 Orbital 4s: n = 4,  = 0, m = 0, s = +½  dan n = 4,  = 0, m = 0, s = -½  
 Orbital 4p: n = 4,  = 1, m = 0, s = +½  dan n = 4,  = 1, m = 0, s = -½   
    n = 4,  = 1, m = -1, s = +½ dan n = 4,  = 1, m = -1, s = -½    
   n = 4,  = 1, m = +1, s = +½ dan n = 4,  = 1, m = +1, s = -½ 
 Orbital 4d: n = 4,  = 2, m = 0, s = +½  dan n = 4,  = 2, m = 0, s = -½   
    n = 4,  = 2, m = -1, s = +½ dan n = 4,  = 2, m = -1, s = -½    
   n = 4,  = 2, m = +1, s = +½ dan n = 4,  = 2, m = +1, s = -½ 
     n = 4,  = 2, m = -2, s = +½ dan n = 4,  = 2, m = -2, s = -½   
    n = 4,  = 2, m = +2, s = +½ dan n = 4,  = 2, m = +2, s = -½ 
 Orbital 4f: n = 4,  = 3, m = 0, s  = +½  dan n = 4,  = 3, m = 0, s = -½   
    n = 4,  = 3, m = -1, s = +½ dan n = 4,  = 3, m = -1, s = -½    
   n = 4,  = 3, m = +1, s = +½ dan n = 4,  = 3, m = +1, s = -½ 
     n = 4,  = 3, m = -2, s = +½ dan n = 4,  = 3, m = -2, s = -½   
    n = 4,  = 3, m = +2, s = +½ dan n = 4,  = 3, m = +2, s = -½ 
     n = 4,  = 3, m = -3, s = +½ dan n = 4,  = 3, m = -3, s = -½   
    n = 4,  = 3, m = +3, s = +½ dan n = 4,  = 3, m = +3, s = -½ 
3. Nilai terendah bilangan kuantum utama (n) untuk  m = +4 adalah: n  = 5, sebab  
 nilai n ini mencakup nilai m dari 0 hingga ± 4.  
4. Orbital yang mempunyai nilai  n = 5 dan   = 1 adalah 5p, dan yang mempunyai    

n = 6 dan  = 0 adalah 6s.  
5. Hubungan antara masing-masing bilangan kuantum utama (n) dan   dengan sifat 

orbital adalah bahwa:  
(1) besarnya nilai n menunjukkan banyaknya macam nilai   dan juga orbital; untuk n 

= 1 hanya ada satu nilai   yakni nol, dan 1 orbital (s); untuk n = 2 ada 2 nilai   
yakni nol dan 1, dan 2 macam orbital yakni s (   = 0) dan p (   = 1);  n = 3 ada 3 
macam nilai   (0, 1, 2) dan 3 macam orbital s, p, d,  dst.  

(2) untuk   bernilai genap, orbital bersifat simetri, dan untuk   bernilai gasal orbital 
bersifat anti simetri.  
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6. Kemungkinan diagram mnemonic model “papan catur” untuk penyusunan konfigurasi 
elektron: 
              1s    

              2s    

             2p  3s   

             3p  4s   

       7s 8s    3d  4p  5s  

     5s 6s 6p 7p    4d  5p  6s  

   3s 4s 4p 5p 5d 6d   4f  5d  6p  7s 
 1s 2s 2p 3p 3d 4d 4f 5f   5f  6d  7p  8s 

Diagram mnemonic urutan pengisian elektron pada orbital model menaiki (kiri) dan 
menuruni (kanan) 2 tahapan. 

 
1s        
 2s       

2p  3s      
 3p  4s     

3d  4p  5s    
 4d  5p  6s   

4f  5d  6p  7s  
 5f  6d  7p  8s 

Diagram mnemonic pengisian elektron pada orbital 
(dibaca ke kanan dari atas ke bawah) menurut:  
Prof. E. Steel (dalam Monaghan & Coyne, 1988) 

 
1s ↓ ↓        5f  6d  7p  8s 
 2s 2p ↓ ↓     4f  5d  6p  7s  
  3s 3p 3d ↓ ↓    4d  5p  6s   
   4s 4p 4d 4f ↓  3d  4p  5s    
    5s 5p 5d 5f   3p  4s     
     6s 6p 6d  2p  3s      
      7s 7p   2s       
       8s  1s        
   (a)        (b)    

Diagram mnemonic urutan pengisian elektron pada orbital menurut: 
     (a) Carpenter (dibaca ke bawah dari kiri ke kanan)  
     (b) Hovland (dibaca ke kanan dari bawah ke atas)   

MODUL PLPG 2014 | PENDALAMAN MATERI KIMIA 289 



7. Atom 4Be mempunyai konfigurasi elektronik 1s2 2s2, bukan 1s2 2s1 2p1, sebab energi 
orbital 2s lebih rendah daripada energi orbital 2p, dan energi tolakan antar elektron 
dalam orbital 2s2 masih lebih rendah dari total energi (konfigurasi) 2s1 2p1.  

8. Konfigurasi elektronik:  
  a. 11Na : [10Ne] 3s1;   28Ni: [18Ar] 3d8 4s2;   29Cu: [18Ar] 3d10 4s1; 
     20Ca: [18Ar] 4s2;    24Cr: [18Ar] 3d5 4s1;  82Pb: [54Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2 
  b. 21Sc3+: [18Ar];    29Cu2+: [18Ar] 3d9;  19K+: [18Ar]   

17Cl-: [18Ar];    27Co2+: [18Ar] 3d7;    25Mn4+: [18Ar] 3d3 
9. Muatan inti efektif (Zef.) adalah muatan inti sesungguhnya yang dirasakan oleh elektron 

yang bersangkutan setelah muatan inti (Z) dikurangi-dikoreksi oleh efek perisai (σ) dari 
elektron-elektron yang lain, Zef  = Z - σ 
Efek penetrasi adalah efek interaksi dari elektron dalam orbital yang lebih tinggi 
energinya namun orbital ini sesungguhnya menembus ke daerah orbital yang lebih 
rendah energinya sehingga interaksi muatan inti terhadap elektron dalam orbital yang 
lebih rendah energinya ini menjadi berkurang.  

Efek perisai adalah efek interaksi dari elektron dalam orbital yang lebih rendah 
energinya dengan muatan inti sehingga interaksi muatan inti terhadap elektron dalam 
orbital yang lebih tinggi energinya menjadi berkurang. 
Urutan besarnya efek perisai orbital secara umum adalah orbital s>p>d>f.  

10. Muatan inti efektif terhadap elektron  2p  dalam atom-atom: 
   6C: Zef  = 6 – [2,5787 + 0,3326] = 3,0887 

7N: Zef  = 7 – [2,5787 + (2 x 0,3326)] = 3,7561 
8O: Zef  = 8 – [2,5787 + (3 x 0,3326)] = 4,4235  
Kenaikan muatan inti efektif dari atom N ke atom O sama dengan kenaikannya dari 
atom C ke atom N yakni 0,6674, sebab masing-masing memberikan efek perisai dari 
satu elektron yang sama yakni dalam orbital 2p.  

11. Muatan inti efektif terhadap elektron 2s  untuk atom  
Li adalah Zef  = 3 – (1,7208) = 1,2792, dan  
Be adalah Zef  = 4 – [1,7208 + 0,3601] = 1,9191; jadi terdapat kenaikan 0,6399.  
Muatan inti efektif terhadap elektron 2p  untuk atom 
B adalah Zef  = 5 – [2,5787] = 2,4213, dan  
C adalah Zef  = 6 – [2,5787 + 0,3326] = 3,0887; jadi terdapat kenaikan 0,6674.  
Jadi kenaikan muatan inti efektif untuk atom B-C lebih besar daripada kenaikan 
muatan inti efektif untuk atom Li-Be, sebab untuk B-C terjadi penambahan elektron 
2p sedangkan untuk Li-Be terjadi penambahan elektron 2s dengan efek perisai yang 
lebih rendah ketimbang efek perisai orbital 2p.  
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KEGIATAN BELAJAR-4 
SISTEM PERIODIK UNSUR 

 
 
A.  Tujuan Antara 

 Bagian modul ini membahas sistem periodik unsur sebagai bahan “penyegaran” atau 
sangat mungkin “pengayaan” untuk topik yang sejenis yang tentunya pernah Anda kenal 
bukan? Nah, tak terhindarkan topik ini juga memaparkan kembali materi sejenis yang 
relatif rinci khususnya perihal Tabel Periodik Unsur (TPU) yang direkomendasikan 
IUPAC terkini (1999-2005). Oleh sebab itu setelah menyelesaikan Kegiatan Belajar-4 ini 
diharapkan Anda mampu: 

9. memahami adanya berbagai kemungkinan model TPU  
10.mengenali letak unsur dalam TPU model IUPAC terkini (2005) terkait dengan 

konfigurasi elektroniknya 
11.menjelaskan sifat-sifat periodisitas unsur, jari-jari atom (kovalen), jari-jari ionik, 

energi ionisasi dan afinitas elektron 
 
B.  Uraian Materi 4  
4.1 Organisasi Tabel Periodik Unsur (TPU) 
  Dalam Tabel Periodik Unsur (TPU) modern, unsur-unsur ditempatkan secara teratur 
menurut naiknya nomor atom atau jumlah proton. Ada cukup banyak desain - bentuk TPU, 
namun yang paling umum dijumpai adalah bentuk "panjang" (Gambar 4.1a). TPU ini 
menampilkan unsur-unsur lantanoida (4f) dan aktinoida (5f) masing-masing hanya dalam 
satu “kotak” dalam bayang-bayang golongan 3 dengan kelengkapan keanggotaan seri 
ditempatkan secara terpisah di bawah tubuh tabel. Hal ini dengan pertimbangan bahwa 
unsur-unsur lantanoida dan aktinoida masing-masing menunjukkan kemiripan sifat-sifat 
kimiawi yang sangat dekat satu sama lain. Dengan demikian  diperoleh suatu TPU yang 
lebih “kompak”, sebab jika kedua seri unsur-unsur ini (4f dan 5f) ditampilkan langsung 
dalam tabel, maka akan menghasilkan TPU dengan bentuk yang “sangat panjang” dengan 
kemungkinan penomoran golongan hingga 32. Perkembangan TPU dengan beberapa 
model ditunjukkan pada bagian akhir bab ini (Gambar 4.1b – 4.1g ).  
  Menurut rekomendasi International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC: 
1997-2005) penomoran golongan unsur-unsur mulai dari 1 hingga 18 (Gambar 4.1a); 
hidrogen adalah kekecualian, memiliki golongannya sendiri karena sifatnya yang unik 
sehingga terpisah dari yang lain meskipun lebih sering berada di atas Li. Sistem ini 
menggantikan sistem sebelumnya yang menggunakan notasi kombinasi dengan angka 
Romawi dan label A-B yang dianggap membingungkan karena perbedaan pelabelan A-B 
antara model Amerika Utara dengan Eropa. Sebagai contoh, di Amerika Utara golongan 
IIIB menunjuk pada golongan skandinavium, Sc (Gambar 4.1c), sedangkan di Eropa 
nomor ini menunjuk pada golongan boron, B (Gambar 4.1d). Dengan demikian dalam TPU 
ini penomoran golongan tidak diberlakukan pada unsur-unsur lantanoida dan aktinoida 
karena kemiripan unsur-unsur tersebut dalam periode (lajur mendatar) daripada golongan 
(lajur vertikal).    
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                  18  
1 2        H     13 14 15 16 17 He 1 
Li Be            B C N O F Ne 2 
Na Mg  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Al Si P S Cl Ar 3 
K Ca  Sc Ti  V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr 4 
Rb Sr  Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe 5 
Cs Ba * Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn 6 
Fr Ra ** Lr Db Jl Rf Bh Hn Mt          7 
                    
  * La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb    
  ** Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No    

Gambar 4.1a TPU bentuk "panjang" menurut rekomendasi IUPAC (1997/2005) 
 
  Golongan 1 dan 2 dan 13-18 sering disebut sebagai golongan utama, yang  terdiri 
atas kelompok s dan kelompok p; golongan 1 dan golongan 2 sering dikenal dengan nama 
khusus alkali dan alkali tanah, sedangkan golongan 13-16 sering diberi nama sesuai 
dengan anggota pertama golongan yang bersangkutan. Sedangkan golongan 3-12 
(golongan B menurut Amerika Utara) sering disebut sebagai golongan transisi atau 
kelompok d dan transisi dalam atau kelompok f. Pengelompokan dengan label orbital ini 
(s, p, d, dan f) menunjuk pada “pengisian elektron terakhir” atas orbital tersebut bagi atom 
unsur yang bersangkutan dalam membangun konfigurasi elektroniknya menurut prinsip 
aufbau. Dengan demikian hubungan antara nomor atom dengan letaknya dalam Tabel 
Periodik dapat dijelaskan seperti berikut ini. 
 1. Atom unsur dengan konfigurasi elektronik [gas mulia] ns1 dan [gas mulia] ns2 
masing-masing terletak dalam golongan 1 (alkali) dan golongan 2 (alkali tanah); jadi dalam 
hal ini elektron kulit terluar menunjukkan nomor golongannya; atom unsur demikian ini 
sering disebut kelompok s.   

2. Atom unsur transisi dengan konfigurasi elektronik [gas mulia] (n-1)dx nsy (y =1-2), 
nomor golongannya sesuai dengan jumlah “elektron terluar”-nya yakni (x + y) = 3-12; 
atom unsur ini sering disebut sebagai golongan transisi atau kelompok d, yakni golongan 3 
–12; akan tetapi golongan 12 sering dikeluarkan dari golongan “transisi” dan disebut 
sebagai pseudo gas mulia, sebab orbital d10 sudah penuh dan tidak berperan menentukan 
sifat-sifat kimianya . sebagaimana umumnya golongan transisi. 

3. Atom dengan konfigurasi elektronik [gas mulia] ns2 npx (x = 1-6), maupun  [gas 
mulia] (n-1)d10 ns2 npx (x = 1-6) terletak dalam golongan (10 + 2 + x); atom unsur ini 
sering disebut sebagai kelompok p, yakni golongan 13 - 18. 

4. Nomor periode ditunjukkan oleh nilai n tertinggi yang dihuni oleh elektron dalam 
konfigurasi elektroniknya. 
  Nah, mari kita ambil contoh; atom unsur X, Y, dan Z, masing-masing mempunyai 
nomor atom 37, 24, dan 35; di mana posisinya masing-masing unsur tersebut dalam TPU? 

292 MODUL PLPG 2014 | PENDALAMAN MATERI KIMIA 



Penyelesaiain.   
Konfigurasi elektronik X adalah: [1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6] 5s1 atau [36Kr]5s1; jadi, 
ia termasuk kelompok s (utama-representatif), terletak dalam golongan 1 (alkali) dan 
periode 5.   
Konfigurasi elektronik Y adalah: [1s2 2s2 2p6 3s2 3p6] 3d5 4s1 atau [18Ar] 3d5 4s1; jadi, ia 
termasuk kelompok d (transisi) terletak dalam golongan 6 (= 5+1) dan periode 4.  
Konfigurasi elektronik Z adalah: [1s2 2s2 2p6 3s2 3p6] 3d10 4s2 4p5; jadi, ia termasuk 
kelompok p (utama-representatif), terletak dalam golongan 17 (=10+2+5), halogen, dan 
periode 4. 

 Dari contoh-contoh di atas, sesungguhnya posisi unsur dalam TPU hanya ditentukan 
oleh konfigurasi elektron lebihnya dari konfigurasi elektron inti gas-mulia. Jadi, sangat 
disarankan kita mengingat ciri-khas konfigurasi gas mulia yakni bahwa setiap orbitalnya 
selalu berisi penuh  elektron; lebih menguntungkan secara cepat jika kita hafal nomor atom 
gas mulia yakni [2], [8], [18], [36], [54], dan [86]; unsur kelompok f tidak menentukan 
nomor golongan, sebab mereka berada dalam satu kotak dalam golongan 3. Jadi: 
(a). jika kelebihannya, x = 1-2, maka ia termasuk golongan x 
(b).  jika kelebihannya, 3≤ x ≤ 12, maka ia termasuk golongan x bagi unsur dengan  

nomor atom ≥ 21 
(c).  jika kelebihannya, 3≤ x ≤ 8, maka ia termasuk golongan 10+x bagi unsur dengan 

nomor atom ≤ 18 
 Nah, sekarang silakan tentukan dengan cepat posisinya dalam TPU untuk unsur-

unsur dengan nomor atom 7, 13, 34, 45, 65, dan 74.  
 
4.2 Klasifikasi Unsur-Unsur dalam Tabel Periodik Unsur  
  Unsur-unsur dapat diklasifikasikan menurut banyak cara, yang paling tegas adalah 
atas dasar wujud pada keadaan Standard Ambient Temperature and Pressure- SATP 
(yakni pada 25 

oC, 100 kPa), (jangan dikacaukan dengan istilah STP yang menunjuk pada 
temperatur  0 

oC dan tekanan 101 kPa). Atas dasar SATP, unsur-unsur dibedakan dalam 
wujud gas yaitu ada sebelas unsur, hidrogen, nitrogen, oksigen, fluorin, klorin, dan gas 
mulia, wujud cair yaitu hanya ada dua unsur, bromin dan merkuri, dan sisanya wujud 
padat. Klasifikasi wujud fisik demikian ini tentu tidak memberikan banyak aspek 
kimiawinya. 
  Klasifikasi lain yang sangat umum adalah berdasarkan dua kelompok logam atau 
metal dan non logam atau nonmetal; namun, pertanyaan yang muncul adalah apakah yang 
dimaksud dengan logam / nonlogam? Permukaan mengkilat ternyata bukan merupakan 
kriteria yang tepat bagi logam karena silikon dan iodin yang sering diklasifikasikan sebagai 
nonlogam juga mempunyai permukaan yang mengkilat.   Rapatan juga bukan kriteria yang 
tepat, misalnya litium yang diklasifikasikan sebagai logam ternyata mempunyai rapatan 
hanya sekitar setengah rapatan air sedangkan osmium sebagai logam mempunyai rapatan 
40 kali rapatan litium. Kekerasan juga bukan indikator yang tepat, sebab logam-logam 
alkali bersifat lunak. Sifat mudah ditempa menjadi lembaran dan menjadi kawat sering 
juga dipakai sebagai kriteria sifat logam, namun beberapa logam transisi bersifat rapuh, 
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mudah pecah. Sifat penghantar panas yang tinggi juga dipakai untuk menyatakan 
kelompok logam, namun misalnya intan (C), yang diklasifikasikan sebagai nonlogam 
ternyata merupakan unsur terkeras dan juga merupakan salah satu unsur penghantar panas 
tertinggi. Barangkali, sifat penghantar listrik merupakan kriteria terbaik bagi logam, 
meskipun plutonium merupakan penghantar terburuk kira-kira seperseratus kali penghantar 
listrik terbaik, perak.    
  Klasifikasi tersebut jelas lebih banyak menekankan pada sifat-sifat fisik, dan bagi 
para ahli kimia, sifat unsur yang paling penting adalah pola sifat kimiawinya, misalnya 
secara khusus kecenderungan terhadap pembentukan ikatan kovalen atau pemilihan 
pembentukan kation. Kriteria manapun yang dipakai, beberapa unsur selalu terklasifikasi 
ke dalam "daerah batas" model klasifikasi logam-nonlogam. Para ahli kimia anorganik 
umumnya setuju bahwa unsur-unsur boron, silikon, germanium, arsen, dan telurium 
termasuk dalam daerah batas ini yang sering disebut sebagai kelompok semilogam atau 
metaloid. Klasifikasi seperti ini ternyata masih terus berlanjut yaitu adanya sub-kelompok 
logam yang terdekat dengan daerah batas yang menunjukkan sifat-sifat kimiawi mirip 
dengan semilogam; unsur-unsur ini adalah Be, Al, Zn, Ga, Sn, Pb, Sb, Bi, dan Po.    
  Hubungan antara TPU dengan sifat-sifat kimiawi serta konfigurasi elektronik unsur-
unsur yang bersangkutan menyarankan adanya bermacam-macam klasifikasi.  Klasifikasi 
yang sering dijumpai adalah terbaginya unsur-unsur ke dalam empat kelompok: (1) 
kelompok unsur-unsur inert atau gas mulia, (2)  kelompok unsur-unsur utama atau 
representatif, (3)  kelompok unsur-unsur transisi, dan (4) kelompok unsur-unsur transisi 
dalam  (inner transition) 

Tabel 4.1 Kelompok unsur-unsur golongan utama 
Konfigurasi elektronik  
kulit valensi (n = 1-7) 

Notasi 
golongan 

Nama 
golongan 

Unsur-unsur 

....... ns1 M1 (gol.1) Alkali 3Li - 87Fr 

....... ns2 M2 (gol.2) Alkali tanah 4Be - 88Ra 

....... ns2 np1 M3 (gol.13) Boron 5B - 81Tl 

....... ns2 np2 M4 (gol.14) Karbon 6C - 82Pb 

....... ns2 np3 M5 (gol.15) Nitrogen 7N - 83Bi 

....... ns2 np4 M6 (gol.16) Oksigen (Kalkogen) 8O - 84Po 

....... ns2 np5 M7(gol.17) Halogen 9F - 85At 
 
4.2.1 Unsur-Unsur Inert (gol.18) 
  Kelompok unsur-unsur ini yang sering disebut juga unsur-unsur gas mulia (noble 
gas) terdiri atas  2He, 10Ne, 18Ar, 36Kr, 54Xe, dan 86Rn.  Kecuali He yang mempunyai 
konfigurasi penuh 1s2, kelompok unsur ini ditandai dengan konfigurasi elektronik penuh 
untuk setiap orbital dan dengan elektron valensi ns2 np6.  Karakteristik pada orbital kulit 
terluar inilah yang biasanya dikaitkan dengan sifat inert (lembam) unsur-unsur yang 
bersangkutan, yaitu sangat stabil dalam arti sukar bereaksi dengan unsur-unsur lain.  
Namun demikian, akhir-akhir ini telah berhasil dibuat beberapa senyawa xenon dan kripton 
seperti XeF2 , XeF4 , XeF6 , XeO4 , dan KrF2.  Unsur-unsur inert ini sering juga disebut 
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sebagai golongan nol karena sifat kestabilan yang tinggi atau M8 (utama), namun menurut 
IUPAC diklasifikasikan sebagai golongan 18. Perlu dicatat bahwa konfigurasi elektronik 
unsur-unsur gas mulia dianggap sudah penuh, dan oleh karenanya dipakai sebagai standar 
untuk menyatakan penuh atau tidak-penuhnya konfigurasi elektronik kelompok unsur-
unsur lain.  
 
4.2.2 Kelompok Unsur-Unsur “Utama” 
  Unsur-unsur golongan “utama” atau representatif ditandai oleh konfigurasi 
elektronik tidak-penuh  pada satu kulit terluar, ns1 - ns2 np(0-5), seperti ditunjukkan dalam 
Tabel 2.1. Unsur-unsur 30Zn, 48Cd, dan 80Hg, masing-masing mempunyai konfigurasi 
elektronik [18Ar] 3d10 4s2 , [36Kr] 4d10 5s2 , dan [54Xe] 4f 14 5d10 6s2.  Unsur-unsur ini dapat 
membentuk ion M2+ seperti unsur-unsur golongan M2 dengan beberapa kemiripan, namun 
dengan perbedaan sifat-sifat di antara kedua kelompok ini.  Salah satu perbedaannya 
adalah bahwa unsur-unsur Zn dan Cd mempunyai sifat kecenderungan yang lebih besar 
untuk membentuk senyawa-senyawa kompleks dengan NH3, ion-ion X- dan CN-.   

Tabel  4.2 Komparasi beberapa sifat unsur M2 (Gol.2) dan M2' (Gol.12) 
Unsur Konfigurasi 

Elektronik 
Titik Leleh 

(oC) 
Jari-jari 
M2+ (Å) 

Eo (V),  untuk  
M2+ (aq) + 2e   M (s ) 

M2    Be [He] 2s2 1280 0,34 - 1,85 

         Mg [Ne] 3s2 650 0,65 - 2,37 

         Ca [Ar] 4s2 840 0,99 - 2,87 

         Sr [Kr] 5s2 770 1,13 - 2,89 

         Ba [Xe] 6s2 725 1,35 - 2,90 

         Ra [Rn] 7s2 700 1,40 - 2,92 

M2'   Zn [Ar] 3d10 4s2 420 0,74 - 0,76 

         Cd [Kr] 4d10 5s2 320 0,97 - 0,40 

         Hg [Xe] 4f14 5d10 6s2 - 39 1,10 + 0,85 

Catatan : Dalam beberapa hal Hg mempunyai sifat-sifat yang unik, jauh berbeda dengan Zn dan Cd,  
   misalnya potensial elektrode yang jauh berharga positif, berupa cairan pada suhu kamar,  

dan mempunyai konfigurasi elektronik dengan orbital 4f 14 terisi penuh.   
  Perbedaan sifat-sifat di antara kedua kelompok ini mungkin disebabkan oleh 
perbedaan konfigurasi elektronik terluar yaitu 18 elektron bagi ion M2+ untuk kelompok 
ini. Dengan penuhnya elektron (d10) untuk kelompok ini diduga ada hubungannya dengan 
sifat polarisasi ion M2+ yang jauh lebih besar daripada sifat polarisasi ion-ion divalen dari 
kelompok M2 sebagai akibat sifat orbital d yang mudah mengalami distorsi. Oleh karena 
itu ketiga unsur tersebut sering dinyatakan pula sebagai kelompok unsur utama tetapi 
dengan notasi M2'. Komparasi beberapa sifat kelompok unsur M2 dan M2' dapat diperiksa 
pada Tabel  4.2.   
4.2.3 Kelompok Unsur Transisi 
  Batasan mengenai unsur transisi masih sering diperdebatkan.  Dari satu sisi, unsur - 
unsur transisi mencakup seluruh unsur-unsur dengan orbital nd(1-10) sedang "diisi" elektron 
menurut prinsip aufbau.  Secara umum, batasan ini memberikan karakteristik konfigurasi 
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elektronik  ....... (n-1)d(1-10)  ns(1-2), dan dengan demikian unsur-unsur dengan konfigurasi 
elektronik ....... (n-1)d10 ns2  yaitu Zn, Cd, dan Hg termasuk di dalamnya.  
  Sebaliknya pandangan lain, yang lebih banyak diikuti oleh para ahli kimia, 
mempertimbangkan bahwa ketiga unsur kelompok terakhir ini mempunyai sifat-sifat yang 
berbeda dari umumnya sifat-sifat kelompok unsur transisi, misalnya dalam hal sifat 
magnetis dan warna. Oleh karena itu, ketiga unsur tersebut tidak dapat dipertimbangkan 
sebagai unsur-unsur transisi. Dengan demikian, unsur-unsur transisi kemudian menunjuk 
pada unsur-unsur dengan konfigurasi elektronik belum penuh pada salah satu atau kedua 
kulit terluar yang melibatkan orbital d yaitu  dengan  karakteristik konfigurasi elektronik 

....... (n-1)d(1-10) ns(1-2).   
  Jadi, jelas bahwa dengan batasan demikian ini ketiga unsur tersebut, Zn, Cd, dan Hg, 
tidak termasuk sebagai unsur transisi. Kedua batasan ini dengan mudah dapat 
dikomparasikan sebagai berikut: 

Kelompok Transisi, d  Unsur menurut batasan pertama Unsur menurut batasan kedua 
I (pertama) Sc  - Zn Sc - Cu 
II (kedua) Y  - Cd Y  - Ag 
III (ketiga) La,  dan   Hf - Hg La, dan    Hf - Au 

  Perlu dicatat bahwa untuk kelompok transisi seri III tersebut anggota pertamanya 
adalah 57La (.... 5d1) dan setelah "melompati" kelompok unsur transisi dalam (4f) baru 
disambung anggota kedua, 72Hf dan seterusnya.  Dalam hal ini kelompok unsur 4f  adalah 
58Ce - 71Lu, dan kelompok unsur  5f  adalah 90Th - 103Lr.  Versi lain menyarankan bahwa 
71Lu (.... 5d1) merupakan anggota pertama sehingga tidak terjadi lompatan, dan 
konsekuensinya adalah bahwa kelompok unsur 4f  terdiri atas 57La - 70Yb dan kelompok 
unsur 5f terdiri atas 89Ac - 102No.   Hal yang sangat penting adalah adanya kekecualian atau 
penyimpangan konfigurasi elektronik terhadap prinsip aufbau untuk beberapa unsur 
transisi seperti ditunjukkan pada Tabel 4.3.  Penyimpangan konfigurasi elektronik tersebut 
sering dihubungkan dengan kestabilan bagi sistem orbital penuh dan setengah penuh.   

Tabel 4.3. Konfigurasi elektronik beberapa unsur  
yang "menyimpang" dari aturan aufbau 

 Konfigurasi elektronik menurut 
Unsur prinsip aufbau data spektroskopi (eksperimen) 
24Cr [18Ar] 3d 4 4s2 [18Ar] 3d 5 4s1 
29Cu [18Cu] 3d 9 4s2 [18Ar] 3d 10 4s1 
41Nb [36Kr] 4d 3 5s2 [36Kr] 4d 4 5s1 
42Mo [36Kr] 4d 4 5s2 [36Kr] 4d 5 5s1 
44Ru [36Kr] 4d 6 5s2 [36Kr] 4d 7 5s1 
45Rh [36Kr] 4d 7 5s2 [36Kr] 4d 8 5s1 
46Pd [36Kr] 4d 8 5s2 [36Kr] 4d 10 
47Ag [36Kr] 4d 9 5s2 [36Kr] 4d 10 5s1 
78Pt [54Xe] 4f 14 5d 8 6s2 [54Xe] 4f 14 5d 9 6s1 
79Au [54Xe] 4f 14 5d 9 6s2 [54Xe] 4f 14 5d10 6s1 
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4.3 Sifat-Sifat Periodisitas 
  Salah satu manfaat penataan unsur-unsur di dalam TPU adalah pemahaman sifat-sifat 
kimiawi baik bagi unsur-unsur dalam posisi periode maupun dalam posisi golongan. Sifat-
sifat ini, misalnya yang berkaitan dengan jari-jari atomik, energi ionisasi, afinitas elektron, 
dan elektronegativitas, akan dibahas dalam kesempatan ini; disamping itu sifat-sifat 
senyawanyapun dapat dipelajari secara lebih sistematik.    
 
4.3.1 Jari-jari Atomik 
  Salah satu sifat periodik yang sangat 
sistematik adalah jari-jari atomik unsur-
unsur. Apakah yang dimaksud dengan 
ukuran atomik itu? Oleh karena elektron 
dalam suatu atom unsur hanya dapat 
didefinisikan dengan istilah peluang 
(probabilitas), maka sesungguhnya tidak 
ada batas yang nyata dalam suatu atom. 
Namun demikian ada dua cara yang umum 
untuk mendefinisikan jari-jari atomik. 
Pertama, jari-jari atomik dapat dinyatakan 
sebagai setengah jarak antara dua inti atom 
yang bergabung dengan ikatan kovalen dalam molekul diatomik, yaitu disebut jari-jari 
kovalen, rkov. Kedua, jari-jari atomik dinyatakan sebagai setengah jarak antara dua inti atom 
dari molekul-molekul diatomik yang bertetangga, yaitu disebut jari-jari van der Waals, 
rvdW.  Lebih lanjut untuk unsur-unsur logam, adalah dimungkinkan untuk mengukur jari-jari 
metalik, rM , yaitu setengah jarak antara dua inti atom-atom bertetangga dalam logam padat 
pada temperatur dan tekanan kamar; namun demikian, jarak ini bergantung pada bilangan 
koordinasi kisi kristal logam yang bersangkutan, dan umumnya semakin besar bilangan 
koordinasi semakin besar jari-jari metaliknya.   
  Dalam senyawa ionik padat adalah mungkin untuk mengukur jarak antara kation dan 
anion tetangganya. Namun perbedaan anion tetangga, juga bilangan koordinasi kisi kristal, 
akan menghasilkan jarak yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu perlu ditetapkan adanya 
standar pembanding yaitu ion O2- dengan jari-jari r- = 1,40 Å; alasannya adalah bahwa 
unsur ini membentuk senyawa dengan banyak macam unsur lain, cukup keras dalam arti 
tidak mudah terpolarisasi sehingga ukurannya tidak banyak bervariasi meskipun dalam 
senyawa dengan unsur yang berbeda-beda. Dengan pertimbangan tersebut, jari-jari ion 
didefinisikan sebagai jarak antara pusat kation dan pusat anion yang dibagi secara adil 
berdasarkan jari-jari O2- sebesar 1,40 Å.  Sebagai contoh, jari-jari ion Mg2+ diperoleh 
dengan mengurangi sebesar 1,40 Å terhadap jarak antara dua inti ion Mg2+ dan O2- yang 
bertetangga dalam senyawa MgO.  Pemahaman jari-jari kovalen rkov, jari-jari van der 
Waals, rvdW, jari-jari metalik, rM, jari-jari kation, r+, dan jari-jari anion, r- dilukiskan dalam 
Gambar 4.2.    

 

2 rkov 

Gambar  4.2 Perbandingan antara 
      rkov , rvdW , rM , r+  dan r- 

2 rM 

2 rvdW 

r+  +  r- 
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Tabel  4.4 Jari-jari atom (dalam pm) unsur-unsur "utama" 
H  : 37             He  : 50 
Li   : 152 Be : 111 B  : 80 C  : 77 N : 75 O : 73 F   : 71 Ne  : 65 
Na  : 186 Mg: 160 Al  : 143 Si   : 118 P : 110 S : 103 Cl  : 99 Ar  : 95 
K   : 227 Ca : 197 Ga  : 141 Ge  : 122 As : 125 Se : 116 Br  : 114 Kr  : 110 
Rb  : 248 Sr  : 215 In   : 163 Sn  : 141 Sb : 138 Te : 135 I    : 133 Xe  : 130 
Cs  : 265 Ba  : 217 Tl   : 170 Pb  : 175 Bi  : 155 Po : 118 At  : - Rn  : 145 

  Harga jari-jari kovalen bagi hampir semua atom unsur telah diketahui, namun karena 
ini merupakan hasil eksperimen maka nilainya sedikit bervariasi.   Kecenderungan-
periodisitas secara umum dapat diperiksa pada Tabel 4.4 dan Gambar 4.3.  Secara khusus 
dibahas unsur-unsur periode 2 dan golongan 1 (alkali) sebagaimana ditunjukkan data 
berikut.    

Periode   2 : Li  Be  B  C  N  O  F  Ne 
rkov / pm  : 134 91  82  77  74  70  68       - 
Alkali  : Li  Na  K  Rb  Cs  Fr 
rM / pm  : 134 154 196 216 235  - 

  Dalam periode, jari-jari atom menurun dengan naiknya nomor atom.   
Kecenderungan ini sangat mudah dipahami dengan menerapkan parameter muatan inti 
efektif, Zef, sebagaimana dibicarakan terdahulu. Dalam periode, ukuran atom dibatasi oleh 
orbital-orbital dalam ukuran volume kulit yang sama besarnya. Unsur-unsur periode 2 
mempunyai konfigurasi elektronik 1s2 2s(1-2). Ukuran atom ditentukan oleh besarnya 
muatan inti efektif yang dirasakan oleh elektron-elektron dalam orbital yang bersangkutan 
yaitu 1s, 2s, dan 2p. Naiknya nomor atom berarti naiknya Zef yang dirasakan oleh setiap 
elektron dalam orbital yang bersangkutan, sehingga orbital-orbital ini mengalami kontraksi 
ke arah inti atom yang semakin besar dan akibatnya atom akan nampak semakin kecil.    
  Dalam golongan, jari-jari atom bertambah besar dengan naiknya nomor atom.   
Ukuran atom ditentukan oleh ukuran orbital terluar. Unsur-unsur dalam golongan ditandai 
dengan elektron valensi yang sama. Golongan utama yaitu s dan p, mempunyai konfigurasi 
elektronik terluar (1-7)sx, dan (1-7)s2 (1-7)px.  Naiknya nomor atom berarti bertambahnya 
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kulit elektron atau bertambahnya elektron "dalam" dan bertambahnya ukuran orbital terluar 
sehingga elektron terluar mengalami “perlindungan” (shielding) oleh elektron-elektron 
"dalam" yang semakin efektif dari pengaruh tarikan inti, dan akibatnya atom akan nampak 
semakin besar.   
  Perlu diingat bahwa inti atom  merupakan bagian atom yang sangat kecil; jari-jari 
kovalen atom oksigen yang panjangnya  ~ 70 pm, jari-jari inti atomnya hanya 0,0015 pm.   
Jadi dalam hal volume keseluruhan atom, inti atom hanya mewakili sekitar 10-11 bagian.    
 
4.3.2 Energi Ionisasi 
  Pada dasarnya energi ionisasi (Ei ) didefinisikan sebagai energi yang diperlukan 
untuk mengeluarkan elektron dari tiap mol spesies dalam keadaan gas. Energi untuk 
mengeluarkan satu elektron pertama (dari atom netralnya) disebut sebagai energi ionisasi 
pertama dan untuk mengeluarkan satu elektron kedua disebut energi ionisasi kedua, 
demikian seterusnya untuk pengeluaran satu elektron berikutnya. Mudah dipahami bahwa 
mengeluarkan satu elektron pertama dari atom netralnya akan lebih mudah daripada 
mengeluarkan satu elektron kedua dan seterusnya dari kation yang bersangkutan karena 
pengaruh muatan inti menjadi semakin lebih efektif terhadap elektron yang semakin 
berkurang jumlahnya. Perhatikan contoh berikut ini:   
   Li (g)   →   Li+ (g) + e   Ei (1) =    520 kJ mol-1 
   Li+ (g)  →   Li2+ (g) + e   Ei (2) =   7298 kJ mol-1 
   Li2+ (g)  →   Li3+ (g) + e   Ei (3) = 11815 kJ mol-1 
Jadi pada proses tersebut,  Ei (1) < Ei (2) < Ei (n); nilai energi ionisasi pertama atom unsur 
utama disajikan dalam Tabel 4.5, dan energi ionisasi pertama hingga kedelapan dapat 
diperiksa pada Tabel 4.6.   

Tabel 4.5 Energi ionisasi pertama (dalam kJ mol-1) atom-atom unsur "utama" 
H   : 1312             He  : 2372 
Li  : 520 Be  : 899 B  : 801 C  : 1086 N : 1402 O : 1314 F   : 1681 Ne  : 2081 
Na : 496 Mg : 738 Al  : 578 Si   : 786 P : 1012 S : 1000 Cl  : 1251 Ar  : 1521 
K : 419 Ca  : 590 Ga  : 579 Ge  : 762 As : 944 Se : 941 Br  : 1140 Kr  : 1351 
Rb : 403 Sr  : 550 In   : 558 Sn  : 709 Sb : 832 Te : 869 I    : 1008 Xe  : 1170 
Cs : 376 Ba  : 503 Tl   : 589 Pb  : 716 Bi  : 703 Po : 812 At  : - Rn  : 1037 

  Betapapun lemahnya, pasti ada interaksi ikatan antara elektron valensi dengan inti 
atom, sehingga untuk mengeluarkan selalu diperlukan  energi; dengan demikian, energi 
ionisasi selalu berharga positif. Energi ionisasi ini dapat ditentukan secara eksperimen 
dengan menempatkan spesies gas di dalam tabung, kemudian tegangan (voltase) dalam 
tabung dinaikkan secara perlahan; praktis tidak ada arus listrik sampai dengan harga 
voltase tertentu pada saat sebuah elektron dilepas oleh spesies yang bersangkutan. Harga 
voltase pada saat mulai terjadinya arus listrik inilah yang didefinisikan sebagai energi 
ionisasi; oleh karena itu, energi ionisasi biasanya dinyatakan dengan satuan non SI, 
elektron Volt, eV (1 eV = 1,60 x 10-19 J  = 96,485 kJ mol-1), dan sering pula disebut sebagai 
potensial ionisasi.   
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  Dengan batasan tersebut berarti bahwa energi ionisasi bergantung pada seberapa kuat 
elektron terikat oleh atomnya atau seberapa kuat muatan inti efektif (Zef) berpengaruh 
terhadap elektron terluar yang akan dikeluarkan. Dengan demikian, energi ionisasi 

bervariasi seiring dengn bervariasinya gaya tarik elektrostatik Coulomb,  Ei  = 2r
.eZef , yaitu 

mempunyai harga terendah untuk Zef  terkecil dan r (jari-jari atom) terbesar.   
  Untuk unsur-unsur dalam satu golongan dalam Tabel Periodik Unsur, pengaruh 
muatan inti efektif terhadap elektron valensi relatif konstan atau naik sangat sedikit dengan 
naiknya nomor atom karena bertambahnya muatan inti diimbangi pula dengan 
bertambahnya fungsi perisai elektron (screening/shielding effect); sedangkan jari-jari atom 
bertambah secara tajam dengan bertambahnya kulit elektron utama. Dengan demikian 
dapat dipahami bahwa secara umum energi ionisasi menurun dengan bertambahnya nomor 
atom sebagaimana ditunjukkan oleh contoh berikut.  

Unsur   Konfigurasi      Ei  / kJ mol-1 
 3Li   1s2  2s1        520 

     11Na   1s2  2s2  2p6  3s1     496 
     19K   1s2  2s2  2p   3s2  3p6  4s1   419 
  Untuk unsur-unsur dalam satu periode dalam Tabel Periodik Unsur, dengan naiknya 

nomor atom muatan inti efektif semakin membesar secara kontinu, yaitu naik kira-kira 
sebesar 0,65 satuan untuk setiap tambahan satu elektron, yang berakibat jari-jari atom 
semakin pendek. Dengan demikian, elektron terluar semakin sukar dikeluarkan yang 
berarti energi ionisasi semakin besar. Jadi, unsur-unsur alkali mempunyai energi ionisasi 
terendah sedangkan unsur-unsur gas mulia mempunyai energi ionisasi tertinggi. Perubahan 
energi ionisasi secara periodik dilukiskan pada Gambar 4. 4. 
  Namun demikian, terdapat beberapa kekecualian yaitu naiknya energi ionisasi unsur-
unsur dalam satu periode ternyata tidak menunjukkan alur yang mulus sebagaimana 
ditunjukkan oleh Gambar 4.5. Atom dengan konfigurasi elektronik penuh atau setengah 
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penuh ternyata mempunyai energi ionisasi relatif lebih tinggi daripada atom-atom 
terdekatnya. Misalnya, Ei (Li) < Ei (Be) > Ei (B), demikian juga Ei (C) < Ei  (N) > Ei  (O). 
Data ini dapat menyarankan bahwa elektron dalam konfigurasi penuh (Be) lebih sukar 
dilepas daripada konfigurasi setengah atau tidak penuh (B); demikian juga elektron dalam 
konfigurasi setengah penuh  .... 2s2 2p3, (N), lebih sukar dilepas daripada elektron dalam 
konfigurasi tidak penuh ...... 2s2 2p4, (O). Jadi, spesies dengan konfigurasi elektronik penuh 
dan setengah penuh yang sering dikatakan mempunyai konfigurasi simetris, lebih stabil 
daripada spesies dengan konfigurasi kurang simetris. Mengapa demikian? Untuk 
menjawab pertanyaan ini perlu dipertimbangkan pula peran tolakan antar elektron seperti 
dijelaskan berikut ini.    
  Rasio muatan inti efektif terhadap elektron terluar antara atom Li dan Be adalah:  

]Be[
]Li[

ef

ef

Z
Z

= 
191
128  = 2/3.   Berdasarkan rumusan Bohr, energi elektron terluar untuk Be 

tentulah berkisar [
2

3 ]2  lebih besar daripada energi elektron terluar atom Li.  Energi ini 

secara teoritis adalah 
4

9  x  520 kJ mol-1 = 1170 kJ 

mol-1.  Kenyataannya, energi ionisasi pertama untuk 
Be hanyalah 900 kJ mol-1.  Perbedaan ini sangat 
mungkin disebabkan oleh adanya tolakan antar 
elektron khususnya elektron 2s2, sehingga 
mempermudah untuk mengeluarkan elektron terluar 
tersebut. Naiknya muatan inti efektif terhadap 
elektron terluar 2p1 untuk atom B ternyata tidak 
diikuti terus oleh naiknya energi ionisasinya, 
melainkan  Ei (B) < Ei (Be). Hal ini mudah dipahami 
karena elektron 2p1 menempati energi yang relatif 
lebih tinggi daripada elektron-elektron 2s2.  
Tambahan elektron-elektron pada kedua unsur 
berikutnya, C dan N, menempati orbital 2p yang 
berbeda, misalnya 2p1 untuk atom B, 2px

1, 2py
1 untuk 

atom C, dan 2px
1, 2py

1, 2pz
1 untuk atom N, sehingga tolakan antar elektron 2pn  menjadi 

serendah mungkin.  Oleh karena itu harga Ei  ketiga atom unsur ini terletak dalam satu 
garis kecenderungan yang naik secara teratur. Tambahan satu elektron berikutnya yaitu 
untuk atom unsur O, menghasilkan sepasang elektron pada salah satu orbital 2p (O: 1s2 2s2 
2pz

2 2px
1 2py

1).  Hal ini tentu mengakibatkan naiknya tolakan antar elektron dalam orbital 
2p yang cukup signifikan sehingga elektron ini mudah dilepas. Dengan demikian dapat 
dimengerti bahwa Ei (O) < Ei (N).  Demikianlah seterusnya sehingga rasionalisasi yang 
sama umumnya dapat diterapkan untuk unsur-unsur berikutnya.   
 
 

Gambar  4.5   Grafik energi  
ionisasi pertama  H - Na 
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4.3.3 Afinitas elektron atau energi afinitas 
Definisi  Konvensional 
  Hampir semua atom netral mempunyai kapasitas untuk menerima paling tidak satu 
elektron tambahan, yang kemudian dikenal dengan istilah afinitas elektron.  Pada proses 
ini umumnya dibebaskan energi, berlawanan dengan proses pengeluaran elektron dari 
suatu atom yang membutuhkan energi.  Karena afinitas elektron menunjuk pada energi, 
maka lebih sering disebut sebagai energi afinitas (Ea). Secara konvensional, energi afinitas 
didefinisikan sebagai energi yang dibebaskan bila tiap mol atom netral atau ion dalam 
keadaan gas menangkap elektron membentuk ion negatif.   Dengan demikian, proses yang 
terjadi dapat dipandang sebagai kebalikan dari proses pelepasan elektron, yaitu:  

   M (g)  + e  →    M-(g)  .......... Ea(1) 

   M- (g) + e  →    M2- (g)  .......... Ea(2) 
  Dapat dipahami bahwa  Ea(1) > Ea(2) > Ea(3)  dan seterusnya, karena tambahan 
elektron kedua dan seterusnya akan mendapat tolakan dari spesies negatif hasil, sehingga 
tidak lagi dibebaskan energi melainkan malahan dibutuhkan energi yang semakin besar; 
dengan demikian energi yang dibebaskan semakin kecil atau bahkan negatif, atau dengan 
kata lain justru membutuhkan energi.   
  Sayangnya definisi tersebut bertentangan dengan umumnya perjanjian yang berlaku 
pada termodinamika yaitu bahwa selisih entalpi (∆H) pada proses eksotermik bertanda 
negatif.  Untuk mengubah definisi tersebut tentu tidak mudah dalam arti mungkin dapat 
menimbulkan kesalah pahaman. Untuk mengurangi timbulnya pertentangan atau 
kebingungan, penjelasan pengertian afinitas elektron dapat didekati dengan dua cara 
sebagai berikut.   
  Pertama, atom unsur F karena paling aktif, dipakai sebagai standar dengan afinitas 
elektron berharga positif, walaupun sebenarnya selisih entalpi proses penangkapan elektron 

berharga  negatif.   Jadi, pada proses  F (g) + e  →   F-(g)  ∆H = -337 kJ mol-1, energi 
afinitas  Ea = + 337 kJ mol-1.   Dengan kata lain energi afinitas harus didefinisikan sebagai 
lawan selisih entalpi, Ea = - ∆H.   
  Kedua, dengan menganggap bahwa afinitas elektron suatu atom sama dengan  energi 
ionisasi anion  yang bersangkutan, maka proses penangkapan satu elektron oleh atom 
unsur F pada contoh tersebut dapat diekspresikan sebaliknya ke dalam bentuk proses 

endotermik   F-(g) →   F (g) + e , ∆H  = + 337 kJ mol-1.  Jadi, dalam hal ini  Ea  =  ∆H  = 
+ 337 kJ mol-1.  Dengan kata lain, afinitas elektron didefinisikan sebagai energi yang 
diperlukan untuk mengeluarkan elektron-lebih dari tiap mol ion negatif menjadi atom 
netralnya dalam keadaan gas.   
  Pandangan pertama pada dasarnya sama dengan definisi versi konvensional sehingga 
seolah-olah memberikan pengertian yang berlawanan dengan pengertian energi ionisasi.  
Pandangan kedua menunjukkan pengertian yang paralel antara energi afinitas dengan 
energi ionisasi sehingga kedua macam energi ini dapat diekspresikan ke dalam satu proses 
berikut ini yang sepertinya hanya melibatkan pelepasan elektron saja:   
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  Barangkali sangat sukar ditemukan adanya satu unsur yang secara lengkap 
memenuhi ekspresi diagram di atas. Namun demikian, diagram tersebut melukiskan suatu 
kesinambungan kecenderungan hubungan antara harga ∆H dengan elektron ke n  yang 
dikeluarkan dari atom yang bersangkutan; hubungan ini adalah bahwa makin besar  harga 
n makin besar pula harga  ∆H atau makin besar pula harga  Ea maupun Ei nya.   
  Jadi, energi (∆H) yang terlibat berubah namanya dari Ea menjadi Ei setelah melewati 
spesies netral (M) sebagai "crossover point".  Perlu diperhatikan bahwa menurut 
pandangan ini pengertian energi afinitas ke n, Ea(n), adalah energi yang diperlukan untuk 

mengeluarkan satu elektron dari ion negatif Mn- sedangkan energi afinitas pertama, Ea(1) 

adalah energi yang diperlukan untuk mengeluarkan satu elektron dari ion negatif  M-.   
  Dari uraian di atas jelas bahwa baik energi ionisasi, Ei maupun energi afinitas, Ea, 
keduanya menunjuk pada kemampuan suatu spesies (atom netral maupun ion) untuk 
menangkap elektron.  Walaupun pengertian keduanya ini paralel, kenyataannya energi 
afinitas lebih sukar ditentukan secara eksperimen, tidak seperti halnya energi ionisasi.   
Beberapa unsur yang energi afinitasnya dapat ditentukan secara eksperimen adalah unsur-
unsur O, S dan halogen.  Energi afinitas unsur-unsur yang lain ditentukan dengan 
pendekatan menurut berbagai-bagai metode, misalnya metode ekstrapolasi, Haber-Born 
Cycle, dan metode mekanika kuantum Hartree-Fock (semuanya tidak dibicarakan disini); 
hasilnya, ternyata sangat bervariasi walaupun menunjukkan kecenderungan yang paralel 
dari berbagai macam metode tersebut. Harga energi afinitas beberapa unsur utama dapat 
diperiksa pada Tabel 4.7. 
  Pengertian energi afinitas demikian juga energi ionisasi bagi setiap atom unsur 
bersifat kumulatif langsung, artinya energi afinitas dua elektron suatu spesies netral 
misalnya, merupakan jumlah dari energi afinitas pertama  dan kedua  bagi spesies yang 
bersangkutan. Untuk atom unsur oksigen misalnya, dapat dinyatakan seperti berikut ini. 

 O (g)  + e →    O- (g)  Ea (1) = + 141 kJ mol-1  = +1,46 eV (energi bebas) 

 O- (g) + e →    O2- (g)  Ea (2) =  - 844  kJ mol-1 = - 8,75 eV (energi diserap) 
 __________________________________________________________________  + 

 O (g)  + 2 e →    O2- (g)  Ea     = - 703 kJ mol-1 = - 7,29 eV (energi diserap) 
Jadi, afinitas dua elektron atom oksigen adalah  - 703 kJ mol-1.      
  

  →      M n- 
- e 

M(1-n) M1-  
- e - e - e 

M 
∆H = Ea (n) 

 M 1+ 
M(n-1) Mn+ 

∆H = Ea (1) ∆H = Ei (1) ∆H = Ei (n) 
→      →        →        →        →      
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 Tabel 4.7 Energi afinitas pertama (∆Ho / kJ mol-1) beberapa unsur utama 
      (untuk definisi konvensional, Ea, dipakai tanda yang berlawanan) 

H 
- 73 

        He 
48 

 Li 
- 60 

Be 
48 

  B 
- 27 

C 
-122 

N 
7 

O 
- 141 

F 
- 328 

Ne 
116 

Na 
- 53 

Mg 
39 

  Al 
- 42 

Si 
- 134 

P 
- 72 

S 
- 200 

Cl 
- 349 

Ar 
96 

K 
- 48 

Ca 
29 

  Ga 
- 29 

Ge 
- 116 

As 
- 78 

Se 
- 195 

Br 
- 325 

Kr 
96 

Rb 
- 47 

Sr 
29 

  In 
- 29 

Sn 
- 116 

Sb 
- 103 

Te 
- 190 

I 
- 295 

Xe 
77 

Definisi  Modern 
  Berlawanan dengan perjanjian konvensional, publikasi para ahli kimia akhir-akhir ini 
memandang afinitas elektron langsung dengan besaran termodinamika ∆H; jadi, afinitas 
elektron didefinisikan sebagai perubahan entalpi yang terjadi pada penambahan elektron 
kedalam tiap mol atom atau ion dalam keadaan gas. Misalnya untuk oksigen, afinitas 
elektron langsung diekspresikan dengan besaran termodinamika sebagai berikut 
   O (g)  + e →   O- (g)    ∆H (1) = - 141  kJ mol-1 = - 1,46 eV 

   O- (g) + e →   O2- (g)   ∆H (2) = + 844 kJ mol-1 = + 8,75 eV 
  Dengan demikian, perjanjian ini menghasilkan numerik yang sama tetapi berlawanan 
tanda dengan perjanjian konvensional untuk harga Ea. Untuk tidak menimbulkan 
"kebingungan", maka yang perlu diperhatikan adalah harga dari besaran termodinamika, 
∆H, dalam proses penangkapan elektron tersebut, karena kedua pandangan menghasilkan 
nilai yang sama. Oleh karena nilai ∆H dapat positif atau negatif maka ungkapan data, 
misalnya dalam tabel, perlu dicantumkan besaran mana yang dipilih, seyogyanya  ∆H. 
Kecenderungan Afinitas Elektron 
  Bagaimana kecenderungan harga afinitas elektron unsur-unsur dalam TPU?  Oleh 
karena elektron tambahan masuk ke dalam kulit valensi dan kemudian terikat dengan gaya 
elektrostatik dengan inti atom, maka afinitas elektron dapat diramalkan akan menurun 
dengan naiknya jari-jari dan akan naik dengan naiknya  muatan inti efektif atom yang 
bersangkutan. Namun kenyataannya (Tabel 4.7), kecenderungan tersebut tidaklah semulus 
atau sesederhana sebagaimana kecenderungan harga energi ionisasi. Bahkan dalam banyak 
unsur, harga afinitas elektron menunjukkan kecenderungan yang berlawanan dengan 
kecenderungan harga energi ionisasinya relatif  terhadap unsur-unsur terdekatnya.  
 
4.3.4  Elektronegativitas  
  Pengertian elektronegativitas ternyata cukup bervariasi.  Istilah ini pertama kali 
dikemukakan oleh Linus Pauling yang mendefinisikan elektronegativitas sebagai kekuatan 
atau kemampuan atom menarik elektron-elektronnya ke dalam dirinya sendiri dalam suatu 
molekul.  Definisi ini menunjukkan bahwa elektronegativitas bukanlah  merupakan suatu 
sifat yang berhubungan dengan atom secara terisolasi melainkan atom dalam senyawanya. 
Namun demikian, ukuran elektronegativitas dapat diturunkan untuk tiap-tiap atom.    
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  Dalam rasionalisasinya Pauling mendasarkan pada data termodinamika yang 
menunjukkan bahwa ikatan antara dua macam atom selalu lebih kuat daripada harga yang 
diramalkan menurut kekuatan ikatan masing-masing atom unsur dalam molekul 
diatomiknya.  Sebagai contoh, energi ikatan  Cl2 dan F2  masing-masing adalah  242 dan  
153 kJ mol-1, tetapi energi ikatan untuk senyawa Cl–F ternyata  255 kJ mol-1.   Dalam hal 
ini Pauling berasumsi bahwa jika ikatan Cl–F berupa kovalen murni tunggal seperti halnya 
pada Cl–Cl maupun F–F, maka energi ikatannya tentunya sebesar rata-rata dari keduanya 
yaitu  ½(242 + 153) = 197,5 kJ mol-1.   Perbedaan energi sebesar ~ 57,5 kJ mol-1 dapat 
dipandang sebagai energi kestabilan senyawa Cl–F yang tentunya bukan datang dari sifat 
kovalensinya. Dalam hal ini selanjutnya Pauling mengenalkannya sebagai energi resonansi 
ionik ↔ kovalen. Bentuk resonansi ionik ↔ kovalen muncul sebagai akibat adanya 
perbedaan kemampuan menarik elektron ke dalam diri masing-masing atom penyusun 
senyawa yang bersangkutan atau dengan kata lain sebagai akibat adanya perbedaan 
elektronegativitas masing-masing atom penyusunnya.  
  Jadi secara umum, Pauling mendapatkan bahwa energi ikatan molekul heteropolar  
A–B  yang dinyatakan dengan simbol  DAB, selalu lebih besar daripada jumlah rata-rata  
(DAA  +  DBB).   Dalam hal ini secara matematik dapat dinyatakan bahwa:  

DAB  =   ½ (DAA + DBB) +  ∆AB  

(DAB , DAA , DBB, dan ∆AB dalam satuan  kcal mol-1 ) 
Dari banyak data, Pauling dapat merumuskan bahwa: 

  ∆AB = 23,06 ( χA  -  χB )2  atau     BA 208,0
BA

∆=χχ −  

χA dan χB  adalah suatu tetapan yang karakteristik untuk tiap-tiap atom, dan inilah yang 
kemudian dikenal sebagai besaran elektronegativitas atom yang bersangkutan.  Selanjutnya 
dengan memperhatikan data termokimia dan menetapkan salah satu harga χ  sembarang 
(yaitu 2,1 untuk atom hidrogen) dapatlah ditentukan harga elektronegativitas relatif untuk 
atom-atom yang lain sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.8.     
  Berbeda dari Pauling, R. Mulliken mengusulkan pendekatan alternatif lain dengan 
melibatkan parameter atomik secara langsung yaitu energi ionisasi dan afinitas elektron; 
pada dasarnya elektronegativitas (absolut) suatu atom didefinisikan sebagai harga rata-rata 
dari energi ionisasi dan afinitas elektron atom yang bersangkutan  menurut formula: 

χ(M) = ½(Ei + Ea ) , ( dengan Ei  dan Ea  dalam satuan  eV) 
Namun demikian, energi ionisasi dan afinitas elektron yang dimaksudkan disini 
berhubungan dengan tingkat valensi atom yang bersangkutan, yaitu keadaan yang 
menganggap atom dalam keadaan bagian dari suatu molekul; jadi, dalam perhitungan 
melibatkan tingkat-tingkat spektroskopik atom yang bersangkutan. Hasilnya berupa 
numerik yang paralel dengan skala Pauling dan hubungan antara keduanya mendekati 
formula berikut: 
    χ(P)  =  0,336 (χ(M)  -  0,615) atau 

    χ(P)  =  1,35 )M(χ   - 1,37  (P = Pauling, dan M = Mulliken) 
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  Pengertian elektronegativitas yang lain diusulkan oleh A. L. Allred dan E. G. 
Rochow yang mendefinisikan elektronegativitas sebagai gaya yang bekerja pada elektron-
elektron dalam atom pada jarak jari-jari kovalen (dalam Å); rumusan yang diajukan adalah: 

χA = 2

2 .

kov

ef

r

Ze
.   Ternyata harga-harga yang diperoleh lebih signifikan daripada kedua 

model yang disebutkan terdahulu dalam meramalkan kecenderungan sifat-sifat kimiawi 
unsur-unsur.  Skala elektronegativitas Allred - Rochow diperoleh dari hubungan: 

        χ(AR)   =  0,359 2r
Zef  +  0,744 

 Tabel  4.8 Data elektronegativitas menurut skala Pauling (atas) dan Allred-Rochow  
    (bawah); tingkat oksidasi kelompok d dan f ditunjukkan di atas golongan  
 

         H 
2,10 
2,20 

        He 
 

5,50 
Li 

0,98 
0,97 

Be 
1,57 
1,47 

           B 
2,04 
2,01 

C 
2,55 
2,50 

N 
3,04 
3,07 

O 
3,44 
3,50 

F 
3,98 
4,10 

Ne 
 

4,84 
Na 
0,93 
1,01 

Mg 
1,31 
1,23 

 +3 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +1 +2 Al 
1,61 
1,47 

Si 
1,90 
1,74 

P 
2,19 
2,06 

S 
2,58 
2,44 

Cl 
3,16 
2,83 

Ar 
 

3,20 
K 

0,82 
0,91 

Ca 
1,00 
1,04 

 Sc 
1,36 
1,20 

Ti  
1,54 
1,32 

V 
1,63 
1,45 

Cr 
1,66 
1,56 

Mn 
1,55 
1,60 

Fe 
1,83 
1,64 

Co 
1,88 
1,70 

Ni 
1,91 
1,75 

Cu 
2,00 
1,75 

Zn 
1,65 
1,66 

Ga 
1,81 
1,82 

Ge 
2,01 
2,02 

As 
2,18 
2,20 

Se 
2,55 
2,48 

Br 
2,96 
2,74 

Kr 
3,00 
2,94 

Rb 
0,82 
0,89 

Sr 
0,95 
0,99 

 Y 
1,22 
1,11 

Zr 
1,33 
1,22 

Nb 
1,60 
1,23 

Mo 
2,16 
1,30 

Tc 
1,90 
1,36 

Ru 
2,20 
1,42 

Rh 
2,28 
1,45 

Pd 
2,20 
1,35 

Ag 
1,93 
1,42 

Cd 
1,69 
1,46 

In 
1,78 
1,49 

Sn 
1,96 
1,72 

Sb 
2,05 
1,86 

Te 
2,10 
2,01 

I 
2,66 
2,21 

Xe 
2,60 
2,40 

Cs 
0,79 
0,86 

Ba 
0,89 
0,97 

* Lu 
1,27 
1,14 

Hf 
1,30 
1,23 

Ta 
1,50 
1,33 

W 
2,36 
1,40 

Re 
1,90 
1,46 

Os 
2,20 
1,52 

Ir 
2,20 
1,55 

Pt 
2,28 
1,44 

Au 
2,54 
1,42 

Hg 
2,00 
1,44 

Tl 
2,04 
1,44 

Pb 
2,33 
1,55 

Bi 
2,02 
1,67 

Po 
2,00 
1,76 

At 
2,20 
1,90 

Rn 
 

2,06 
Fr 

0,70 
0,86 

Ra 
0,90 
0,97 

* 
* 

                

   +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3   
  * La 

1,10 
1,08 

Ce 
1,12 
1,08 

Pr 
1,13 
1,07 

Nd 
1,14 
1,07 

Pm 
 

1,07 

Sm 
1,17 
1,07 

Eu 
 

1,01 

Gd 
1,20 
1,11 

Tb 
 

1,10 

Dy 
1,22 
1,10 

Ho 
1,23 
1,10 

Er 
1,24 
1,11 

Tm 
1,25 
1,11 

Yb 
 

1,06 

  

  *
* 

Ac 
1,10 
1,00 

Th 
1,30 
1,11 

Pa 
1,50 
1,14 

U 
1,38 
1,22 

Np 
1,30 
1,22 

Pu 
1,30 
1,22 

Am 
1,30 
1,20 

Cm 
1,30 
1,20 

Bk 
1,30 
1,20 

Cf 
1,30 
1,20 

Es 
1,30 
1,20 

Fm 
1,30 
1,20 

Md 
1,30 
1,20 

No 
1,30 
1,20 

  

 
    Kecenderungan skala elektronegativitas atom-atom unsur dalam Tabel Periodik 
Unsur seperti terlihat dalam Tabel 4.8 menunjukkan perubahan yang relatif kontinu.  
Unsur-unsur yang terletak dalam satu golongan mempunyai harga elektronegativitas yang 
semakin menurun dengan naiknya nomor atom, sedangkan dalam satu periode umumnya 
naik dengan naiknya nomor atom. 
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C. Latihan Kegiatan Belajar-4  
1. Tentukan posisinya dalam TPU menurut IUPAC terkini maupun dengan label A-B 

model Amerika Utara bagi unsur-unsur dengan nomor atom: 7, 34, dan 65. 
2. Beri batasan tentang jari-jari (a) kovalen, (b) van der Waals, (c) energi     
 ionisasi, dan (d) afinitas elektron 
3. Atom mana yang mempunyai jari-jari kovalen lebih besar, fluorin ataukah klorin;  
 beri penjelasan.  
4.  Jelaskan mengapa jari-jari kovalen atom germanium (122 pm) hampir sama dengan jari-

jari atom silikon (117 pm) padahal germanium mempunyai 18 elektron lebih.    
5. Unsur mana, natrium atau magnesium, yang mempunyai afinitas elektron lebih   
 mendekati nol; jelaskan. 
6. Ramalkan afinitas elektron helium, bertanda negatif atau positif (sesuaikan    
 pemakaian tanda ini dengan besaran termodinamika); jelaskan. 
7. Bandingkan harga afinitas elektron antara atom 3Li  dan  4Be (lihat tabel);   

selidiki apakah parameter muatan inti efektif masing-masing atom merupakan faktor 
penentu, dan jika tidak ramalkan faktor apa saja yang berperan dalam hal ini ?  Jelaskan. 

8. Energi ionisasi pertama atom 37Rb adalah  4,18 eV, dan 47Ag adalah  7,57 eV.   
Hitung energi ionisasi atom hidrogen jika elektronnya menempati orbital yang sama 
seperti pada elektron valensi atom Rb dan Ag (petunjuk; gunakan rumusan umum Ritz 
persamaan 2.5, demikian juga persamaan 3.8). Bandingkan masing-masing harga yang 
diperoleh ini dengan harga kedua atom tersebut dan jelaskan mengapa berbeda. (1 eV = 
8065,5 cm-1 = 96,485  kJ mol-1) 
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D.  Rambu-rambu Kunci Jawaban Latihan Kegiatan Belajar-4 
1. Konfigurasi elektronik unsur dengan nomor atom:  

(a) 7 adalah: [2He] 2s2 2p3, atau [2He] + 5e; ia berada dalam golongan 15 menurut 
IUPAC atau 5A model Amerika Utara, dan periode 2. 

(b) 34 adalah: [18Ar] 3d10 4s2 4p4, atau [18Ar] + 16e; ia berada dalam golongan 16 
menurut IUPAC atau 6A model Amerika Utara, dan periode 4. 

(c) 65 adalah: [54Xe] 4f 9 6s2; ini kelompok f, jadi ia berada dalam golongan 3 atau 
terpisahkan menurut IUPAC maupun model Amerika Utara, dan periode 6. 

2. Pengertian: 
(a) Jari-jari kovalen suatu atom didefinisikan sebagai setengah jarak antara dua inti 

atom yang bergabung dengan ikatan kovalen dalam molekul diatomik. 
(b) Jari-jari van der Waals adalah setengah jarak antara dua inti atom dari molekul-

molekul diatomik yang bertetangga 
(c) Energi ionisasi suatu atom didefinisikan sebagai energi terendah yang diperlukan 

untuk mengeluarkan elektron dari tiap mol atom dalam keadaan gas 
(d) Afinitas elektron didefinisikan sebagai energi yang dibebaskan bila tiap mol atom 

netral dalam keadaan gas menangkap elektron membentuk ion negatif. 
3. Jari-jari kovalen klorin lebih besar daripada jari-jari fluorin, sebab ukuran atom yang 

ditentukan oleh banyaknya kulit elektron atom klorin (n = 3) lebih besar daripada 
fluorin (n = 2) dan keduanya segolongan. 

4.  Si dan Ge keduanya segolongan (14) dengan konfigurasi elektronik terluar .... 3s2 3p2 
dan .... 4s2 4p2. Ge memiliki 18 elektron lebih dibanding Si: tambahan 4 elektron 
menjadi 3p6 sesungguhnya justru mereduksi jari-jari atomnya, namun tambahan 2 
elektron pada kulit baru 4s2 berikutnya menaikkan jari-jari atom secara signifikan; akan 
tetapi tambahan 10 elektron pada kulit yang lebih dalam, yakni 3d10 tentu saja 
mereduksi secara signifikan jari-jari atomnya. Dengan demikian dapat dipahami hasil 
akhir kenaikan jari-jari menjadi tidak terlalu signifikan, sehingga hanya berbeda kecil 
dari jari-jari atom Si.  

5. Na dan Mg masing-masing mempunyai afinitas elektron (∆Ho / kJ mol-1), -53 dan 39; 
data ini menyarankan bahwa pada proses penangkapan elektron terjadi pembebasan 
energi bagi atom Na, tetapi sebaliknya membutuhkan energi bagi atom Mg; atau dengan 
kata lain atom Na lebih mudah menangkap (satu) elektron ketimbang atom Mg. 
Penangkapan 1 elektron tambahan akan menghasilkan konfigurasi elektronik 3s2 yang 
“simetris-penuh” bagi natrium,  dan 3s2 3p1 yang “tak-simetris” bagi magnesium.       

6. He dengan konfigurasi elektronik 1s2 penuh, tentu sangat stabil. Penangkapan satu 
elektron tambahan akan menghasilkan konfigurasi 1s2 2s1, yang berakibat naiknya 
volume (jari-jari) atom yang sangat signifikan (karena dengan penambahan  kulit); 
dengan jumlah proton yang tetap tentu saja dapat dipahami bahwa keadaan ini tidak 
mungkin stabil, jadi diperlukan energi pada proses ini yang artinya secara 
termodinamika afinitas elektron (∆Ho / kJ mol-1) bertanda positif.  

7. Muatan inti efektif (menurut Slater) terhadap elektron terluar, 2s, adalah 1,3 bagi Li dan 
1,95 bagi Be; jadi terdapat kenaikan Zef sebesar + 0,65 dalam periode, Li-Be. Pada 
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proses penangkapan 1 elektron akan dihasilkan konfigurasi elektronik 1s2 2s2 bagi Li- 
dan 1s2 2s2 2p1 bagi Be-; ini menghasilkan Zef  atas elektron terluar sebesar 0,95 bagi Li- 
dan 1,6 bagi Be-; lagi-lagi ini menghasilkan kenaikan yang sama untuk atom netralnya. 
Dengan demikian Zef nampaknya tidak berperan dalam menentukan nilai afinitas 
elektronnya. Oleh sebab itu perbedaan afinitas elektron (-60 kJ mol-1 untuk Li dan 48 kJ 
mol-1 untuk Be) tentu disebabkan oleh faktor lain, sebagaimana dalam kasus Li-Mg, 
yakni “kesimetrian penuh-tidak penuh” konfigurasi elektronik terluarnya. 

8. Satu-satunya elektron valensi atom unsur 37Rb dan 47Ag adalah 5s1. Jadi andaikata satu-
satunya elektron atom hidrogen sudah berada dalam orbital yang sama, 5s1, maka energi 
ionisasinya menjadi lebih rendah, dan menurut Ritz dapat dihitung sebagai berikut:  

  ν   =  1/λ  =  RH ( 2
1

1
n

 -  2
2

1
n

) cm-1, dengan n1 = 5 dan n2 = ∞, diperoleh: 

   ν   = 109737 cm-1 x 1/25 = 4389,48 cm-1 = 4389,48 cm-1 /8065,5 cm-1 eV  
    = 0,544 eV.  

Nilai ini sangat berbeda, jauh lebih rendah daripada atom Rb (4,18 eV) dan bahkan Ag 
(7,57 eV). Tentu saja faktor utama pembedanya adalah muatan intinya, sebab elektron 
valensi 5s1 yang (akan) dilepaskan ini terikat oleh muatan inti yang berbeda-beda. Zef 
atas elektron valensi ini adalah +1 bagi atom H, [37-(28x1) – (8x0,85) = +2,2] bagi 
atom Rb, dan [47-(28x1) – (18x0,85) = +3,7] bagi atom Ag. Andaikata energi ionisasi 
kedua atom ini mengikuti rumusan ”ideal” (persamaan 3.8): 

Eionisasi  =  ( 2

2)(

n

Z σ− ) 13,6 eV, maka diperoleh: 

1. (2,2)2/52 x 13,5 eV = 2,63 eV, bagi Rb, berbeda jauh dari data percobaan, dan 
2. (3,7)2/52 x 13,5 eV = 7,45 eV, bagi Ag, sangat dekat dengan data percobaan. 

Adanya perbedaan perhitungan yang relatif besar bagi Rb menyarankan bahwa rumusan 
perhitungan Zef masih perlu diperhalus.  
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E. LAMPIRAN: 
1. Tabel  4.6 Data energi ionisasi 1-8 / kJ. mol-1 atom-atom hingga unsur ke 102 
 

Z Unsur 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 H 1312,0        

2 He 2372,3 5250,4       

3 Li 520,3 7298,1 11814,9      

4 Be 899,5 1757,1 14848,7 21006,5     

5 B 800,6 2427,0 3659,8 25025,7 32826,6    

6 C 1086,4 2352,6 4620,5 6222,6 37830,4 47276,9   

7 N 1402,3 2856,1 4578,1 7475,1 9444,9 53266,4 64359,8  

8 O 1314,0 3388,2 5300,4 7469,3 10989,5 13326,4 71334,5 84077,7 

9 F 1681,0 3374,2 6050,4 8407,7 11022,7 15164,0 17867,7 92037,8 

10 Ne 2080,7 3952,3 6122,0 9370,0 12178,0 15238,0 19999,0 23069,0 

11 Na 495,8 4562,4 6912 9544 13353 16610 20115 25490 

12 Mg 737,7 1450,7 7732,8 10540 13628 17995 21704 25656 

13 Al 577,6 1816,7 2744,8 11578 14831 18378 23295 27459 

14 Si 786,5 1577,1 3231,6 4355,5 16091 19785 23786 29252 

15 P 1011,8 1903,2 2912 4957 6273,9 21269 25397 29854 

16 S 999,6 2251 3361 4564 7013 8495,6 27106 31670 

17 Cl 1251,1 2297 3822 5158 6540 9362 11018,2 33605 

18 Ar 1520,5 2665,8 3931 5771 7238 8781 11995,2 13841,7 

19 K 418,9 3051,4 4411 5877 7976 9649 11343 14942 

20 Ca 589,8 1145,4 4912 6474 8144 10496 12320 14207 

21 Sc 631 1235 2389 7089 8844 10720 13320 15310 

22 Ti 658 1310 2652,5 4174,6 9573 11517 13590 16260 

23 V 650 1414 2828 4506,6 6299 12362 14489 16760 

24 Cr 652,8 1496 2987 4740 6690 8738 15540 17820 

25 Mn 717,4 1509,1 2248,4 4940 6990 9200 11508 18956 

26 Fe 759,4 1561 2957,4 5290 7240 9600 12100 14575 

27 Co 758 1646 3232 4950 7670 9840 12400 15100 

28 Ni 736,7 1753 3393 5300 7280 10400 12800 15600 

29 Cu 745,5 1957,9 3554 5330 7710 9940 13400 16000 

30 Zn 906,4 1733,3 3832,7 5730 7970 10400 12900 1680 

31 Ga 578,8 1979 2963 6200     

32 Ge 762,2 1537,2 3302 4410 9020    

33 As 944 1797,8 2735,5 4837 6043 12310   

34 Se 940,9 2045 2973,7 4143,5 6590 7883 14990  

35 Br 1139,9 2100 3500 4560 5760 8550 9938 18600 

36 Kr 1350,7 2350,3 3565 5070 6240 7570 10710 12200 

37 Rb 403,0 2633 3900 5080 6850 8140 9570 13100 
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Z Unsur 1 2 3 4 5 6 7 8 
38 Sr 549,5 1064,3 4210 5500 6910 8760 10200 11800 

39 Y 616 1181 1980 5960 7430 8970 11200 12400 

40 Zr 660 1267 2218 3313 7860    

41 Nb 664 1382 2416 3690 4877 9900 12100  

42 Mo 685,0 1558 2621 4477 5910 6600 12230 14800 

43 Tc 702 1472 2850      

44 Ru 711 1617 2747      

45 Rh 720 1744 2997      

46 Pd 805 1875 3177      

47 Ag 731,0 2074 3361      

48 Cd 867,7 1631,4 3616      

49 In 558,3 1820,6 2705 5200     

50 Sn 708,6 1411,8 2943,1 3930,3 6974    

51 Sb 831,6 1595 2440 4260 5400 10400   

52 Te 869,3 1790 2698 3610 5669 6820 13200  

53 I 1008,4 1845,9 3200      

54 Xe 1170,4 2046 3100      

55 Cs 375,7 2230       

56 Ba 502,9 965,26       

57 La 538,1 1067 1850,3 4820     

58 Ce 528 1047 1949 3543     

59 Pr 523 1018 2086 3761 5552    

60 Nd 530 1034 2130 3900 5790    

61 Pm 536 1052 2150 3970 5953    

62 Sm 543 1068 2260 4000 6046    

63 Eu 547 1085 2400 4110 6101    

64 Gd 592 1170 1990 4240 6249    

65 Tb 564 1112 2110 3840 6413    

66 Dy 572 1126 2200 4000 5990    

67 Ho 581 1139 2200 4100 6169    

68 Er 589 1151 2190 4110 6282    

69 Tm 596,7 1163 2284 4120 6313    

70 Yb 603,4 1175 2415 4220 6328    

71 Lu 523,5 1340 2022 4360 6445    

72 Hf 654 1440 2250 3210 6596    

73 Ta 761        

74 W 770        

75 Re 760        

76 Os 840        

77 Ir 880        
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Z Unsur 1 2 3 4 5 6 7 8 
78 Pt 870 1791,1       

79 Au 890,1 1980       

80 Hg 1007 1809,7 3300      

81 Tl 589,3 1971 2878      

82 Pb 715,5 1450,4 2081,5 4083 6640    

83 Bi 703,3 1610 2466 4370 5400 8620   

84 Po 812        

85 At -        

86 Rn 1037        

87 Fr -        

88 Ra 509,4 979,0       

89 Ac 490 1170       

90 Th 590 1110 1930 2780     

91 Pa 570        

92 U 590        

93 Np 600        

94 Pu 585        

95 Am 578        

96 Cm 581        

97 Bk 601        

98 Cf 608        

99 Es 619        

100 Fm 627        

101 Md 635        

102 No 642        
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2. BERBAGAI TABEL PERIODIK UNSUR 
   Golongan 

Periode 
 
I 
 

 
II 

 
III 

 

 
IV 

 
V 

 
VI 

 

 
VII 

 

 
VIII 

 
 A B A B B A B A B A B A B A B A 

1 H               He 
2 Li  Be   B  C  N  O  F  Ne 
3 Na  Mg   Al  Si  P  S  Cl  Ar 
4 K  Ca  Sc  Ti  V  Cr  Mn  Fe, Co,  Ni  

 Cu  Zn  Ga  Ge  As  Se  Br  Kr 
5 Rb  Sr  Y  Zr  Nb  Mo  Tc  Ru, Rh, Pd  

 Ag  Cd  In  Sn  Sb  Te  I  Xe 
6 Cs  Ba  La*)  Hf  Ta  W  Re  Os,  Ir,  Pt  

 Au  Hg  Tl  Pb  Bi  Po  At  Rn 
7 Fr  Ra  Ac**)            

 
6 *) Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 
7 **) Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr 

Gambar 4.1b Tabel Periodik Unsur bentuk kondens (pendek) dengan label A  
dan B (bold) dalam satu golongan yang dianut Amerika Utara.  

 
 

IA                 VIIIA  

H IIA           IIIA IVA VA VIA VIIA He 1 

Li Be           B C N O F Ne 2 

Na Mg IIIB IVB VB VIB VIIB --VIIIB -- IB IIB Al Si P S Cl Ar 3 

K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr 4 

Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe 5 

Cs Ba *Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn 6 

Fr Ra **Lr Db Jl Rf Bh Hn Mt    113  115    7 

                   

  *La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb    
  **Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No    

Catatan: golongan gas mulia sering pula diberi label VIII saja (tanpa label A), atau  0. 
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Gambar 4.1c TPU bentuk “panjang” model Deming diturunkan dari bentuk 
kondens dengan label A-B yang dianut Amerika Utara 

 
IA                 0  

H IIA           IIIB IVB VB VIB VIIB He 1 

Li Be           B C N O F Ne 2 

Na Mg IIIA IVA VB VIA VIIA --VIIIA-- IB IIB Al Si P S Cl Ar 3 

K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr 4 

Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe 5 

Cs Ba *Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn 6 

Fr Ra **Lr Db Jl Rf Bh Hn Mt    113  115    7 

                   
  *La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb    

  **Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No    

 
Gambar 4.1d TPU bentuk “panjang” dengan label A-B diturunkan dari bentuk kondens 

model Hubbard yang dianut Eropa dan IUPAC Inorganic Nomenclature, 
1970. 

 
                  18  

1 2        H     13 14 15 16 17 He 1 
Li Be            B C N O F Ne 2 
Na Mg 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 Al Si P S Cl Ar 3 
K Ca Sc  Ti  V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr 4 
Rb Sr Y  Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe 5 
Cs Ba La * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn 6 
Fr Ra Ac ** Db Jl Rf Bh Hn Mt          7 
                    
   * Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu   
   ** Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr   
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Gambar 4.1e TPU model “panjang” (lama) menunjukkan perbedaan keanggotaan 
golongan 3 dan kelompok lantanoida dan aktinoida dengan  
model “revisi” (Gambar 2.1a) 

 
                     s (0) 
                     H He 
                p (1) Li Be 

               B C N O F Ne Na Mg 
     d (2) Al Si P S Cl Ar K Ca 

     Sc Ti  V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr Rb Sr 
f (3) Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe Cs Ba 

La - Yb (lantanoida) Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn Fr Ra 
Ac – No (aktinoida) Lr Db Jl Rf Bh Hn Mt            

Gambar 4.1f TPU menurut konfigurasi elektronik dan  
spektroskopi atomik, model Janet (1927) 
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               H He                1 
                                 
            Li Be B C N O F Ne             2 
                                 
                                 
                                 
            Na Mg Al Si P S Cl Ar             3 
                                 
                                 
                                 
       K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr        4 
                                 
                                 
                                 
                                 
       Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe        5 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

Cs Ba La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn 6 
                                 
                                 
                                 
                                 

Fr Ra Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr Db Jl Rf Bh Hn Mt          7 
s f d p  

 
Gambar  4.1g  TPU model “rumah”, Barlay-Margary (Nelson, 1987) 
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KEGIATAN BELAJAR-5 
IKATAN KIMIA DAN STRUKTUR  MOLEKULAR  

 
 
A.  Tujuan Antara 
  Bagian modul ini membahas proses terbentuknya ikatan kimia, ion dan kovalen, serta 
teori yang meramalkan bentuk molekul, yakni model hibridisasi dan VSEPR; sifat-sifat 
polaritas (kepolaran) suatu molekul dibahas atas sifat elektronegatifitas.  Lebih lanjut 
dibahas pula konsep muatan formal untuk melukiskan bentuk resonansi suatu molekul.  
Oleh sebab itu setelah menyelesaikan Kegiatan Belajar-5 ini diharapkan Anda mampu: 
1. memahami proses pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen 
2. melukiskan struktur elektronik model Lewis 
3. menghitung muatan formal atom-atom dalam senyawanya 
4. melukiskan bentuk resonansi  
5. menjelaskan sifat kepolaran/momen-dipol suatu molekul 
6. menjelaskan bangun geometri molekular menurut model hibridisasi 
7. meramalkan bangun geometri molekular menurut model VSEPR 
 
B.  Uraian Materi  5  
5.1 Ikatan Kimia 
  Istilah ikatan kimia antara dua atom atau lebih muncul oleh karena bergabungnya 
atom-atom yang bersangkutan dalam membentuk senyawa. Gagasan pembentukan ikatan 
ini umumnya diarahkan pada pembentukan konfigurasi elektronik yang lebih stabil. 
Sampai dengan saat ini, konfigurasi elektronik atom unsur-unsur gas mulia dianggap 
sebagai ukuran kestabilan suatu spesies karena relatif terhadap atom unsur-unsur lain, gas 
mulia jauh lebih sukar bergabung dengan atom unsur lain, meskipun akhir-akhir ini telah 
ditemukan beberapa senyawa gas mulia. Sifat kestabilan kelompok gas mulia tercermin 
pada harga energi ionisasinya yang sangat tinggi, tertinggi dalam periode, dan afinitas 
elektronnya yang sangat rendah, terendah dalam periode.    
  Dibandingkan dengan konfigurasi elektronik atom unsur-unsur gas mulia, unsur-
unsur golongan utama (atau representatif yaitu s dan p) hanya berbeda dalam hal 
banyaknya elektron valensi saja. Oleh karena itu, ide terbentuknya senyawa untuk unsur-
unsur ini berkaitan erat dengan peran elektron valensi; namun untuk unsur-unsur golongan 
d  dan f  memerlukan pembahasan tersendiri.    
  Secara ekstrem ada dua cara untuk memenuhi terbentuknya konfigurasi elektronik 
gas mulia yaitu pertama dengan cara serah-terima atau transfer elektron valensi dan kedua 
dengan cara pemilikan bersama pasangan elektron "sekutu" (sharing) atau “patungan” dari 
elektron valensi atom-atom penyusunnya.  Cara pertama menghasilkan ion positif yaitu 
kation bagi atom yang melepas elektron, dan ion negatif yaitu anion bagi atom yang 
menerima elektron. Dengan demikian, ikatan yang terjadi antara keduanya adalah ikatan 
ionik yang berupa gaya-gaya elektrostatik. Cara kedua menghasilkan ikatan kovalen yang 
berupa pasangan-pasangan elektron sekutu yang menjadi milik bersama antara atom-atom 
yang terlibat. Dalam banyak contoh, adanya kedua jenis ikatan ini dapat diidentifikasi 
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secara tegas, namun dalam beberapa kasus berupa "transisi" antara keduanya, artinya tidak 
lagi dapat ditegaskan sebagai ikatan ionik 100 % murni ataupun ikatan kovalen 100 % 
murni.   
 
5.2 Ikatan Ionik 

Berbagai Tipe Konfigurasi Elektronik Spesies Ionik  
  Secara sederhana, ikatan ionik dapat didefinisikan sebagai ikatan antara dua macam 
ion, kation dan anion, oleh gaya-gaya elektrostatik Coulomb. Namun, misalnya untuk 
senyawa kompleks [Fe(H2O)6]2+, ion pusat Fe2+ dengan molekul pengeliling H2O, juga 
sebagian diikat oleh gaya-gaya elektrostatik antara ion pusat dengan dipol listrik tetap yaitu 
negatif yang dihasilkan oleh molekul pengeliling. Oleh karena ikatan ionik terjadi dengan 
cara transfer elektron, maka dapat diramalkan bahwa unsur-unsur golongan alkali dan 
alkali tanah dengan karakteristik ns(1-2) mempunyai kecenderungan yang cukup kuat untuk 
membentuk ikatan ionik dengan unsur-unsur golongan halogen dan oksigen dengan 
karakteristik ns2 np(4-5). Kenyataannya ditemui berbagai tipe ion dengan konfigurasi 
elektronik tertentu sebagaimana diuraikan berikut ini.    
Spesies Tanpa Elektron Valensi 
  Ion hidrogen H+, barangkali dapat dipandang sebagai satu-satunya contoh spesies 
tanpa elektron valensi, meskipun eksistensinya distabilkan dalam bentuk tersolvasi oleh 
pelarut, yaitu sebagai ion hidronium, H3O+, dalam air.    
Spesies dengan Dua Elektron Valensi 
  Beberapa spesies yang cukup stabil dengan dua elektron valensi adalah ion hidrida, 
H-, Li+, dan Be2+. Ion-ion ini mengadposi konfigurasi elektronik gas mulia  He.   
Spesies dengan Delapan Elektron Valensi  
  Pembentukan spesies yang stabil dengan delapan elektron valensi seperti, Na+, Mg2+, 
F-, dan  O2-, dapat dilukiskan dengan diagram berikut: 

Jadi, NaF, Na2O, MgF2, dan MgO sering dianggap contoh spesies “ionik” dengan 
mengadopsi konfigurasi elektron valensi gas mulia terdekat, Ne.     
Spesies dengan Delapanbelas Elektron Valensi 
  Kenyataan menunjukkan bahwa banyak senyawa-senyawa golongan d juga bersifat 
ionik; sudah barang tentu kestabilan konfigurasi elektroniknya, khususnya jumlah elektron 
valensi, tidak lagi mengikuti kaidah oktet, tetapi mencapai delapanbelas. Spesies ini 
banyak ditemui pada gologan 11, 12 bahkan juga golongan 13 mulai periode 4, yaitu: 

 

  →        ←          

10Ne 

9F
-
 

  →        12Mg -2 e 
←          

11Na 
 [10Ne] 3s1 

 [10Ne] 3s2 

- e + e 

8O
2-

 

9F 

 [2He] 2s2 2p5 

 [2He] 2s2 2p4 
8O 

+ 2 e 

11Na+ 

12Mg2+ 
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Golongan 11 Golongan 12 Golongan 13 
29Cu  →  

 29Cu+ 30Zn  →   30Zn2+ 31Ga  →   31Ga3+ 
47Ag  →   47Ag+ 48Cd  →   48Cd2+ 49In  →   49In3+ 
79Au  →   79Au+ 80Hg  →   80Hg2+ 81Tl  →   81Tl3+ 

  Ketiga kelompok unsur tersebut secara berurutan dapat membentuk kation M+, M2+, 
dan M3+, yang cukup stabil dengan melepaskan elektron valensi ....... ns(1-2) np(0-1) dan 
menyisakan konfigurasi elektronik terluar ........ (n-1)s2 (n-1)p6 (n-1)d10, sebanyak 18 
elektron. Perlu dicatat bahwa konfigurasi 18 elektron terluar ini hanya dicapai dengan cara 
pelepasan elektron, dan tidak pernah dicapai dengan cara penangkapan elektron, dan oleh 
karena itu spesies ini hanya dijumpai dalam bentuk kation saja.    
Spesies dengan  "Delapanbelas + Dua" Elektron Valensi 
  Spesies ini umumnya terdiri atas unsur-unsur berat. Unsur 81Tl dijumpai sebagai 
kation Tl3+ yaitu sistem 18 elektron valensi yang cukup stabil. Namun demikian, kation Tl+ 
dengan konfigurasi elektronik [36Kr] 4d10 4f14 5s2 5p6  5d10 6s2, ternyata juga ditemui dan 
bahkan lebih stabil daripada kation Tl3+. Kestabilan sistem konfigurasi ini sering pula 
dikaitkan dengan kenyataan penuhnya semua orbital yang terisi, yang secara khusus 
dikenal sebagai sistem konfigurasi elektronik “18 + 2” atau dengan istilah spesies dengan 
pasangan elektron inert. Unsur-unsur Ga, In, dan Tl (golongan 13), Ge, Sn, dan Pb 
(golongan 14), dan As, Sb, dan Bi (golongan 15) dapat membentuk secara berurutan ion-
ion M+, M2+, dan M3+ yang khas dengan pasangan elektron inert, (4-6)s2.    
  Peran pasangan elektron inert terhadap kestabilan ion dalam golongan ternyata 
semakin kuat dengan naiknya nomor atom. Misalnya Tl+, secara berurutan lebih stabil 
daripada In+ dan Ga+;  Sn4+ lebih stabil daripada  Sn2+, tetapi sebaliknya Pb2+ lebih stabil 
daripada Pb4+. Dalam golongan 15, Sb3+ dan Bi3+ cukup stabil, demikian juga Sb5+; tetapi, 
Bi5+ kurang stabil.  
Spesies dengan Berbagai Macam Elektron Valensi 
  Ion-ion tipe ini terdiri atas unsur-unsur transisi golongan d dan f yang mempunyai 
konfigurasi elektronik d dan f belum penuh. Umumnya, ion-ion ini mempunyai konfigurasi 
elektronik terluar 8 -18, yaitu ns2 np6 nd(0-10) dengan  n = 3, 4, 5. Tambahan pula, unsur-
unsur golongan transisi dikenal dapat membentuk kation dengan berbagai tingkat oksidasi.    
  Unsur-unsur golongan f, lantanoida dan aktinoida, masing-masing mempunyai 
konfigurasi elektonik  ... 4f (1-14) 5s2 5p6 5d (0-1) 6s2, dan ... 5f (1-14) 6s2 6p6 6d (0-1) 7s2.  Dengan 
melepas elektron terluar, (n-1)d (0-1) ns2, unsur-unsur tersebut menghasilkan kation M3+ 
yang cukup stabil dengan meninggalkan konfigurasi elektron valensi 8, tetapi dengan 
berbagai jumlah elektron sebelah dalam belum penuh, (n-2)f (1-14).   Kestabilan ion-ion 
transisi dan transisi dalam umumnya berkaitan dengan pembentukan senyawa kompleks.    
Kecenderungan Pembentukan Ion 
  Urut-urutan kestabilan keenam tipe ion tersebut adalah bahwa tipe konfigurasi 
elektronik gas mulia paling stabil, diikuti oleh tipe konfigurasi delapanbelas elektron; ion 
dengan tipe struktur konfigurasi unsur-unsur transisi dan transisi dalam paling tidak stabil. 
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Makin stabil struktur konfigurasi ion, makin kurang kecenderungan ion membentuk ion 
kompleks.    
  Pertanyaan yang segera muncul adalah faktor-faktor apa saja yang menunjang 
pembentukan suatu ion? Secara umum dapat diramalkan bahwa tingkat kemudahan 
pembentukan suatu ion dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu: 
(1)  kestabilan konfigurasi elektronik ion yang bersangkutan, makin stabil konfigurasi  
 yang dibentuk makin mudah suatu unsur membentuk ionnya.   
(2)  muatan ion, makin kecil muatan ion makin mudah ion ini terbentuk, dan 
(3)  ukuran ion, makin besar ukuran kation dan makin kecil ukuran anion, keduanya  
 makin mudah terbentuk.    
Mengapa demikian?  Pada dasarnya, semakin banyak elektron yang dilepas dari atom atau 
ionnya semakin besar energi yang diperlukan karena elektron sisa semakin kuat diikat oleh 
muatan inti efektif spesies yang semakin besar pula. Tetapi untuk atom-atom yang lebih 
besar ukurannya, elektron terluar tidak terlalu kuat diikat oleh inti sehingga atom-atom ini 
mampu membentuk ion-ion dengan muatan lebih besar daripada atom-atom yang lebih 
kecil.  Sebagai contoh untuk golongan 14, atom C dan Si keduanya sukar membentuk ion 
M4+, tetapi Sn dan Pb keduanya mudah membentuk ion M4+.   Sebaliknya pada 
pembentukan anion, atom-atom yang kecil relatif lebih kuat mengikat elektron; untuk 
golongan halogen, misalnya atom  F lebih mudah membentuk ion F-  daripada atom  Cl, 
dan seterusnya  Br  dan  I.    
Sifat-sifat Fisik  Spesies Ionik 
  Uraian di atas membahas tentang pelepasan dan pengikatan elektron untuk 
membentuk ion positif dan ion negatif dalam molekul senyawanya. Bila kondisi tidak 
memungkinkan untuk pembentukan ion tertentu, maka persekutuan elektron akan terjadi 
dan ikatan kovalen terbentuk. Transisi dari sifat ionik ke sifat kovalen tergantung pada 
beberapa faktor. Kriteria penentuan kedua macam sifat tersebut dapat didasarkan pada 
sifat-sifat fisik spesies yang bersangkutan. Senyawa ionik umumnya mempunyai titik didih 
dan titik leleh yang relatif tinggi, dan merupakan penghantar listrik yang baik dalam 
keadaan leburan maupun larutannya. Relatif tingginya titik didih disebabkan oleh relatif 
besarnya energi yang diperlukan untuk memutuskan gaya-
gaya Coulomb antara ion-ion sedangkan sifat penghantar 
listrik disebabkan oleh gerakan ion-ion dalam leburan atau 
larutannya.   
  Contoh dua spesies ekstrem adalah senyawa ionik 
NaCl dan senyawa kovalen CCl4. Menurut teori polarisasi 
yang dikembangkan oleh Fajan, bila dua ion saling 
berdekatan bentuk awan elektron dari anion akan 
dipengaruhi oleh tarikan kation dan pada saat yang sama 
kedua inti anion dan inti kation akan saling tolak menolak. Hal ini akan mengakibatkan 
terjadinya deformasi atau polarisasi pada anion sebagaimana dilukiskan oleh Gambar 5. 1.   
  Pada umumnya ukuran kation jauh lebih kecil daripada anion, oleh karena itu sifat 
polarisasi kation juga jauh lebih kecil daripada polarisasi anion. Hal yang terpenting untuk 

Gambar  5.1 Bentuk: 
A ion normal, dan 

B terpolarisasi 

- + A 

- + B 
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diketahui adalah bahwa pengaruh polarisasi ini mengakibatkan elektron-elektron 
khususnya elektron valensi tidak lagi sepenuhnya dipengaruhi oleh salah satu ion atau 
atom saja melainkan terdistribusi sedemikian sehingga di bawah pengaruh kedua ion atau 
atom yang bersangkutan. Semakin besar derajat pengaruh kedua atom secara bersamaan, 
semakin kecil derajat sifat ionik dan semakin besar derajat sifat kovalen spesies yang 
bersangkutan. Efek ini dapat dirumuskan sebagaimana uraian berikut ini. 
(1) Besarnya muatan. Naiknya muatan ion mengakibatkan naiknya sifat terpolarisasi ion 

lawan, sehingga menurunkan sifat ionik dan menaikkan sifat kovalen spesies yang 
bersangkutan, sebagaimana ditunjukkan oleh data-data untuk senyawa klorida, 
berikut ini:   

Kation Titik leleh klorida 
anhidrat (oC) 

Konduktifitas ekivalen 
leburan klorida 

Na+ 800 133 

Mg2+ 715 29 

Al3+ menyublim pada 180 1,5 x 10-5 
Contoh di atas menunjukkan bahwa sifat ionik menurun dari NaCl ke MgCl2, dan 
AlCl3 bukan lagi bersifat ionik melainkan bersifat kovalen.    

(2)  Ukuran  ion.  Semakin kecil ukuran kation semakin terkonsentrasi muatan 
positifnya sehingga semakin efektif pengaruh polarisasinya terhadap anion;   
akibatnya semakin rendah sifat ionik spesies yang bersangkutan sebagaimana 
ditunjukkan oleh data senyawa klorida berikut: 

Kation Titik leleh klorida 
(oC) 

Konduktifitas ekivalen 
leburan klorida 

Be2+ 404 0,086 

Mg2+ 715 29 

Ca2+ 774 52 

Sr2+ 870 56 

Ba2+ 955 65 

Contoh di atas sangat jelas menunjukkan adanya hubungan antara kenaikan ukuran 
kation dengan kenaikan sifat ioniknya.  Sebaliknya, semakin besar ukuran anion 
semakin mudah awan elektronnya terpolarisasi oleh kation; akibatnya semakin lemah 
sifat ionik atau semakin kuat sifat kovalensi spesies yang bersangkutan sebagaimana 
ditunjukkan oleh data untuk senyawa halida berikut:    

Spesies Ukuran anion (Å) Ttik leleh (oC) 
Na F 1,36 990 

NaCl 1,81 801 

NaBr 1,95 755 

NaI 2,16 651 

Jadi, data tersebut menyarankan bahwa sifat ionik terkuat ditunjukkan oleh natrium 
fluorida dan terlemah oleh natrium iodida.    
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5.3 Ikatan Kovalen 
Struktur Lewis 
  Spesies yang tersusun oleh khususnya unsur-unsur non-logam seperti H2, O2, N2, 
H2O, HCl, dan CH4, ternyata mempunyai sifat yang berlawanan dengan sifat-sifat senyawa 
ionik; sifat tersebut misalnya bukan penghantar listrik. Oleh karena itu, pembentukan 
ikatan antara atom-atom penyusun molekul menurut model transfer elektron sebagaimana 
diterapkan untuk molekul ionik tidak lagi tepat. Pertanyaan yang menantang para ahli 
kimia pada awal abad kedua puluh perihal bagaimana atom-atom itu bergabung 
membentuk suatu molekul, dijawab oleh Gilbert N. Lewis pada tahun 1916 yang 
mengusulkan bahwa elektron valensi suatu atom dapat divisualisasikan seolah-olah 
menempati titik-titik sudut suatu kubus di seputar intinya.  Suatu atom yang kekurangan 
elektron yang diperlukan untuk menempati kedelapan titik sudut kubus dapat mengadakan 
"persekutuan" melalui rusuk kubus dengan atom lain untuk melengkapi pemilikan oktet 
seperti dilukiskan diagram Gambar 5.2: 
  Sebagaimana banyak ide revolusioner umumnya, ide Lewis ini juga ditolak oleh 
banyak ahli kimia pada waktu itu, namun demikian konsep pembentukan pasangan -
pasangan elektron sekutu kemudian dapat diterima walaupun model diagram kubus 

tersebut akhirnya hilang tidak mendapat dukungan. Pandangan klasik perihal ikatan 
kemudian segera berkembang dengan munculnya mekanika kuantum; Linus Pauling pada 
tahun 1937 mengenalkan model ikatan yang melibatkan tumpang-tindih orbital atomik.    
  Lewis selanjutnya mengidentifikasi ikatan kimia sebagai pasangan elektron sekutu, 
meskipun tidak dapat menjelaskan mengapa pasangan elektron dan bukan jumlah yang lain 
harus bertanggung jawab dalam pembentukan ikatan. Pasangan elektron sekutu yang 
kemudian dikenal sebagai ikatan kovalen, dilukiskan sebagai ikatan tunggal A—B untuk 
sepasang elektron sekutu, ikatan rangkap dua  A = B dan ganda tiga A ≡  Β, masing-
masing untuk dua dan tiga pasang elektron sekutu.   Pembentukan pasangan elektron ini 
untuk mencapai konfigurasi elektron terluar delapan, oktet, seperti halnya dijumpai dalam 
gas mulia (kecuali He) yang ternyata stabil. Sebagai contoh, H2, O2, N2, HCl, dan CO2, 
masing-masing dilukiskan dengan elektron dot model Lewis seperti pada Gambar 5.3.  

+   

Gambar 5.2  Persekutuan satu sisi pada dua kubus model Lewis 
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Gambar 5.3 Struktur elektron dot model Lewis untuk  
molekul H2, O2, N2, HCl, dan CO2   

Untuk ion, biasanya muatannya dilukiskan untuk satu keseluruhan dan bukan untuk atom 
secara individu, khususnya jika atom-atom pengelilingnya sama. Sebagai contoh, BF4

-, 
SO4

2-, dan  PO4
3-, masing-masing dilukiskan pada Gambar 5.4.  
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Gambar 5.4 Struktur elektron dot model Lewis untuk  

ion BF4
-, SO4

2-, dan PO4
3-   

  Problem struktur Lewis muncul ketika ditemukan banyak senyawa yang stabil 
dengan lebih atau kurang dari 4 pasang elektron maupun berelektron gasal (misalnya, BF3; 
PCl5; NO). 
 
Ikatan kovalen koordinat 
  Pembentukan pasangan elektron sekutu tidak harus selalu berasal dari kedua belah 
pihak atom yang berikatan, melainkan dapat berasal dari satu pihak saja, namun tetap 
menjadi milik bersama; dengan demikian, dalam kasus ini ada pihak “penyumbang” 
(donor) dan ada pihak “penerima” (akseptor) pasangan elektron. Ikatan demikian ini tentu 
saja tetap merupakan ikatan kovalen, dan sering dinyatakan secara khusus sebagai ikatan 
kovalen koordinat dengan simbol tanda panah dari atom donor menuju akseptor, meskipun 
hal ini bukan suatu keharusan. Sebagai contoh, senyawa NH3 terdiri atas tiga pasangan 
elektron sekutu untuk tiga ikatan kovalen tunggal N–H; namun, karena atom N memiliki 
lima elektron valensi maka masih tersedia sepasang elektron bukan ikatan atau sepasang 
elektron menyendiri (lone pair electron). Jika molekul NH3 bergabung dengan ion H+ 
(tanpa elektron) membentuk ion NH4

+, maka hanya ada satu kemungkinan pembentukan 
pasangan elektron sekutu yang berasal dari atom N sebagai ikatan kovalen koordinat, yang 
dapat dilukiskan menurut diagram Gambar 5.5. Kenyataan bahwa keempat ikatan kovalen 
tunggal N–H mempunyai panjang ikatan yang sama menyarankan bahwa penggambaran 

+ atau   →      N H 

H 

H 

* 
* N H 

H 

H 

H H  + →    N H 

H 

H 

H  + 

ikatan koordinat 

Gambar 5.5  Model pembentukan ikatan kovalen koordinat pada ion NH4
+ 
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khusus ikatan kovalen koordinat tidak bermanfaat kecuali hanya mengindikasikan proses 
pembentukan pasangan elektron sekutu saja dan oleh karena itu muatan ion menjadi milik 
seluruh gugus amonium. 
 
Sifat Polaritas Senyawa Kovalen dan Momen Dipol 
  Pada berbagai contoh di atas ditunjukkan adanya molekul 
diatomik yang tersusun oleh atom-atom yang sama (H2, N2, O2), 
sehingga dapat dipikirkan bahwa jarak antara pasangan elektron 
sekutu dengan kedua inti atom juga sama. Oleh karena itu, 
molekulnya bersifat non polar. Akan tetapi untuk molekul 
heteroatom seperti HCl, pasangan elektron sekutu tentu lebih 
mendekat ke arah atom yang lebih bersifat elektronegatif, yaitu 
atom Cl, sehingga molekul HCl akan terpolarisasi atau bersifat polar dan menghasilkan 
suatu dipol atau dwikutub dengan daerah negatif terpusat pada atom Cl dan daerah positif 
terpusat pada atom H (Gambar 5.6). Jadi, kepolaran suatu molekul kovalen dapat 
diramalkan dengan mempertimbangkan sifat elektronegativitas atom-atom penyusunnya 
dan juga bentuk geometri molekul yang bersangkutan. Gas CO bersifat polar karena 
perbedaan sifat elektronegativitas antara atom karbon dan oksigen yang cukup signifikan; 
tetapi, gas CO2 bersifat non-polar karena bentuk molekulnya yang simetri linear sehingga 
ikatan dipol kedua ujung menghasilkan resultante nol; dengan demikian, sifat dipol suatu 
molekul tidak hanya bergantung pada sifat polaritas ikatan, melainkan juga bentuk 
geometri dan juga ada tidaknya pasangan elektron menyendiri.    
  Spesies polar mempunyai momen dipol permanen tetapi spesies non-polar tidak; 
dengan demikian tingkat kepolaran suatu spesies dapat dinyatakan dengan besarnya harga 
momen dipol (µ), yang didefinisikan sebagai produk muatan masing-masing pol / kutub (q, 
dalam Coulomb) dan jarak antara kedua pol (d, dalam meter); dalam hal molekul, jarak d 
tidak lain menunjuk pada panjang ikatan. Jadi, µ = qd  (biasanya dengan satuan Debye, D, 
atau C m satuan SI, dimana 1 D = 3,336 x 10-30 C m).  Kecenderungan harga momen dipol 
yang berkaitan dengan tingkat kepolaran atau elektronegativitas ditunjukkan oleh senyawa 
hidrogen halida seperti berikut ini: 
 

Hidrogen halida H–F H–Cl H–Br H–I 
Momen dipol, µ / D 1,9 1,04 0,9 0,38 

Elektonegativitas halogen 4,0 3,0 2,8 2,5 

 
 
 
 
 
 

H Cl 
δ+  

δ− 
** 

** 
* 
* * 

* 

Gambar 5.6 
Model molekul 

polar HCl 
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Gambar 5.7  Arah momen dipol pada beberapa spesies (  + - ) 

 
  Hubungan antara bentuk geometri dengan sifat polaritas atau momen dipol 
ditunjukkan oleh beberapa contoh pada Gambar 5.7. Molekul air bersifat sangat polar.  
Dengan adanya dua pasang elektron menyendiri muatan negatif terkonsentrasi pada atom 
oksigen; tambahan pula, ikatan O–H juga bersifat sangat polar dengan daerah muatan 
negatif terkonsentrasi pada atom oksigen. Kutub positif terkonsentrasi pada daerah antara 
kedua atom hidrogen, sehingga molekul air mempunyai momen dipol yang sangat kuat 
yaitu 1,85 D. Molekul amonia juga bersifat polar; adanya sepasang elektron menyendiri 
pada atom nitrogen dan ikatan N–H yang juga bersifat polar mengakibatkan ujung negatif 
terkonsentrasi pada atom nitrogen dan ujung positif terkonsentrasi pada daerah antara 
ketiga atom hidrogen. Molekul amonia mempunyai momen dipol yang cukup besar yaitu 
1,47 D.    
  Dalam banyak molekul, sifat polaritas parsial yang disebabkan oleh perbedaan 
elektronegativitas atom-atom penyusun ikatan menghasilkan resultante nol dalam 
keseluruhan molekulnya, sehingga molekul ini mempunyai momen dipol nol. Dalam 
molekul “simetri” linear CO2 misalnya, dua ikatan C=O yang masing-masing bersifat polar 
sangat kuat saling meniadakan karena resultante muatan negatif dan daerah positif 
terkonsentrasi pada daerah yang sama yaitu tepat pada atom C. Dalam molekul tetrahedral 
teratur CCl4, keempat ikatan polar parsial C–Cl juga saling meniadakan karena resultante 
muatan negatif terkonsentrasi pada titik yang sama yaitu pada atom C; demikian juga 
dalam molekul CH4. Namun, dalam molekul tetrahedral tak-teratur atau terdistorsi seperti 
CHCl3, elektronegativitas atom H lebih rendah daripada atom C dan jauh lebih rendah 
daripada atom Cl. Dengan demikian, resultante muatan negatif terkonsentrasi pada daerah 
antara ketiga atom Cl, dan akibatnya molekul mempunyai momen dipol, yaitu 1,01D.    
  Momen dipol suatu molekul tidak hanya ditentukan oleh momen ikatannya, 
melainkan juga adanya pasangan elektron non-ikat (lone-pair) pada atom pusat. Jika 
pasangan elektron non-ikat ini berada dalam orbital yang searah dengan resultante momen 
ikatannya maka hasilnya akan menguatkan momen dipol molekul yang bersangkutan, dan 
sebaliknya akan memperlemah. Dapatkah Anda menjelaskan mengapa molekul NH3 
(1,5D) memiliki momen dipol yang lebih besar ketimbang NF3 (0,2D)?  
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Gaya-Gaya Intermolekular 
  Hampir semua senyawa kovalen tersusun oleh unit-unit molekul bebas. Andaikata 
hanya terdapat gaya-gaya intramolekular, yaitu ikatan-ikatan kovalen dalam molekul, 
maka tentu tidak akan terdapat tarik-menarik antar molekul-molekul tetangga dan 
akibatnya semua senyawa kovalen akan 
berupa gas pada setiap temperatur. 
Kenyataannya jelas tidak demikian, dan 
oleh karena itu tentu terdapat gaya-gaya 
antara molekul-molekul yaitu gaya 
intermolekular. Satu gaya intermolekular 
yang bekerja antara semua molekul 
adalah gaya tarik dipol imbas atau gaya 
dispersi atau gaya London. Gaya-gaya 
tipe yang lain adalah dipol-dipol, ion-
dipol dan ikatan hidrogen, merupakan gaya-gaya yang terdapat pada keadaan yang 
spesifik.   
  
Gaya-Gaya Dispersi (Gaya London) 
  Peluang distribusi elektron atau rapatan elektron dalam atom maupun molekul 
sesungguhnya merupakan besaran yang berkaitan dengan waktu rerata; ini adalah osilasi 
dari harga waktu rerata yang menghasilkan tarikan-tarikan antar molekul-molekul 
tetangga. Atom-atom gas mulia merupakan contoh yang sederhana. Dalam waktu 
reratanya, rapatan elektron berupa bulatan bola simetri di seputar inti atom. Namun, 
hampir dalam seluruh waktunya elektron-elektron terdistribusi secara tidak simetris dan 
akibatnya sebagian dari daerah atomnya mempunyai rapatan elektron yang lebih tinggi dan 
daerah lain lebih rendah (Gambar 5.8). Bagian ujung dekat dengan inti akan menjadi 
daerah yang lebih bersifat positif dan bagian ujung lain yang jauh dari inti menjadi daerah 
yang lebih bersifat negatif.  Kejadian pemisahan muatan ini bersifat sementara, dan oleh 
karena itu dikatakan molekul mempunyai sifat dipol sementara. Bagian ujung positif ini 
akan menarik rapatan elektron atom tetangga, dan inilah yang dimaksud dengan dipol 
imbas antara molekul yang mewakili gaya dispersi antara atom-atom dan molekul-
molekul.  Akibat tarikan tersebut, sesaat kemudian rapatan elektron akan bergeser dan 
pergeseran muatan menjadi terbalik (Gambar 5.8).    
  Dapat dipahami bahwa tingkat kemudahan terbentuknya kutub dari pergeseran 
elektron tersebut bergantung terutama pada semakin banyaknya elektron dalam atom atau 
molekul, dan dengan demikian memperbesar gaya tarik dispersi.  Pada gilirannya kekuatan 
gaya intermolekular inilah yang menentukan titik leleh dan titik didih suatu senyawa. 
Semakin kuat gaya intermolekular semakin tinggi titik leleh maupun titik didihnya. Hal ini 
seperti ditunjukkan oleh data titik leleh dan titik didih hidrida golongan 14 (Tabel 5.1).    
  Bentuk molekul juga merupakan faktor (kedua) yang menentukan kekuatan gaya 
dispersi. Molekul yang kompak / mampat hanya akan mengalami sedikit pergeseran 
muatan, sedangkan molekul memanjang akan mengalami pergeseran yang lebih besar 
sehingga mempunyai titik didih lebih tinggi. Sebagai contoh adalah ketiga isomer pentana, 

Gambar  5.8 
Rapatan  elektron  pada  (A)  rerata waktu, 
(B) sesaat (sementara) dan (C) gaya tarik 

dispersi antar atom dan molekul 
 
 

(A (B) 

δ+ δ- δ+ δ- δ+ δ- 

δ+ δ- δ+ δ- 
(C) 
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C5H12; n-pentana, H3C–C(H)2–C(H)2–C(H)2–CH3 , mempunyai bentuk rantai terpanjang 
dengan titik didih tertinggi, 36 oC, isopentana, H3C–C(H)2–C(H)(CH3)–CH3, dengan 
bentuk rantai lebih pendek, lebih kompak karena adanya satu cabang CH3 mempunyai titik 
didih lebih rendah, 28 

oC, dan neopentana,  H3C–C(CH3)2–CH3, dengan bentuk rantai 
terpendek, paling mampat karena adanya dua cabang CH3 mempunyai titik didih terendah 
yaitu  9,5 oC.    

Tabel 5.1 Data titik leleh dan titik didih senyawa hidrida golongan 14 dan 17 
Spesies CH4 SiH4 GeH4 SnH4 HF HCl HBr HI 
Titih leleh (oC) - 184 - 185 - 165 - 150 - 83 - 115 - 88 - 54 

Titik didih (oC) - 162 - 112 - 88 - 52 19,5 - 85 - 67 - 36 

Jumlah elektron 10 18 36 54 10 18 36 54 

Gaya Dipol-Dipol 
  Adanya sifat dipol permanen pada suatu molekul misalnya CO dan HCl, tentu akan 
menaikkan kekuatan gaya intermolekular. Karbon monoksida mempunyai titik leleh 68 K 
dan titik didih 82 K, masing-masing lebih tinggi daripada titik leleh (63 K) dan titik didih 
(77 K) dinitrogen, meskipun keduanya isoelektronik yaitu mempunyai jumlah elektron 
yang sama. Dalam hal ini dapat dikaitkan dengan adanya kontribusi sifat dipol permanen 
dalam molekul CO.    
  Adalah sangat penting untuk disadari bahwa gaya tarik dipol-dipol merupakan efek 
tambahan dari efek utama dipol imbas. Hal ini seperti ditunjukkan oleh perbandingan sifat-
sifat fisik senyawa-senyawa HCl, HBr dan HI. Perbedaan skala elektronegativitas antara 
kedua atom dalam masing-masing senyawa tersebut secara berurutan semakin rendah 
dengan naiknya nomor atom, yaitu 1,0 untuk HCl, 0,8  untuk HBr, dan 0,5 untuk HI. Hal 
ini berarti bahwa gaya tarik dipol-dipol antara molekul-molekul tetangga dalam masing-
masing senyawa tersebut juga akan semakin rendah. Namun demikian, kecenderungan data 
titik didih maupun titik leleh ketiga senyawa tersebut justru berlawanan yaitu semakin 
tinggi (Tabel 5.1). Kenyataan ini menyarankan bahwa gaya tarik dipol-dipol bukanlah 
merupakan faktor utama penentu besarnya titik leleh maupun titik didih suatu senyawa, 
melainkan gaya tarik dipol imbas lebih dominan.    
Ikatan Hidrogen 
  Senyawa HF ternyata menunjukkan sifat anomali dalam hal kecenderungan titik 
didih senyawa hidrida golongan 17, yaitu justru mempunyai titik didih tertinggi (Tabel 
5.1). Kecenderungan yang sama juga ditemui untuk senyawa hidrida golongan 15 dan 16, 
yaitu senyawa NH3 dan H2O, yang masing-masing menunjukkan sifat anomali titik didih 
tertinggi dalam golongan yang bersangkutan (Gambar 5.9).  Hal ini berarti bahwa titik 
didih yang begitu tinggi ini disebabkan oleh tingginya gaya tarik dipol-dipol "khusus" yang 
kemudian diidentifikasi sebagai ikatan hidrogen. 
  Terjadinya ikatan hidrogen dikaitkan dengan perbedaan elektronegativitas yang 
begitu besar antara kedua atom penyusunnya. Sebegitu jauh ikatan hidrogen merupakan 
gaya intermolekular yang paling kuat, kira-kira  5-20 % dari kekuatan ikatan kovalen 
tunggal, dan kekuatan ikatan hidrogen paralel khususnya dengan identitas 
elektronegativitas atom non-hidrogen.  
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  Apabila atom hidrogen terikat pada atom 
lain, X, terutama F, O, N atau Cl, sedemikian 
sehingga ikatan  X–H bersifat sangat polar 
dengan daerah positif pada atom H, maka atom 
H ini dapat berinteraksi dengan spesies negatif 
lain atau spesies-kaya elektron membentuk apa 
yang dikenal sebagai ikatan hidrogen (Xδ- – 

Hδ+ .... Y ;  H....Y = ikatan hidrogen). 
Walaupun detilnya sangat bervariasi, tetapi 
umumnya dipercaya bahwa sifat khas ikatan 
hidrogen disebabkan oleh karena gaya 
elektrostatik yang besar antara atom H dan Y. 
Konsekuensinya, jarak ikatan X–H dengan 
ikatan hidrogen akan menjadi lebih panjang, 
sekalipun tetap sebagai ikatan kovalen tunggal, 
daripada panjang ikatan normal X–H tanpa 
ikatan hidrogen. Demikian juga jarak  H....Y umumnya lebih panjang daripada jarak ikatan 
normal H–Y. Dalam hal ikatan hidrogen sangat kuat, jarak  X....Y  menjadi sangat pendek 
dan panjang ikatan  X–H  dan   H....Y  keduanya menjadi pendek dan hampir sama.    
  Bukti adanya peran ikatan hidrogen yang cukup signifikan adalah komparasi  sifat 
fisik titik didih abnormal dari senyawa-senyawa NH3, HF, dan H2O. Kekuatan ikatan 
hidrogen dalam molekul-molekul secara berurutan adalah H2O > HF > NH3.  
Penyimpangan titik didih NH3, HF, dan H2O dalam hubungannya dengan titik didih 
senyawa-senyawa kovalen hidrida dari unsur-unsur dalam golongan yang sama (Gambar 
5.9) menunjukkan peran ikatan hidrogen yang sangat jelas. Dari studi kristalografik dapat 
diketahui bahwa dalam es setiap atom oksigen dikeliling oleh empat atom oksigen yang 
lain secara tetrahedral dan keempat atom-atom hidrogen terletak antara atom-atom oksigen 
sekalipun tidak tepat ditengahnya. Jadi, setiap atom O mengikat  dua atom H dengan jarak 
yang sama ~ 1,01 Å, dan dua atom H yang lain dengan jarak yang lebih panjang, ~ 1,75 Å, 
sebagai ikatan hidrogen; jadi, jarak O–O ≈ 2,76 Å. Struktur es ini terbuka dan distribusi 
ikatan hidrogen terbentuk secara acak. Jika es meleleh, maka sebagian ikatan hidrogen 
terputus sehingga struktur es tidak lagi dapat dipertahankan dan berakibat naiknya  densitas 
air.    
  Bukti lain yang lebih signifikan adalah melalui studi kristalografik - sinar-X, difraksi 
netron, demikian juga spektrum infrared dan nuclear magnetic resonance - nmr  baik 
untuk padatan, cairan maupun larutan. Dalam spektrum inframerah, untuk senyawa X–H 
yang mengandung ikatan hidrogen, energi vibrasi - stretching  X–H akan menjadi 
melemah hingga akan muncul pada spektrum dengan frekuensi yang lebih rendah dan 
melebar - tumpul.    
  Ikatan hidrogen sangat dominan  dalam kimia air, larutan air, pelarut hidroksilik, 
spesies yang mengandung gugus –OH umumnya, dan juga penting dalam sistem biologi 

Gambar 5.9  Titik didih normal senyawa  
         biner hidrogen golongan  p 
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misalnya sebagai penghubung rantai polipeptida dalam rantai protein dan pasangan basa-
asam nukleat.   
Konsep Muatan Formal  
  Dalam molekul NH3 terdapat tiga pasang elektron ikatan dan sepasang elektron non-
ikatan atau menyendiri. Ternyata sepasang elektron menyendiri ini berubah menjadi 
sepasang elektron ikatan ketika molekul NH3 bergabung dengan ion H+ membentuk ion 
NH4

+, karena ion H+ tidak menyediakan elektron sama sekali. Dengan demikian, dalam ion 
NH4

+ atom N seolah-olah menderita "kekurangan" elektron relatif terhadap kondisinya 
dalam molekul NH3. Untuk menyatakan "kekurangan/kelebihan elektron" relatif terhadap 
atom netralnya inilah kemudian dikenalkan pengertian muatan formal.  Untuk 
membicarakan struktur elektronik spesies semacam ini, bahasa bilangan oksidasi jelas 
kurang tepat sebab memang bukan merupakan proses transfer elektron.  Jadi berbeda dari 
bilangan oksidasi, muatan formal diartikan sebagai bilangan bulat atau pecahan, positif (+) 
atau negatif (-) yang menunjuk pada banyaknya kekurangan elektron atau kelebihan 
elektron setiap atom penyusun suatu spesies relatif terhadap atom netralnya. Bilangan ini 
ditentukan atas dasar struktur elektronik spesies yang bersangkutan dengan anggapan 
bahwa dalam ikatan kovalen pasangan elektron ikatan memberikan kontribusi muatan 
secara merata terhadap atom-atom yang berikatan.   
  Untuk menghitung besarnya kekurangan atau kelebihan elektron tersebut dipakai 
pedoman sebagai berikut: (1) setiap elektron non-ikatan memberikan nilai -1, dan (2) setiap 
elektron ikatan memberikan nilai ½  jika elektron ini dimiliki oleh dua atom dan ⅓  jika 
dimiliki oleh tiga atom yang berikatan. Jadi secara garis besar, muatan formal (QF) dapat 
dihitung menurut rumus: QF = G - n - b, dengan G = jumlah elektron valensi atom 
netralnya, n = jumlah elektron non-ikatan dan b = ½ jumlah elektron ikatan antara 2 atom 
atau ⅓ jumlah elektron ikatan antara 3 atom. 
  Sebagai contoh dalam NH3, setiap atom H mempunyai muatan formal sebesar: 1 - 0 - 
(½ x 2) = 0 (nol), dan atom N juga mempunyai muatan formal nol (yaitu 5 - 2 - ½ x 6), 
sehingga total muatan formal molekul netral NH3 adalah nol. Namun, dalam ion NH4

+, 
muatan formal masing-masing atom H adalah nol, dan atom N adalah: 5 - 0 - ½ x 8 = +1, 
sehingga muatan formal total adalah +1 sesuai dengan muatan ion NH4

+.    
  Spesies diboran (B2H6) mempunyai bangun struktur dengan 

dua ikatan tripusat atau jembatan hidridik  
 
B B 

H 
 . Oleh karena 

sepasang elektron pada jembatan hidridik dipakai untuk mengikat 
tiga atom yaitu B-H(1)-B  dan  B-H(2)-B, maka setiap elektron 
ikatan tripusat ini memberikan kontribusi muatan formal ⅓. Oleh 
karena itu, kedua atom jembatan H(1) dan H(2) masing-masing mempunyai muatan formal 
sebesar: 1 - ⅓ x 2 = ⅓ , sedangkan keempat atom H yang lain mempunyai muatan formal 
nol; kedua atom B masing-masing mempunyai muatan formal sebesar: 3 - 0 - ½ x 4 - 2(⅓ x 
2) = -⅓.  Dengan demikian, total muatan formal spesies ini adalah nol sesuai dengan sifat 
netral spesies yang bersangkutan.    

 
Struktur  B 2 H 6   

B   B   
H 

H 

H   

H   H   

H   
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  Contoh lain adalah HCl. Oleh karena hanya ada sepasang elektron ikatan, maka 
masing-masing atom H dan Cl mempunyai muatan formal nol (0); jadi, berbeda dari 
konsep bilangan oksidasi yang menyatakan bahwa bilangan oksidasi atom H adalah +1 dan 
Cl adalah -1. Lalu bagaimana untuk senyawa ionik NaCl? Oleh karena struktur 
elektroniknya adalah ionik, Na+Cl-, jadi bukan senyawa kovalen, maka muatan formalnya 
adalah +1 untuk Na dan -1 untuk Cl; dalam contoh ini baik bilangan oksidasi maupun 
muatan formal, keduanya memberikan numerik yang sama. Bagaimana pula untuk molekul 
seperti H2, N2, dan O2? Lagi-lagi masing-masing atom mempunyai muatan formal nol (0), 
sama dengan bilangan oksidasinya.  
  Pengenalan muatan formal bermanfaat dalam menjelaskan: (1) struktur elektronik 
senyawa-senyawa kovalen termasuk spesies berelektron gasal dimana struktur oktet tidak 
dapat diterapkan, dan (2) dalam melukiskan bentuk resonansi. Menurut konsep muatan 
formal, struktur yang mempunyai energi terendah adalah struktur yang menghasilkan 
muatan formal terkecil pada masing-masing atom penyusun spesies yang bersangkutan.    
Resonansi 
  Perlu diingat bahwa struktur Lewis tidak meramalkan bentuk molekul yang 
bersangkutan, tetapi hanya pola dan jumlah ikatan. Struktur Lewis hanya tepat untuk 
melukiskan satu model distribusi elektron saja. Kenyataannya, banyak spesies yang dapat 
dilukiskan kedalam dua atau lebih model struktur Lewis dengan kaidah oktet masih tetap 
dipenuhi. Misalnya molekul ozon O3 yang mempunyai 18 elektron valensi; jika dilukiskan 
dengan satu model struktur Lewis (a) atau (b), akan menghasilkan dua macam ikatan yaitu 
ikatan tunggal O–O dan ikatan rangkap O=O. Kenyataannya kedua ikatan dalam molekul 
ozon adalah sama yaitu dengan panjang ikatan 1,28 Å; harga ini merupakan harga antara 
panjang ikatan tunggal O–O (1,48 Å) dan ikatan rangkap O=O (1,21 Å).  Oleh karena itu 
struktur ozon tentulah bukan (a) atau (b), melainkan terletak di antaranya.    
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 Struktur resonansi O3 

atau 

 
  Kelemahan ini oleh L. Pauling diatasi dengan mengenalkan konsep resonansi, yaitu 
suatu bentuk yang merupakan campuran dari semua kemungkinan struktur Lewis, yang 
dilukiskan dengan satu anak panah kepala dua. Perlu ditegaskan bahwa struktur resonansi 
(a) ↔  (b) bukanlah terdiri atas bentuk (a) dan (b) yang seimbang, karena pasangan 
elektron yang digambarkan sebagai ikatan tunggal maupun rangkap tidak pernah ada dan 
tidak terlokalisasi di satu tempat melainkan seolah-olah merata di antara kedua daerah 
ikatan. Maka, bentuk ini mungkin merupakan bentuk superposisi antara (a) dan (b) yaitu 
hibrida resonansi bentuk (c).    
  Molekul CO (dengan 10 elektron valensi) mempunyai tiga kemungkinan struktur 
elektronik (a), (b), dan (c). Pada dasarnya ketiga bentuk ini mempunyai kestabilan yang 
relatif sama atas dasar muatan formal, elektronegativitas, panjang ikatan, maupun sifat 
polaritasnya. Bentuk (a) hanya mempunyai ikatan tunggal yang relatif kurang kuat, namun 
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hal ini distabilkan oleh distribusi muatan formal yang paralel dengan sifat 
elektronegativitas kedua atomnya.  Bentuk (b) kurang didukung oleh distribusi muatan 
formal yang mengindikasikan bahwa elektronegativitas kedua atom seolah-olah sama, 
namun hal ini distabilkan oleh ikatan rangkap yang relatif kuat. Bentuk (c) menunjukkan 
distribusi muatan formal yang berlawanan dengan sifat elektronegativitas, namun hal ini 
distabilkan oleh ikatan ganda tiga yang lebih kuat. Bentuk (a) dan (c) menghasilkan 
momen dipol yang tentunya signifikan, tetapi bentuk (b) tidak.  Kenyataannya molekul CO 
mempunyai momen dipol sangat rendah, 0,1 D, dan panjang ikatan C–O 1,13 Å yang 
merupakan harga antara panjang ikatan rangkap dua (1,22 Å) dan ganda tiga (1,10 Å). 
Data ini menyarankan bahwa molekul CO mengadopsi struktur resonansi dari ketiganya, 
yaitu   (a) ← →   (b) ← →   (c).    

 
• • C O • • • • 
• • 

+1 - 1 
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C O • • • • 
• • 

0 0 
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C O 
- 1 +1 

• • 

(c) 

• • ←  →    ←
  

→
  


  

 Struktur resonansi CO   
5.4 Teori Ikatan Valensi dan Hibridisasi 
  Dari uraian di muka nampak bahwa rasionalisasi pembentukan pasangan elektron 
sekutu model Lewis tidak cukup untuk menjawab masalah yang terutama berkaitan dengan 
bentuk molekul. Pada tahun 1927 Heitler - London mengembangkan teori ikatan valensi 
yang kemudian dimodifikasi oleh Pauling dan Slater untuk menjelaskan arah ikatan dalam 
ruang sehingga bentuk molekul dapat dimengerti. Hasilnya adalah pengenalan konsep 
hibridisasi  sebagaimana diuraikan contoh-contoh berikut.   
BeCl2.  Senyawa ini mempunyai titik leleh  404 oC dan hantaran ekivalen 0,086; dengan 
demikian termasuk senyawa kovalen. Oleh karena itu, dalam spesies ini tiap molekulnya 
tentu terdapat dua pasang elektron sekutu antara kedua atom yang bersangkutan. Dapat 
diasumsikan bahwa orbital yang berperan pada tumpang-tindih untuk menampung 
pasangan elektron sekutu dari atom Cl tentulah salah satu orbital terluar 3p yang belum 
penuh misalnya 3px

1; sedangkan dari atom  Be (1s2  2s2) tentulah bukan orbital 2s murni 
karena orbital ini sudah terisi penuh dan juga bukan orbital 2p  murni karena orbital ini 
sama sekali kosong. Jika salah satu elektron 2s2 pindah ke salah satu orbital misalnya  2px , 
maka konfigurasi elektron terluar atom Be menjadi  2s1 2px

1 (Gambar 5.10).   
  Tumpang-tindih dari masing-masing kedua orbital ini misalnya dengan orbital 3px

1 

dari kedua atom Cl tentu akan menghasilkan dua macam ikatan yang berbeda kekuatannya 
karena perbedaan tumpang-tindih 2s1 - 3px

1
 dan 2px

1
 - 3px

1. Demikian juga akan diperoleh 
bentuk molekul yang tak tentu karena tumpang-tindih 2s-3px dapat terjadi pada daerah 
bidang yang kira-kira tegak lurus dengan orbital 2px. Kenyataannya molekul BeCl2 

↑↓ ↑ 

promosi 

elektron 

↑ 

hibridisasi 
↑ ↑ 

sp sp 

orbital hibrida  sp 

2p 

2s 

Gambar 5.10  Tahapan pembentukan konfigurasi elektron orbital hibrid  sp 
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mempunyai bentuk linear, Cl_Be_Cl, dengan panjang ikatan yang sama. Hal ini 
menyarankan bahwa atom Be menyediakan dua orbital ekivalen terluar yang masing-
masing berisi satu elektron untuk dipakai dalam pembentukan ikatan tumpang-tindih 
dengan orbital 3p dari kedua atom Cl. Orbital ini merupakan "orbital baru" yang 
merupakan campuran dua orbital 2s dan 2p membentuk dua orbital "hibrida" sp yang 
masing-masing berisi satu elektron. Dapat dipikirkan bahwa orbital sp ini mempunyai 
energi antara energi orbital-orbital atomik yang bergabung yaitu 2s dan 2p yang secara 
skematik dapat dilukiskan menurut Gambar 5.10. 

  Ditinjau dari sifat simetri orbital, pembentukan orbital hibrida sp dari kombinasi 
orbital s murni dengan orbital p murni dapat dilukiskan secara diagramatik seperti Gambar 
5.11. 
  Kedua orbital hibrida sp tersebut membentuk sudut 180o, terdiri atas cuping yang 
sangat kecil (-) dan yang sangat besar (+), yang sangat efektif untuk mengadakan tumpang 
tindih dengan orbital 3p dari atom Cl sehingga diperoleh senyawa linear  BeCl2 (Gambar 
5.12). 
 
BF3.   Adanya senyawa BF3 yang berbentuk trigonal menyarankan bahwa atom pusat 5B 

dua orbital hibrida  sp orbital  s  murni orbital  p   murni orbital hibrida  sp 

Gambar 5.11 Kombinasi linear simetri orbital atomik  s dan  p  
 membentuk dua orbital hibrida  sp 

Be 

+ 

2 Cl BeCl2 

Gambar 5.12 Tumpang-tindih orbital hibrida  sp dalam molekul BeCl2 
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Gambar 3.13 Orientasi dan tumpang-tindih orbital 
orbital hibrida sp2 dalam molekul BF3 
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(1s2 2s2 2p1) membentuk tiga orbital hibrida sp2 pada kulit terluarnya. Untuk itu, salah satu 
elektron dalam orbital 2s2 mengalami promosi ke dalam salah satu dari dua orbital 2p yang 
kosong sehingga diperoleh konfigurasi 1s2 2s1 2px

1 2py
1, yang selanjutnya ketiga orbital 

dalam kulit valensi ini membentuk tiga orbital hibrida sp2 yang terorientasi membentuk 
sudut 120o agar diperoleh tolakan minimum antar ketiga orbital baru ini sebagaimana 
ditunjukkan oleh Gambar 5.13. Dengan demikian dapat dipahami bahwa ketiga ikatan B–F 
dalam molekul BF3 adalah sama kuat.    
CH4.  Contoh lain adalah molekul CH4 yang ternyata mempunyai bentuk tetrahedron 
regular. Walaupun atom karbon (C: 1s2 2s2 2px

1 2py
1) mempunyai konfigurasi kulit terluar 

dengan orbital penuh 2s2 dan dua orbital setengah-penuh 2px
1 2py

1, namun kenyataan 
menunjukkan bahwa senyawa paling sederhana CH2 tidak pernah dijumpai, melainkan 
CH4. Tambahan pula diketahui bahwa keempat ikatan C–H dalam CH4 adalah ekivalen, 
sama kuat atau sama panjang, dan menyusun dalam bangun geometri tetrahedron teratur 
dengan sudut ikatan H–C–H sebesar 109o 28'.  Dalam hal ini, konsep hibridisasi 
menjelaskan bahwa salah satu elektron dalam orbital 2s2 mengalami promosi ke orbital 2pz 
yang kosong sehingga terbentuk konfigurasi elektronik yang baru yaitu  1s2 2s1 2px

1 2py
1 

2pz
1.  Keempat orbital terluar ini bercampur membentuk empat orbital baru yaitu orbital 

hibrida sp3 yang terorientasi dalam ruang membentuk bangun geometri tetrahedron sebagai 
konsekuensi hasil akhir tolakan elektron minimum. Keempat orbital hibrida ini masing-
masing bertumpang-tindih dengan orbital 1s dari keempat atom H membentuk molekul 
kovalen CH4. Pertanyaannya adalah, dari mana besarnya sudut tersebut diperoleh? Silakan 
coba masukkan bangun tetrahedron ke dalam kubus, lalu gunakan rumusan sin-cos untuk 
menghitung besarnya sudut tetrahedron, maka Anda akan menemukan jawabannya. 
  Berikut adalah tahapan yang dapat dipertimbangkan dalam proses hibridisasi. 
(1) Pembentukan atom dalam keadaan tereksitasi yang melibatkan 

antara lain  
pemisahan elektron dari pasangannya kemudian diikuti dengan 
promosi yaitu perpindahan elektron dengan spin paralel ke 
orbital yang lebih tinggi energinya, misalnya dari  2s  ke  2p  
untuk atom  Be, B, dan C, atau dari 3s dan atau 3p ke 3d untuk atom P dan S; 
promosi ini umumnya terjadi antar orbital atomik dengan bilangan kuantum utama 
yang sama.    

(2) Orbital-orbital dengan konfigurasi elektronik "baru" dalam atom tereksitasi  
tersebut kemudian bergabung membentuk "orbital hibrida" dengan bentuk - arah 
geometri tertentu.    

  Tahap pertama tersebut jelas memerlukan energi, sebaliknya tahap kedua 
membebaskan energi karena orbital hibrida mempunyai energi rerata lebih rendah dan 
lebih efektif dalam membentuk ikatan daripada orbital-orbital murninya, sehingga 
diperoleh senyawa dengan energi total yang lebih rendah. Berbagai jenis hibridisasi dengan 
bangun geometri yang bersangkutan, dapat diperiksa pada Tabel 5.2. 

H 

H 

C 

H 
H 

109,47o 
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Tabel 5.2. Hibridisasi dan bentuk geometrinya 
Tipe 

hibridisasi 
Orbital atom 

penyusun 
Sudut  
ikatan 

(regular) 

Orbital hibrida dan kerangka 
bentuk geometrinya 

Geometri 

sp satu  s  +  satu  p 180o at au
  

Linear 

sp2 satu  s +  dua  p 120o 

 
a ta u

 

Trigonal 

 
sp3 

 
satu  s + tiga  p 

 
109o 28' 

    
a t a

 

 
Tetrahedron 

dsp2 satu  d  +  satu  s 
+  dua  p 

 
90o 

atau
 

Bujursangkar 

sp3d  
satu  s +  tiga  p 

+  satu   d 

120o, 
180o, 90o a t a u

 

Trigonal 
bipiramida 

 
sp3d 2, 
d 2sp3 

satu  s  +  tiga  p 
+  dua   d 

 
90o a t a

 

 
Oktahedron 

 
5.5 Teori Tolakan Pasangan Elektron Kulit Valensi 
  Struktur Lewis maupun struktur resonansi mungkin dapat meramalkan bentuk 
molekul namun bukan bentuk geometri molekul yang bersangkutan. Teori tolakan 
pasangan elektron kulit terluar, Valence Shell Electron Pair Repulsion (VSEPR) Theory 
yang dikembangkan oleh Sidgwick-Powell, Gillespie, Nyholm dan Linnet, menerapkan 
efek tolakan antar pasangan-pasangan elektron valensi sebagai dasar untuk meramalkan 
bangun geometri molekular. Teori ini sangat sederhana, tanpa membahas ikatan, namun 
sungguh mengesankan karena mampu meramalkan bangun molekular secara efektif.   
  Teori ini mengasumsikan bahwa tolakan-tolakan antara pasangan-pasangan elektron 
dalam kulit valensi dari atom pusat akan mengakibatkan pasangan-pasangan elektron 
menempatkan diri sejauh mungkin satu sama lain hingga tolakan hasil akhir menjadi 
minimum. Hubungan antara banyaknya pasangan elektron ikatan yang sama kuat dengan 
bangun geometri yang menghasilkan tolakan minimum dapat diperiksa pada Gambar 5.14. 
Dalam teori ini perbedaan energi orbital-orbital s, p, dan d dalam kulit yang sama 
diabaikan, dan oleh karena itu disebut sebagai elektron kulit valensi. 
   Banyak spesies sederhana maupun poliatomik tersusun oleh satu atom pusat yang 
mengikat atom-atom atau gugus-gugus atom lain di sekelilingnya. Dalam molekul H2O, 
atom O bertindak sebagai atom pusat sebab dikelilingi oleh dua atom H; secara sama 
dalam molekul BCl3, dan CH4, atom B dan C, masing-masing bertindak sebagai atom 
pusat.    
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  Bangun geometri regular suatu molekul dengan rumus umum ABx dengan A  sebagai 
atom pusat dapat diramalkan oleh teori VSEPR yaitu linear untuk x = 1-2, trigonal untuk x 
= 3, tetrahedron regular untuk  x = 4, trigonal bipiramida (bipiramida segitiga) untuk x = 5, 
dan oktahedron regular untuk x = 6  (Gambar 5.14). Dalam hal ini, x tidak lain juga 
menunjuk pada jumlah pasangan elektron ikatan (bonding electron) dan tanpa adanya 
pasangan elektron non-ikatan (non bonding) di seputar atom pusat. Apabila  atom 
pengeliling B tidak sama satu dengan yang lain maka bentuk yang dihasilkan akan 
merupakan bentuk distorsi atau penyimpangan dari bentuk regularnya, misalnya ada 
penyimpangan besarnya sudut dan atau panjangnya ikatan.    
  Ikatan rangkap juga diperlakukan 
sebagai ikatan tunggal, namun karena 
rapatan elektron pada daerah ikatan rangkap 
lebih besar maka hal ini akan memberikan 
tolakan yang kuat sehingga sudut ikatan 
akan terdistorsi dari bentuk teraturnya. Sebagai contoh, formaldehid, H2CO, akan 
mengadopsi bentuk trigonal namun bukan lagi sama sisi; demikian juga etena H2C=CH2 
akan mengadopsi bangun suatu bidang dengan sudut-sudut ikatan menyimpang dari sudut-
sudut bangun trigonal.    
  Apabila pasangan-pasangan elektron terdiri atas elektron-elektron ikatan dan non-
ikatan maka bangun geometri yang sesungguhnya dapat diturunkan dari bentuk regularnya 
yang sesuai menurut diagram Gambar 5.14, kemudian menghilangkan ikatan setiap 
pasangan elektron non-ikatan tersebut; selain itu terjadi perubahan-perubahan besarnya 
sudut ikatan. Untuk itu, molekul atau ion diklasifikasi berdasarkan banyaknya pasangan 
elektron ikatan (bonding, b) dan pasangan elektron menyendiri atau non-ikatan (non 
bonding, nb) di seputar atom pusat. Tambahan pula perlu dipertimbangkan bahwa 

Gambar 5.14 Bentuk geometri regular molekul   
tipe ABx  menurut teori VSEPR 

A B 

B A B 
 linear  AB dan AB2 
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o 

B A 
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      Trigonal  AB3 
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o 
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B 
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B 

B 

B 

B 
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 oktahedron  AB6  bipiramida segitiga  AB5 
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kekuatan interaksi tolakan antar elektron-elektron ikatan dan non-ikatan tidak sama, 
melainkan mengikuti urutan sebagai berikut: tolakan (nb vs nb) > (nb  vs   b) > (b  vs  b), 
sebab elektron non-ikatan bergerak lebih bebas.    

Tipe Molekul  dengan Satu  dan  Dua Pasang Elektron  Ikatan 
  Untuk molekul dengan satu pasang elektron ikatan yaitu jenis diatomik AB, hanya 

ada satu kemungkinan bentuk yaitu linear, misalnya H_Cl.  Untuk molekul tipe AB2 
dengan tanpa pasangan elektron non-ikatan di seputar atom pusat, juga hanya ada satu 

kemungkinan bentuk yaitu linear dengan sudut ikatan  B_A_B sebesar 180o, misalnya 
BeCl2. Namun, jika pada atom pusat terdapat pasangan elektron non-ikatan maka dapat 
diramalkan adanya tiga tipe molekul yaitu AB2E, AB2E2, dan AB2E3, dengan E = pasangan 
elektron non-ikatan atau non bonding atau pasangan elektron menyendiri.    
  Tipe AB2E diramalkan akan mempunyai bentuk V hasil turunan dari bangun trigonal 

AB3. Bangun ini mempunyai sudut B_A_B lebih kecil dari 120o sebagai akibat tolakan 
pasangan elektron menyendiri E yang lebih kuat terhadap pasangan elektron ikatan; 
misalnya, SnCl2 mempunyai sudut ikatan ≈ 95 o. Tipe AB2E2 diramalkan juga mempunyai 
bentuk V sebagai hasil adopsi turunan bangun tetrahedron AB4 namun dengan sudut lebih 
kecil dari 109,5 

o; lagi-lagi sebagai akibat tolakan dari dua pasangan elektron menyendiri E2 
yang lebih kuat. Sebagai contoh, H2O mempuyai sudut ikatan H‒O‒H ≈ 104,5 o. Namun, 
tipe AB2E3 mempunyai bentuk linear hasil adopsi turunan bangun bipiramida segitiga. 
Dalam hal ini ketiga pasangan elektron non-ikatan E3 memilih posisi bidang ekuatorial 
agar menghasilkan tolakan minimum (∠B(e)‒A‒B(e) = 120o) daripada posisi aksial (∠ 

B(a)_A_B(e) = 90o). Sebagai contoh adalah XeF2.   
 

Tipe Molekul dengan Tiga Pasang Elektron Ikatan  
  Tipe molekul AB3, misalnya BF3, mengadopsi bangun trigonal dengan sudut ikatan 
B–A–B ≈ 120o. Namun, jika pada atom pusat terdapat pasangan elektron menyendiri, maka 
dapat diramalkan adanya dua tipe molekul yaitu AB3E dan AB3E2.   Tipe AB3E diramalkan 
mempunyai bentuk piramida segitiga sebagai hasil turunan bangun tetrahedron AB4, tetapi 
dengan sudut ikatan B–A–B sedikit lebih kecil dari 109,5o sebagai akibat tolakan satu 
pasang elektron menyendiri E. Sebagai contoh, NH3 mempunyai sudut ikatan  H–N–H  ≈ 
106,67o.  

Sn 

Cl 
Cl 

95o 

* * 

H 
O 

H 104,5o 

* * 

* * 
Xe 

F 

F 

*
  * 

* * 

* * 

Komparasi geometri molekul SnCl2, H2O, dan XeF2 
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    Tipe AB3E2 diramalkan mempunyai bentuk huruf  T  sebagai hasil turunan bangun 
bipiramida segitiga; pemilihan dua pasangan elektron menyendiri pada posisi bidang 
ekuatorial lagi-lagi agar menghasilkan tolakan elektron minimum. Akibat lanjut dari 
tolakan pasangan elektron menyendiri yang lebih kuat ini adalah akan mengecilkan sudut 
ikatan aksial dengan ekuatorial; misalnya, BrF3 mempunyai sudut ikatan  F(a)–Br–F(e)  
≈  86o.    
 

Tipe Molekul dengan Empat Pasang Elektron Ikatan 
  Tipe molekul AB4, misalnya CH4, mengadopsi bangun tetrahedron regular dengan 
sudut ikatan  H–C–H  ≈109,5o. Namun, jika pada atom pusat terdapat pasangan elektron 
menyendiri, maka dapat diramalkan adanya spesies tipe AB4E  dan AB4E2. Tipe AB4E 
diramalkan akan mengadopsi bangun "papan jungkat-jungkit" (seesaw) hasil turunan 
bangun bipiramida segitiga; pemilihan pasangan elektron menyendiri pada posisi bidang 
ekuatorial agar menghasilkan tolakan minimum. Akibat lanjut adalah mengecilnya sudut-
sudut ikatan baik pada aksial maupun pada ekuatorial sebagaimana dijumpai dalam 
senyawa  SF4 dengan sudut ikatan  F(a)–S–F(a)  ≈ 173o, dan  F(e)–S–F(e) ≈ 103o. Tipe AB4E2 

diramalkan akan mengadopsi bangun bujursangkar hasil turunan bangun oktahedron; 
pemilihan kedua pasangan elektron menyendiri pada posisi satu sumbu agar menghasilkan 
tolakan minimum, misalnya pada  XeF4.     
 
Tipe Molekul dengan Lima Pasang Elektron Ikatan 
  Tipe molekul AB5, misalnya PCl5, mengadopsi bangun bipiramida segitiga.   Namun, 
jika pada atom pusat terdapat pasangan elektron menyendiri maka tipe AB5E akan 
mengadopsi bangun piramida bujursangkar hasil turunan bangun oktahedron; dengan 
adanya pasangan elektron menyendiri maka atom pusat tidak terletak pada titik pusat 
bujursangkar, melainkan sedikit terangkat ke atas, misalnya pada ClF5.   
 

 Komparasi geometri molekul SF4 dan XeF4 
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Komparasi geometri molekul BF3, NH3, dan BrF3 
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Tipe Molekul dengan Enam Pasang Elektron Ikatan 
  Tipe molekul AB6, misalnya SF6, mengadopsi bangun oktahedron teratur. Untuk 
senyawa XeF6 yang mempunyai satu pasang elektron menyendiri pada atom pusatnya, 
tarnyata dalam keadaan gas molekul ini mengadopsi bentuk distorsi dari oktahedron.   
Pasangan elektron menyendiri muncul pada daerah titik pusat salah satu permukaan bidang 
tiga atau pada daerah titik tengah salah satu sisi bidang empat. (Arah anak panah pada 
gambar berikut menunjukkan arah pergeseran / penyimpangan atom F oleh tolakan 
pasangan elektron menyendiri dalam senyawa XF6) 

 
  Jadi secara ringkas, teori VSEPR  mengusulkan berbagai ketentuan berikut ini. 
(1) Bentuk ruang atau penataan atom-atom atau kelompok atom di seputar atom pusat 

ditentukan terutama hanya oleh tolakan antar pasangan-pasangan elektron yang ada 
pada  kulit terluar atom pusat.    

(2) Pasangan-pasangan elektron tersebut akan menata sedemikian sejauh mungkin 
 sehingga tolakan antar pasangan elektron mencapai terendah.    

(3) Bentuk molekul ditentukan terutama oleh pasangan elektron bonding dan akan   
 mengalami distorsi oleh adanya pasangan elektron non bonding.  
(4) Pasangan elektron non bonding (nb) menolak lebih kuat daripada pasangan  

elektron bonding (b) dan diperoleh urutan tolakan: (nb vs nb) > (nb vs b)  > (b vs b); 
hal ini terjadi karena elektron non-bonding dikendalikan hanya oleh satu inti atom 
saja sehingga mempunyai ruang gerak lebih luas / bebas daripada elektron bonding 
yang terlokalisasi oleh dua inti atom yang mengadakan ikatan.    

  Atas dasar ketentuan tersebut, hubungan antara banyaknya pasangan elektron-
bonding pada kulit valensi dengan bentuk molekul dapat dinyatakan seperti pada Gambar 
5.14. 
 

 Komparasi geometri  PCl5 dan ClF5 
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Catatan : 
(1) Molekul  AB2  s/d  AB6 tersebut  mempunyai  bentuk regular (teratur) karena  

semua pasangan elektron di seputar atom pusat (A) adalah elektron bonding dan 
berikatan dengan atom-atom yang sama (B). 

(2)  Jika salah  satu atau sebagian atom B diganti oleh  atom lain, maka bentuk regular   
akan mengalami sedikit distorsi, mungkin berubah besarnya sudut dan atau panjang 
ikatan antara atom-atom yang bersangkutan.   

(3) Jika salah satu atau lebih atom B diganti oleh pasangan elektron non bonding dari 
atom pusat yang bersangkutan, maka bentuk molekul menjadi sama sekali berbeda 
tetapi, dapat diturunkan dari bentuk regularnya.   

 
 
 
C.  Latihan Kegiatan Belajar-5 
1. Jelaskan dengan bahasa Anda sendiri, apa yang dimaksud dengan (a) konsep muatan  
 formal, (b) hibridisasi, dan (c) teori VSEPR  

2. Gambarkan struktur Lewis (elektron-dot) untuk: [GeCl3]-, SeF4, [FCO2]-, [AlCl4]-, dan 
XeF4.   

3. Tentukan pula bangun geometri seputar atom pusat dari masing-masing spesies tersebut 
nomor 2 menurut teori VSEPR, dan ramalkan juga model hibridisasi-nya.    

4. Lukiskan struktur ion sianat, (OCN)-, lengkapi dengan muatan formal, dan berbagai 
kemungkinan bentuk resonansinya.  

5.  Gambarkan struktur elektron-dot untuk ion nitrit, dan gambarkan pula      
 kemungkinan (2) bentuk resonansinya. 
6. Tentukan sifat kepolaran molekul berikut, dan pertimbangkan momen dipol-nya: ICl3, 

NO2 (0,316D), BF3, IF5; CH3OH (polar ~1,67D)  
7. Atom unsur Y dan Z masing-masing mempunyai nomor atom 15 dan 17; Tentukan 

posisinya (Golongan dan Periode) dalam Tabel Periodik menurut Sistem IUPAC 
maupun sistem Amerika Utara. Jika keduanya saling bersenyawa Y-Z, ramalkan 
kemungkinan rumus molekulnya, jenis senyawanya ionik atau kovalen, dan bentuk 
geometrinya dengan jenis hibridisasinya. 
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D.  Rambu-rambu Kunci Jawaban Latihan Kegiatan Belajar-5 
1. (a). Muatan formal suatu atom dalam senyawanya kovalen (atau molekulnya) adalah 

bilangan positif yang menyatakan banyaknya kekurangan elektron atau bilangan negatif 
yang menyatakan banyaknya kelebihan elektron relatif terhadap atom netralnya dengan 
ketentuan setiap elektron ikatan selalu dibagi rata sama besar oleh atom-atom yang 
berikatan; jadi, tidak peduli adanya perbedaan elektronegativitas antar-atom 
pengikatnya. 
(b). Hibridisasi adalah pencampuran 2 (atau lebih) macam orbital-murni yang terdekat 
energinya sehingga membentuk orbital-baru (orbital hibrida) untuk membangun ikatan 
dalam molekul senyawanya. Misalnya, orbital s, p, dan d, dapat membentuk berbagai 
macam orbital hibrida sp3, sp2, sp, sd3, dsp2, sp3d, d2sp3, dan sp3d2.  
(c). Teori VSEPR (Valence-Shell Electron-Pair Repulsion) beranggapan bahwa bentuk-
geometri suatu molekul ditentukan oleh (banyaknya) tolakan (repulsion) antar 
pasangan-elektron (electron-pair) pada kulit valensi/terluar (valence-shell) atom pusat 
dari molekul yang bersangkutan. Ada 2 jenis pasangan-elektron, yakni ikatan (bonding) 
dan non-ikatan (non bonding-lone pair); pasangan elektron non-ikatan menolak lebih 
kuat ketimbang pasangan elektron ikatan.  

2. Struktur Lewis (elektron-dot) untuk: [GeCl3]-, SeF4, [FCO2]-, [AlCl4]-, dan XeF4:   

 

Ge 

Cl 
Cl 

Cl 
** 
** *  * *  * 

*  
* *  

* 

*  * *  * ** 

** 
 

Se 
F 
** 
** 

*  * 

F 
** 

*  * 
** 

F 
** *  

* *  * 

F 
** 

*  * *  * 

*  
* 

 

C 

F 
** *  

* *  * 

O 
*  * O 

** 
** 

*  * 
*  * 

 

Al 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 
** 
** 

** 
** 
** 

** 

*  * *  * 

*  
* *  * 

*  * *  * 

 

Xe F 
** 
** 

*  * 
F 
** 
** 

*  * 
F 
** *  

* *  * 

F 
** 

*  * 
** ** 

** 

 
     
3.  Geometri menurut VSEPR dan teori hibridisasi: 
(a) Ion [GeCl3]-; ada 4 pasang elektron di seputar atom Ge, dan ini tertata dalam geometri 

tetrahedron menurut VSEPR; namun karena jumlah ikatan Ge-Cl hanya ada 3, maka 
bangun yang dihasilkan adalah piramid segitiga.  Atom pusat ini akan mengadopsi 
hibridisasi sp3, dimana salah satunya berisi sepasang lone-pair electron (non-ikatan). 

(b) SeF4; ada 5 pasang elektron di seputar atom pusat Se yang akan tertata dalam bangun 
trigonalbipiramid menurut VSEPR. Oleh karena salah satunya adalah pasangan elektron 
lone-pair, ia akan menempati posisi aksial sehingga geometri yang dihasilkan adalah 
see-saw (papan jungkat-jungkit). Teori ikatan valensi meramalkan atom pusat Se 
mengadopsi hibridisasi sp3d dimana salah satunya berisi elektron lone-pair.   

(c) [FCO2]-; terdapat 4 pasang elektron di seputar atom pusat C namun, oleh karena hanya 
ada 3 ikatan, model Lewis menata salah satu ikatannya harus berisi 2 pasang , dan 
dengan demikian VSEPR meramal bangun trigonal, dan VBT meramal terjadinya 
hibridisasi sp2.  

(d) [AlCl4]-; adanya 4 pasang elektron ikatan di seputar atom pusat Al, VSEPR 
meramalkan bangun tetrahedron untuk ion ini, dan VBT menjelaskan hibridisasi sp3.  
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(e) XeF4; adanya 6 pasang elektron di seputar atom pusat Xe, VSEPR menata ke dalam 
bangun oktahedron; namun karena 2 pasang diantaranya adalah lone-pair,  maka 
hasilnya adalah bangun bujur-sangkar (square-plane), dan VBT meramalkan hibridisasi 
sp3d2 dengan dua diantaranya berisi elektron non-ikatan.  

4. Struktur ion sianat, (OCN)-, muatan formal, dan berbagai kemungkinan bentuk 
resonansinya.  

 -1 0 0 0 0 -1 +1 0 -2 

** 
(a) (b) (c) 

O     C    N 
** 

** 

** 

** ←  →    ←  →    O     C      N 
** 

** 
* 
* * 

* O      C     N 
** 

** 
* 
* 

** 

 
Bentuk (a) menghasilkan muatan formal yang paling besar dan untuk atom O dan N 
berlawanan dengan sifat elektronegativitasnya; bentuk (b) dan (c) menghasilkan muatan 
formal yang sama rendahnya, namun atom N yang lebih negatif ketimbang atom O pada 
bentuk (c) tentu kurang stabil; jadi bentuk (b) dimungkinkan paling stabil, sebab selain 
menghasilkan muatan formal rendah juga tidak bertentangan dengan sifat 
elektronegatifitasnya. 

5.  Struktur elektron-dot untuk ion nitrit, dan kemungkinan bentuk resonansinya. 

 
Panjang ikatan N-O keduanya sama, menyarankan bahwa ion nitrit memiliki struktur 
resonansi (a) ↔ (b), atau sebagaimana dilukiskan seperti (c).  

6. Sifat kepolaran molekul berikut, dan pertimbangan momen dipol-nya:  
 (a). ICl3. Di seputar atom pusat (I) molekul ini terdapat 5 pasang elektron yang tertata 

dalam geometri trigonalbipiramid yang terdiri atas 3 pasang elektron-ikat dan 2 non-ikat 
yang menempati posisi aksial sehingga membentuk geometri huruf T; jadi ikatan I-Cl 
bersifat polar dengan ujung negatif berada pada atom-atom Cl, sehingga resultante 
momen ikatan I-Cl berimpit dan searah dengan ikatan I→Cl aksial. Akan tetapi arah 
moment ikatan ini dilawan oleh arah resultante pasangan elektron non-ikat, sehingga 
melemahkan momen dipolnya.  

 (b). NO2. Lihat struktur NO2 pada nomor 5. Lagi-lagi adanya pasangan elektron non-
ikat pada atom pusat N melemahkan momen dipol dari resultante momen ikatan N→O 
(yakni ~ 0,316D).  

 (c). BF3. Molekul ini berbentuk trigonal planar, dan ikatan B-F bersifat polar; resultante 
kedua ikatan B-F menghasilkan momen ikatan B-F yang sama dengan komponennya, 
namun dengan arah yang melawan arah momen ikatan B-F satunya sehingga 
menhasilkan momen dipol nol,  F←B→F. catatan: resultante 2 ikatan B-F, xB-F dapat 
dihitung: = [√(x2

B-F + x2
B-F + 2 cos 1200) = xB-F] 

 (d). IF5. Molekul ini berbentuk piramida segi empat, sedikit terdistorsi karena adanya 
sepasang elektron non-ikat pada atom pusat I. Resultante keempat ikatan I-F pada dasar 

(c) (b) (a) 

N 
O O 

* * 
* * 

* * * * * * 

* * 

←
  

→
  


  

N 
O O * 

* * 
* * 

* * 
* * * 

** 
N 

O * * 
* * 

* * 

O 
* * 

* * ←
  

→
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piramid adalah nol, sehingga momen dipol hanya ditentukan oleh satu momen ikatan 
I→F-aksial, namun ini dilawan oleh adanya pasangan elektron non-ikat, sehingga 
melemahkan nilai momen dipolnya.  

 (e). CH3OH. Struktur molekul ini dapat dipandang seperti H2O, dengan salah satu atom 
H diganti dengan gugus metil, H3C-O-H. Adanya 2 pasang elektron non-ikat molekul 
ini bersifat polar. Jadi terdapat resultante( momen-ikatan dari C→O dan H→O yang 
searah dengan kedua pasangan elektron, sehingga molekul ini mempunyai momen dipol 
yang cukup besar (1,67D), hanya sedikit lebih rendah dari H2O (1,85D) 

7. Atom unsur Y dengan nomor atom 15 mempunyai konfigurasi elektronik [Ne] 3s2 3p3 

dan Z dengan nomor atom 17 mempunyai konfigurasi elektronik [Ne] 3s2 3p5. Maka 
dalam Tabel Periodik Unsur menurut IUPAC, atom unsur Y terletak dalam Periode 3 
dan Golongan 15 (atau Golongan VA menurut model Amerika Utara) sedangkan atom 
unsur Z dalam Periode 3 dan Golongan 17 (atau Golongan VIIA menurut model 
Amerika Utara). Oleh karena keduanya mempunyai kecenderungan elektronegatif, 
maka senyawa yang dibentuk dari keduanya cenderung kovalen dengan kemungkinan 
rumus molekul YZ3 dengan bentuk geometri piramid segitiga dan mengadopsi 
hibridisasi sp3. 
Namun, oleh karena elektron terluar dalam atom unsur Y melibatkan orbital 3d – 
kosong, maka dimungkinkan dapat membentuk senyawa dengan rumus molekul YZ5 
dengan bentuk geometri trigonalbipiramid oleh sebab atom Y mampu mengadopsi 
hibridisasi sp3d.  
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BAB III   
KEGIATAN BELAJAR EVALUASI 

 
 
LEMBAR ASESMEN 

1. Lembar Asesmen Kegiatan Belajar-1 
Petunjuk: Pilih (dengan cara menyilang) salah satu alternatif jawaban yang paling tepat. 
1. Salah satu pernyataan berikut merupakan pandangan Dalton perihal atom. 

a. Atom tersusun oleh partikel-partikel listrik 
b. Setiap atom selalu tersusun oleh proton dan elektron 
c. Setiap atom dari unsur berbeda mempunyai massa yang berbeda pula 
d. Proton, elektron, dan neutron adalah partikel dasar penyusun atom 

2. Hukum Farady dalam elektrolisis menyatakan bahwa hasil elektrolisis sebanding 
dengan arus listrik dan massa atom. Hal ini membawa konsekuensi pandangan bahwa: 
a. materi tersusun oleh atom-atom 
b. atom terdiri atas partikel-partikel listrik 
c. materi terdiri atas partikel-partikel listrik 
d. ada hubungan antara atom dengan struktur listrik 

3. Berikut adalah sifat-sifat sinar katode dalam tabung Crookes, kecuali: 
a. Sinar katode bergantung pada jenis gas pengisi tabung  
b. Sinar katode dibelokkan oleh medan magnetik 
c. Sinar katode dibelokkan oleh medan listrik 
d. Sinar katode mempunyai energi kinetik 

4. Pada percobaan penentuan rasio muatan/massa elektron, data berikut ini sesuai  
dengan nilai rasio tersebut kecuali: 
a. berbanding terbalik dengan kuat medan magnetik yang bekerja pada percobaan 
b. berbanding langsung dengan voltase antara kedua pelat yang bekerja pada 

percobaan 
c. berbanding terbalik dengan jarak antara kedua pelat yang dipakai pada percobaan 
d. bergantung pada kecepatan elektron yang dapat diubah-ubah menurut perbedaan 

potensial antara kedua elektrode tabung 
5. Percobaan tetes minyak seperti yang dilakukan Milikan untuk menentukan: 

a. muatan sekaligus massa elektron 
b. rasio muatan/massa elektron 
c. kecepatan elektron 
d. jenis muatan elektron 

6. Berikut ini adalah berbagai hal yang terjadi pada percobaan tetes minyak yang  
dilakukan Milikan kecuali: 
a. minyak tetes berfungsi sebagai sumber elektron 
b. tetes minyak mampu menangkap sejumlah elektron  
c. kecepatan jatuhnya butir minyak yang bermuatan dapat ditentukan 
d. butiran minyak belum tentu mampu menangkap elektron 
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7. Pada percobaan tetes minyak seperti yang dilakukan Milikan berlaku: 
a. muatan minyak berbanding lurus dengan beda potensial (voltase) antara kedua pelat 

alat yang bersangkutan 
b. muatan minyak berbanding lurus dengan massa butiran minyak yang menangkapnya 
c. muatan minyak berbanding terbalik dengan nilai gravitasi setempat 
d. muatan minyak berbanding lurus dengan jenis minyaknya 

8. Berikut adalah pernyataan yang berkaitan dengan sifat sinar terusan kecuali 
a. Sinar terusan dibelokkan oleh medan magnetik maupun medan listrik 
b. Sinar terusan tidak bergantung pada jenis gas pengisi tabung Crookes 
c. Sinar terusan terdiri atas partikel-partikel positif hasil tabrakan molekul-molekul gas 

pengisi tabung dengan elektron sinar katode. 
d.  Sinar terusan mempnyai nilai rasio muatan/massa yang besranya bergantung jenis 

gas pegisi tabung. 
9. Pernyataan berikut semua benar kecuali: 

a. Elektron termasuk partikel dasar penyusun atom 
b. Proton termasuk partikel dasar penyusun atom 
c. Neutron juga termasuk partikel dasar penyusun atom 
d. Setiap atom pasti tersusun oleh partikel dasar, elektron, proton dan neutron 

10. Dalam beberapa kali percobaan, Milikan mendapatkan data-data muatan untuk satu  
butir minyak yang sama, yaitu: (6,56; 8,20; 11,50; 13,13; 16,48; dan 18,08) x 10-19 C.  
Data ini menyarankan bahwamuatan elektron kira-kira adalah: 
a. 18,08·10-19 C        c. 3,32·10-19 C 
b. 6,56·10-19 C        d. 1,64·10-19 C 

2. Lembar Asesmen Kegiatan Belajar-2  
Petunjuk: Pilih (dengan cara menyilang) salah satu alternatif jawaban yang paling tepat. 
1. Pernyataan berikut yang kurang tepat perihal percobaan hamburan sinar α pada 

lempeng logam tipis adalah: 
a. Sebagian besar sinar α mampu menembus lurus lempeng tipis logam  
b. Sebagian besar sinar α menabrak elektron 
c. Sebagian kecil sinar α dipantulkan balik 
d. Sebagian kecil sinar α menembus lempeng dengan pembelokan 

2. Berikut adalah simpulan yang tepat berdasarkan hasil hamburan sinar α, kecuali 
a. Atom terdiri atas sebagian besar ruang kosong 
b. Muatan positif suatu atom terkumpul masif sebagai inti yang sangat kecil. 
c. Massa atom praktis ditentukan oleh massa protonnya  
d. Elektron tersebar di sekeliling muatan positif inti 

3. Berikut adalah teori atom menurut Rutherford berdasarkan hasil hamburan sinar α: 
a. Atom terdiri atas bagian inti bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif yang 

tersebar bebas di sekeliling inti 
b. Elektron di sekeliling inti atom berputar secara spiral mengkerut mendekat inti dan 

mengembang kembali menjauhi inti, demikian seterusnya 
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c. Elektron di sekeliling inti  tentu bergerak atau mengitari inti untuk melawan gaya 
tarik inti 

d. Elektron yang bergerak dalam pengaruh medan gaya tarik akan kehilangan energi 
4. Berikut adalah pernyataan yang tepat berkaitan dengan spektrum atom, kecuali: 

a. Spektrum emisi suatu atom / spesies dapat diperoleh dari rekaman cahaya yang 
dipancarkan oleh atom / spesies ini jika spesies ini dipijarkan 

b. Pemijaran bola lampu listrik yang berisi unsur padatan yang mudah menguap dapat 
menghasilkan spektrum garis-garis berwarna yang dipisahkan oleh bagian-bagian 
gelap 

c. Spektrum garis suatu atom berkaitan dengan tingkat-tingkat energi elektron dalam 
atom yang bersangkutan 

d. Spektrum kontinu suatu atom diperoleh bila hanya panjang gelombang tertentu saja 
dari cahaya visibel yang dipancarkan atom ini ketika dipijarkan 

5. Deret spektrum garis berikut ini yang tidak termasuk pada daerah sekitar inframerah 
adalah: 
a. deret Lyman  
b. deret Paschen  
c. deret Brackett  
d. deret Pfund  

6. Berikut ini adalah interpretasi Bohr perihal spektrum garis: 
a. Setiap deret spektrum garis menunjukkan pola sebaran garis-garis yang semakin 

mengumpul (mendekat jaraknya) dan akhirnya menjadi satu garis tebal dengan 
memendeknya panjang gelombang  

b. Setiap garis spektrum emisi suatu atom menunjuk pada tingkat energi elektron 
dalam atom yang bersangkutan 

c. Setiap garis spektrum emisi suatu atom menunjuk pada perbedaan energi elektron 
antara dua tingkatan energi terdekat 

d. Setiap garis spektrum emisi suatu atom menunjuk pada perbedaan energi elektron 
antara tingkatan energi yang lebih tinggi mana saja dengan tingkatan energi yang 
lebih rendah mana saja 

7. Pernyataan berikut berkaitan tepat dengan teori atom menurut Bohr, kecuali: 
a. Atom terdiri atas orbit-orbit atau kulit-kulit berbentuk lingkaran tempat elektron 

mengorbit di seputar inti atom 
b. Elektron dalam tiap orbitnya mempunyai energi tertentu yang semakin tinggi 

dengan semakin besarnya lingkaran orbit  
c. Lingkaran orbit elektron dinyatakan dengan lambang n yang mempunyai harga 

bilangan bulat integer 1 (satu) dari 0 (nol) hingga ∞ (tak berhingga). 
d. Tiap elektron dalam orbitnya mempunyai energi tertentu yang terkuantisasi dengan 

harga momen sudut elektron sebesar n(h/π). 
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8.  Pada deret Balmer, panjang gelombang garis pertama (B1) adalah 656,278 nm, dan  
panjang gelombang batas garis spektrum atau garis terakhir (B∞) adalah 364,604 nm.  
Dari data ini,  peyataan- pernyataan berikut adalah benar, kecuali: 
a. Energi transisi elektron dari kulit elektron dengan n = 3 ke kulit elektron dengan n = 

2 adalah  15237,45 cm-1 
b. Energi transisi elektron dari kulit elektron dengan n = ∞ ke kulit elektron dengan n = 

2 adalah  27427,00 cm-1 
c. Energi kulit elektron terendah deret ini (n = 2) adalah  27427,00 cm-1 
d. Energi kulit elektron ke tiga (n = 3) adalah  -12189,55 cm-1 

9.  Pada deret Lyman, panjang gelombang garis pertama (L1) adalah 121,567 nm, dan  
panjang gelombang batas garis spektrum atau garis terakhir (L∞) adalah 91,175 nm.  
Dari data ini,  perhitungan-perhitungan berikut adalah benar, kecuali: 
a. Bilangan gelombang garis pertama, ν 1 = 82259,17 cm-1 

b. Bilangan gelombang garis terakhir, ν ∞ = 109679,00 cm-1 
c. Energi terendah kulit elektron (n = 1) adalah  -109679,00 cm-1 
d. Pebedaan energi kulit elektron ke dua (n = 2) dengan pertama (n = 1) adalah  

27419,83 cm-1 
10. Jika diketahui panjang gelombang garis ke 1 deret Lyman adalah 121,566 nm, dan 

RH = 109679 cm-1,  maka: 
a. Tingkat energi kulit elektron ke dua adalah  - 82259,25 cm-1 
b. Energi transisi elektron dari kulit ke dua ke kulit pertama adalah - 82259,25 cm-1 
c. Tingkat energi kulit elektron ke dua adalah  - 27419,75 cm-1  
d. Energi transisi elektron dari kulit ke dua ke kulit pertama adalah - 27419,75  cm-1 
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3. Lembar Asesmen Kegiatan Belajar-3 
A. Petunjuk: Selesaikan soal-soal berikut dengan penjelasan singkat menurut bahasa 

Anda sendiri. 
1. Jelaskan perihal diagram aufbau, apa kelemahan-keuntungan diagram aufbau? 
2. Hitung muatan inti efektif (Zef ) terhadap elektron 3d dan 4s menurut Slater untuk atom 

Co dan Fe, lalu jelaskan konsekuensinya pada proses ionisasi.  
3. Jelaskan mengapa pada ionisasi unsur-unsur transisi elektron yang dilepaskan lebih dulu 

adalah 4s baru kemudian 3d. Gunakan Tabel 3.8 untuk mendukung jawaban Anda. 
B. Petunjuk: Sesuai dengan pemahaman Anda, isilah titik-titik dan atau lingkari pilihan 

yang tersedia (boleh lebih dari satu pilihan), yang paling tepat.  
1. Berikut adalah pernyataan yang tepat perihal bilangan kuantum. 

a. Bilangan kuantum utama (dengan lambang n) menyatakan tingkat energi elektron 
yang bersangkutan, sesuai dengan gambaran kulit-atom lintasan elektron model 
Bohr, dan berharga 1, 2, 3, ...... hanya sampai dengan 7. 

b. Bilangan kuantum azimuth (sekunder) dengan lambang , adalah bilangan bulat 0, 1, 
2, 3, 4, .......... dst.,  yang macamnya bergantung pada bilangan kuantum utama, yakni 
ada n macam.   

c. Untuk nilai n yang sama, semakin besar nilai  semakin tinggi pula tingkat 
energinya. 

d. Bilangan kuantum magnetik-orbital (dengan lambang m), ada (2 +1) macam,  
yakni berharga integer 1 dari yang bertanda negatif, -  hingga yang bertanda positif,  
+ .   

2.  Bilangan kuantum magnetik spin, dengan lambang ms, bagi setiap elektron yang tidak 
berpasangan selalu dipilih yang berharga +½ (umumnya dengan lambang ↑) 
a.   Benar     b.   Salah 
SEBAB: 
Energi elektron dengan harga bilangan kuantum magnetik-spin +½ lebih stabil. 
a.   Benar     b.   Salah 
c. .......................................................................................................................... 

3. Untuk setiap harga , nilai m yang semakin positif semakin tinggi pula energinya.  
a.   Benar     b.   Salah 
SEBAB: 
Harga  m hanya menyatakan orientasi posisi elektron terhadap sumbu Cartes x, y, z, 
dalam sistem koordinat polar (kutub).  
a.   Benar     b.  Salah 
c.  ..................................................................................................................... 

4. Berikut adalah terkait dengan pernyataan yang tepat perihal aufbau. 
a. Auf bau adalah proses kimiawi pemasukan/pengisian elektron ke dalam atomnya satu 

persatu ke dalam orbital berdasarkan urutan energinya  
b. Aufbau adalah metode untuk menuliskan jumlah elektron suatu atom untuk tiap 

orbital atom dengan beberapa pengecualian 
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c. Aufbau adalah seorang ahli kimia yang mampu menciptakan metode menuliskan 
konfigurasi elektronik suatu atom 

d.  Urutan energi orbital atom setiap atom adalah sesuai dengan urutan sebagaimana  
  dilukiskan diagram aufbau.  

e. ............................................................................................................................. 
  ................................................................................................................................. 
5. Pada penulisan konfigurasi elektron menurut urutan aufbau, elektron ”pertama” pada 

orbital ns2 selalu harus memiliki bilangan kuantum ms = +½ (↑) dan elektron ”kedua-
berikutnya” selalu harus memiliki bilangan kuantum ms = -½ (↓):  
a.   Benar     b.   Salah 
SEBAB: 
Prinsip Pauli bermakna bahwa dalam satu orbital, elektron ”pertama” selalu +½ baru 
kemudian elektron ”kedua” adalah -½ : 
a.   Benar     b.  Salah 
c.   ........................................................................................................................... 

............................................................................................................................. 
6. Ketiga elektron pada orbital 2p3 dalam atom N (1s2 2s2 2p3), masing-masing harus 

memiliki bilangan kuantum ms = +½ (↑), dan tidak boleh ketiganya ms = +½ (↓):  
b.   Benar     c.   Salah 
SEBAB: 
Aturan Hund bermakna bahwa elektron-elektron yang berada dalam orbital-orbital yang 
sama tingkat energinya akan menata dengan arah spin paralel semuanya lebih dulu 
hingga ”setengah penuh”:  
a.   Benar     b.   Salah 
c.   .......................................................................................................................... 
   ............................................................................................................................ 

7.  Berikut adalah pemahaman yang terkait dengan istilah  elektron terluar (outermost 
electrons): 
a.  Elektron terluar adalah elektron yang terdapat dalam orbital yang tertinggi energinya 

dalam konfigurasi elektronik yang bersangkutan 
b. Elektron terluar bagi atom golongan utama (yakni golongan s dan p) adalah elektron 

yang menempati kulit terluar.  
c.  Elektron terluar adalah elektron yang berperan dalam pembentukan ikatan kimia  
d.  Elektron terluar sering dinyatakan sebagai elektrom valensi 

8.  Elektron terluar dalam atom N dengan nomor atom 7 tentu saja boleh memiliki 
bilangan kuantum: 

a. n = 2,  = 0, ml = 0, ms = +½,    b. n = 2,  = 1, m  = 0,  ms = -½ 

c. n = 2,  = 1, ml = 1, ms = -½    d. n = 2,  = 1, m  = -1, ms = -½  
e. ............................................................................................................................ 

9.  Urutan energi orbital berdasarkan nilai (n + ) yang dilukiskan dalam 
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diagram aufbau sesungguhnya hanya benar secara ”eksak” untuk atom-atom hingga 
nomor atom 20 (kalsium, Ca):  

a.   Benar     b.   Salah 
SEBAB 
Untuk unsur-unsur dengan nomor atom lebih besar dari 20, energi ionisasi elektron-
elektron (n – 1)dx (x = 1-10) selalu lebih tinggi ketimbang energi ionisasi elektron-
elektron (n)s y (y = 1-2):  

a.  Benar     b. Salah 
c. ............................................................................................................................ 

10. Hubungan bilangan kuantum dengan label/notasi orbital berikut yang benar adalah: 

a.  n = 2,  = 1, m = 0,  adalah untuk orbital 2py 

b.  n = 2,  = 1, m = 0,  adalah untuk orbital 2pz 

c.  n = 2,  = 1, m = 1,  adalah untuk orbital 2pz 

d.  n = 2,  = 1, m = -1, adalah untuk orbital 2pz 
SEBAB: 

a.  n = 2,  = 1, menunjuk orbital 2p, dan m  = -1 hanya menunjuk pada sumbu x 

b.  n = 2,  = 1, menunjuk orbital 2p, dan m = 0 hanya menunjuk pada sumbu y 

c.  n = 2,  = 1, menunjuk orbital 2p, dan m = 0 hanya menunjuk pada sumbu z 

d.  n = 2,  = 1, menunjuk orbital 2p, dan m = 1 hanya menunjuk pada sumbu z 
e. ……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
11.  Penulisan konfigurasi elektronik suatu atom sering dilukiskan dengan diagram ”kotak” 

orbital dengan tanda panah ke atas (↑) untuk menandai elektron dengan arah spin +½ 
dan sebaliknya untuk tanda panah kebawah (↓). Konfigurasi elektronik tiap atom 
sesungguhnya dapat dilukiskan menurut diagram berikut: 

 
  2s  2p    3d  4s 

a. 6C: [2He] ↑↓  ↑ ↑   e. 23V: [18Ar] ↑ ↑ ↑    ↑↓ 
                 

b. 6C: [2He] ↓↑  ↓  ↓  f. 26Fe: [18Ar] ↓↑ ↓ ↓ ↓ ↓  ↓↑ 
 

c. 8O: [2He] ↑↓  ↓ ↑↓ ↓    4s  3d 
        g. 24Cr: [18Ar] ↑  ↑ ↑ ↑ ↑ ↑  

d. 9F: [2He] ↑↓  ↑↓ ↑↓ ↓            
        h. 29Cu: [18Ar] ↑  ↓↑ ↓↑ ↓↑ ↓↑ ↓↑  

 
12.  Konfigurasi elektronik atom karbon dengan nomor atom 6 (dalam keadaan dasar) 

dapat dituliskan sebagai berikut: 
a. 1s2 2s2 2px

1 2py
1    b. 1s2 2s2 2px

1 2pz
1     c. 1s2 2s2 2pz

1 2py
1 
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d. 1s2 2s2 2p2      e. ................................................................................. 
SEBAB: 
.............................................................................................................................................
................................................................................................................................... 

13. Bilangan kuantum bagi salah satu elektron untuk atom besi (Fe) dengan nomor atom 26 
adalah: 
a.   n = 2,  = 0, m  = -1, ms = +½   b. n = 4,  = 2, m = 0,  ms = -½ 

c.   n = 2,  = 0, m  = 1, ms = -½   d. n = 3,  = 2, m = -1, ms = ½ 

e.   n = 4,  = 1, m  = 0, ms = +½    
SEBAB: 

.............................................................................................................................................

................................................................................................................................... 
14. Konfigurasi elektronik selalu dituliskan dengan urutan kenaikan energi elektron dalam 

orbital yang bersangkutan; bagi atom kromium, Cr, dengan nomor atom 24 adalah: 
a.  [18Ar] 4s2 3d4    b. [18Ar] 4s1 3d5    
c.  [18Ar] 3d4 4s2    d. [18Ar] 3d5 4s1 
e.  ........................................................................................................................ 

SEBAB: 
.............................................................................................................................................
................................................................................................................................... 

15. Elektron terluar (outermost) untuk ion Ti3+ (nomor atom Ti adalah 22) dapat 
dinyatakan dengan bilangan kuantum: 

a.   n = 4,  = 0, m  = 0, ms = +½    b. n = 4,  = 0, m  = 0, ms = -½ 

c.   n = 3,  = 2, m  = 2, ms = ½     d. n = 3,  = 1, m  = 1, ms = -½ 
e.  ............................................................................................................................... 

SEBAB: 
.............................................................................................................................................
................................................................................................................................... 

16.Penulisan konfigurasi elektronik untuk atom atau ion dari unsur logam transisi (d) 
misalnya untuk seri pertama yakni nomor atom 21 – 30, sering dituliskan dalam 2 
urutan yang berbeda yaitu:  
 (1) [18Ar] 4s y3dx  (y = 1-2; x = 1-10) dan  (2)  [18Ar] 3dx 4s y (x = 1-10; y = 1-2).  
Penulisan konfigurasi elektronik tersebut yang benar adalah: 
a.  (1)     b.  (2)     c. Keduanya (1) atau (2) benar semua 
d.  ………………………………………………………………………………… 

SEBAB: 
a. Energi elektron dalam orbital mengikuti aturan aufbau yakni 4s y lebih rendah 

ketimbang energi elektron dalam orbital 3dx. 
b. Energi elektron dalam orbital 4s y selalu lebih tinggi daripada energi elektron dalam 

orbital 3dx.  
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c. Penulisan konfigurasi elektronik tidak perlu mempertimbangkan urutan energi 
elektron dalam kedua orbital 3d - 4s.  

d. .............................................................................................................................. 
................................................................................................................................... 

 
4. Lembar Asesmen Kegiatan Belajar-4  
1. Tentukan posisinya dalam TPU menurut IUPAC terkini maupun dengan label A-B 

model Amerika Utara bagi unsur-unsur dengan nomor atom: 13, 45, dan 74. 
2. Atom mana yang mempunyai jari-jari kovalen lebih besar, kalium ataukah kalsium, beri 

penjelasan.  
3. Unsur mana yang mempunyai energi ionisasi (pertama) lebih besar (lihat tabel),  
 14Si  ataukah 15P, 15P  ataukah  33As, demikian juga  15P  ataukah 16S; beri alasan.    
4. Unsur mana, natrium atau magnesium, yang mempunyai afinitas elektron lebih   
 mendekati nol; jelaskan. 
5. Ramalkan afinitas elektron neon, bertanda negatif atau positif (sesuaikan    
 pemakaian tanda ini dengan besaran termodinamika); jelaskan. 
6. Jelaskan perubahan harga afinitas elektron dari atom C - N ? 
7. Energi ionisasi pertama atom 19K adalah  4,34 eV, dan 29Cu adalah  7,73 eV. Hitung 

energi ionisasi atom hidrogen jika elektronnya menempati orbital yang sama seperti 
pada elektron valensi atom K dan Cu (petunjuk; gunakan rumusan umum Ritz 
persamaan 2.5, demikian juga persamaan 3.8). Bandingkan masing-masing harga yang 
diperoleh ini dengan harga kedua atom tersebut dan jelaskan mengapa berbeda. (1 eV = 
8065,5 cm-1 = 96,485  kJ mol-1) 

8. Cermati berbagai kelemahan-keunggulan masing-masing TPU Gambar 4.1a-g 
berdasarkan bentuknya.  
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5. Lembar Asesmen Kegiatan Belajar-5  
1. Gambarkan struktur Lewis (elektron-dot) untuk: PF5, [PO4]3-, [SF5]

-, dan [SO4]2-. 
2. Tentukan pula bangun geometri masing-masing spesies tersebut nomor 1 menurut teori 

VSEPR, demikian juga ramalkan model hibridisasi-nya.  
3. Gambarkan struktur asam nitrat HNO3 yang mempunyai jarak ikatan ~ 1,22 Å untuk  N–

O-terminal, dan ~ 1,41 Å untuk  N–OH; dan gambarkan ion nitrat dengan bentuk 
resonansinya dengan fakta bahwa ketiga ikatan N-O sama panjangnya.   

4. Lukiskan struktur elektronik terluar ion tiosianat (SCN)- dengan kemungkinan bentuk 
resonansinya  

5.  Berbagai bentuk geometri regular: linear, trigonal, square planar, trigonalbipiramida, 
dan oktahedron, sangat mudah ditentukan besarnya sudut ikatan. Persoalannya adalah 
bagaimana cara menentukan bahwa besarnya sudut ikatan tetrahedron regular adalah 
109,50? 

6. Atom unsur Y dan Z masing-masing mempunyai nomor atom 20 dan 17; Tentukan 
posisinya (Golongan dan Periode) dalam Tabel Periodik Unsur menurut Sistem IUPAC 
terkini maupun Amerika Utara. Jika keduanya saling bersenyawa Y-Z, ramalkan 
kemungkinan rumus molekulnya, jenis senyawanya ionik atau kovalen.  

 
 
 
B.  KUNCI  JAWABAN  LEMBAR ASESMEN  
1.  Rambu-rambu Kunci Jawaban Lembar Asesmen Kegiatan Belajar-1 
1. c Dalam pandangannya tentang atom Dalton tidak melibatkan partikel-partikel  

listrik 
2. b. Faraday menghasilkan hukumnya bahwa hasil elektrolisis sebanding dengan arus  

listrik dan massa atom 
3.a. Sinar katode tidak bergantung pada jenis gas pengisi apapun 
4.d. rasio muatan/massa elektron tidak bergantung pada kecepatan elektron 
5a. Percobaan tetes minyak untuk menentukan muatan maupun massa elektron 
6a. Minyak bukan sumber elektron melainkan penangkap elektron 
7b. Lihat persamaan 1.4 
8b. Sinar terusan bergantung pada jenis gas pengisi tabung karena akan menentukan ion 

positif yang bersangkutan 
9d. Atom hidrogen hanya tersusun oleh satu proton dan satu elektron, tidak mengandung 

neutron 
10d Perbandingan angka-angka tersebut merupakan kelipatan bilangan bulat dari nilai ini. 
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2.  Rambu-rambu Kunci Jawaban Lembar Asesmen Kegiatan Belajar-2 
1.b Pernyataan ini kurang tepat karena sebagian besar volume atom adalah ruang 

kosong. Bisa jadi sinar α memang menabrak elektron dan tidak terlalu mengganggu 
jalannya sinar α  namun ini hanya untuk atom berelektron banyak, dan inipun masih 
lebih kecil dibandingkan dengan porsi ruang kosong yang terdapat dalam volume 
atom.  

2. c Massa atom ditentukan oleh massa intinya bukan hanya proton saja melainkan   
 juga neutron (kecuali isotop 1H, karena tidak punya neutron dalam intinya). 
3. a Hanya pernyataan inilah yang merupakan teori atom Rutherford, pernyataan lainnya 

b dan c merupakan konsekuensi sifat elektron di sekeliling inti menurut fisika klasik. 
4. d Pernyataan ini salah karena spektrum kontinu terjadi jika semua panjang  

gelombang (bukan hanya panjang gelombang tertentu saja) terekam secara tumpang-
tindih 

5. a. Deret Lyman muncul pada daerah ultra violet, deret Paschen, Brackett, dan Pfund 
masing-masing muncul pada daerah inframerah dekat, inframerah, dan inframerah 
jauh.   

6.d. Setiap garis spektrum menunjuk pada energi yang dibebaskan ketika elektron  
pindah dari  tingkat energi yang lebihh tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah, 
bukan hanya antara dua tingkat energi terdekat saja (c), bukan menunjuk pada tingkat 
energi kulit elektron itu sendiri.  Pernyataan a adalah fakta karakteristik rekaman 
spektrum garis, bukan interpretasi. 

7. c.  Semua pernyataan sebenarnya menyangkut teori atom yang diusulkan oleh Bohr,  
namun untuk pilihan c ini yang benar adalah bahwa nilai n dari 1 hingga ∞ (tak 
berhingga). 

8. c. Untuk deret Balmer transisi elektronik berakhir pada kulit elektron ke dua (n = 2).  
Energi kulit elektron tertinggi selalu pada n = ∞, yang besarnya adalah nol.  Garis 
batas Balmer adalah ν ∞ = 27427,00  cm-1, dan ini merupakan energi transisi dari 
tingkat energi dengan n = ∞ ke tingkat energi dengan n = 2. Oleh karena itu energi 
kulit elektron terendah deret ini (n = 2) tentulah -27427,00  cm-1 (nilai negatif 
menunjukkan bahwa energi ini adalah energi atraktif atau tarik menarik 
elektrostatik). Opsi a betul, karena perbedaan energi antara kulit elektron dengan n = 
3 dan dengan n = 2 muncul sebagai garis pertama spektrum, jadi ν 1 = 1/λ = 

15237,45 cm-1.  Opsi b betul dengan menggunakan rumusan ν  = 1/λ . Opsi d  betul 
dengan penjelasan, energi kulit elektron dengan n = 2 adalah  -27427,00  cm-1, 
padahal perbedaan energinya dengan kulit elektron ke dua yang muncul sebagai  
garis spektrum pertama adalah 15237,45 cm-1 

9. d. Perbedaan energi antara kulit elektron dengan n = 1 dan dengan n = 2 adalah 
muncul sebagai garis pertama spektrum, jadi 82259,17 cm-1. Alternatif a dan b 
keduanya betul dengan menggunakan rumusan ν 1 = 1/λ . Untuk deret Lyman 
transisi elektronik berakhir pada kulit elektron pertama (n = 1), jadi pada kulit 
elektron dengan energi terendah. Energi kulit elektron tertinggi selalu pada n = ∞, 

354 MODUL PLPG 2014 | PENDALAMAN MATERI KIMIA 



yang besarnya adalah nol. Garis batas Lyman adalah ν ∞ = 109679,00 cm-1, dan ini 
merupakan energi transisi dari tingkat energi dengan n = ∞ ke tingkat energi dengan 
n = 1. Oleh karena itu energi kulit elektron terendah adalah -109679,00 cm-1 (nilai 
negatif menunjukkan bahwa energi ini adalah energi atraktif atau tarik menarik 
elektrostatik). 

10.c. Terjadinya spektrum garis deret apa saja berlaku rumus umum  2.5: 

ν   =  1/λ  =  RH ( 2
1

1
n

 -  2
2

1
n

) cm-1. Garis pertama deret Lyman menunjuk pada 

transisi elektronik dari tingkat energi  n2 = 2  yang berakhir pada  n1= 1. Jika harga - 
harga ini dimasukkan rumusan tersebut diperoleh nilai ν   = 82259,25 cm-1, namun 
nilai ini adalah perbedaan energi antara  n1  dan  n2 , dan nilai  n1 = - RH = - 109679 
cm-1; maka n2 = (- 109679 + 82259,25) cm-1 = - 27419,75 cm-1 
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3. Rambu-rambu Kunci Jawaban Lembar Asesmen Kegiatan Belajar--3 
Untuk Soal A 
1. Aufbau (buiding-up) artinya membangun ”keatas”, yakni membangun konfigurasi 

elektronik berdasarkan ”meningkatnya” energi orbital yang oleh Madelung diurutkan 
dengan naiknya nilai n + ℓ; jadi, ”pengisian” elektron berdasarkan urutan ini, dan 
faktanya berlaku bagi hampir semua unsur yang kita kenal untuk jumlah elektron pada 
setiap orbital dengan beberapa pengecualian (keuntungan). Namun, analisis perhitungan 
mekanika gelombang atas data spektroskopik menghasilkan bahwa urutan energi orbital 
(n-1)d < ns (kelemahan). Dengan demikian terkait dengan urutan energi orbital, 
”diagram” aufbau hanya tepat-eksak untuk 20 (tepatnya 18) atom pertama, selebihnya 
”menyimpang”, yakni menurut urutan nilai n saja (kelemahan). Dengan demikian 
diagram aufbau harus dipahami sebagai mnemonic untuk menentukan jumlah elektron 
saja (dengan beberapa pengecualian) pada setiap orbitalnya (keuntungan). Oleh karena 
itu penulisan konfigurasi elektronik yang berdasarkan urutan diagram aufbau 
sesungguhnya ”menyesatkan” (kelemahan). Harus ditegaskan bahwa aufbau bukanlah 
proses kimia (kelemahan), justru sebaliknya yakni ionisasi.  

2a. Menurut Slater konfigurasi elektronik atom 27Co dikelompokkan sebagai berikut: (1s2) 
(2s2, 2p6 ) (3s2,3p6 ) (3d7) (4s2).  
Zef terhadap setiap elektron pada 4s: 
Zef = Z - σ = 27 - [(10 x 1,00) + (15 x 0,85) + (1 x 0,35)] = 27 - 23,1 = 3,9   

  Zef terhadap setiap elektron pada 3d:   
Zef = Z - σ = 27 - [(18 x 1,00) + (6 x 0,35)] = 27 - 20,1 = 6,9  
Jadi, elektron-elektron 3d merasakan tarikan oleh inti atom dengan muatan positif 
efektif  sebesar +6,9, jauh lebih besar ketimbang yang dialami elektron-elektron 4s yang 
hanya sebesar +3,9; dengan demikian pada proses ionisasi atom Co elektron 4s akan 
mudah dilepaskan.  

2b. Menurut Slater konfigurasi elektronik atom 26Fe dikelompokkan sebagai berikut:  
(1s2) (2s2, 2p6 ) (3s2,3p6 ) (3d6) (4s2).  
Zef terhadap setiap elektron pada 4s: 
Zef = Z - σ = 26 - [(10 x 1,00) + (14 x 0,85) + (1 x 0,35)] = 26 - 22,25 = 3,75   
Zef terhadap setiap elektron pada 3d:   
Zef = Z - σ = 26 - [(18 x 1,00) + (5 x 0,35)] = 26 – 19,75 = 6,25  
Jadi, elektron-elektron 3d merasakan tarikan oleh inti atom dengan muatan positif 
efektif  sebesar +6,9 untuk Co dan +6,25 untuk Fe, jauh lebih besar ketimbang yang 
dialami elektron-elektron 4s yang hanya sebesar +3,9 untuk Co dan +3,75 untuk Fe; 
dengan demikian elektron 4s akan lebih mudah dilepaskan pada proses ionisasi kedua 
atom tersebut. Data lain menurut Tabel 3.8, Zef  = 5,58 atas elektron 4s dan Zef  = 11,86 
atas elektron 3d, paralel dengan perhitungan Slater tersebut. 

3. Data Tabel 3.8 menunjukkan bahwa muatan inti efektif,  Zef, atas orbital 3d selalu lebih 
besar daripada orbital 4s bagi semua unsur-unsur transisi. Data ini menjelaskan kenapa 
elektron 4s lebih mudah dilepaskan ketimbang elektron 3d pada proses ionisasi. 
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Untuk Soal B 
1. b, c, d       2. b-b      3. b-a       4. b 
5. b-b        6. b-a       7.  a, b, c, d     8. a, b, c, d 
9. a-a        10. b-c      11. a, b, c, d, e, f 
12. a, b, c, d – Sebab kedua elektron menempati tiga orbital p yang ketiganya setingkat 

energinya. 
13. d – Sebab ada 6 elektron pada orbital 3d dan salah satunya menempati salah satu dari 

kelima orbital d yakni pada dxz atau dyz yang keduanya representasi dari mℓ = ±1. 
14. d – Sebab keenam elektron terdiri atas 3d5 dan 4s1, dan energi 3d5 < 4s1. 
15. c – Sebab elektron terluar ion Ti3+ adalah 3d1 yang menempati salah satu dari kelima 

jenis orbital 3d yakni 3dxy atau 3dx2-y2 sebagai representasi mℓ = ±2 
16. b – Sebab energi orbital (n-1)d < 4s.  
 

MODUL PLPG 2014 | PENDALAMAN MATERI KIMIA 357 



4. Rambu-rambu Kunci Jawaban Asesmen Kegiatan Belajar-4 
1. Konfigurasi elektronik unsur dengan nomor atom:  

(a) 13 adalah: [10Ne] 3s2 3p1, atau [10Ne] + 3e; ia berada dalam golongan 13 menurut 
IUPAC atau 3A model Amerika Utara, dan periode 3. 

(b) 45 adalah: [36Kr] 4d7 5s2, atau [36Kr] + 9e; ia berada dalam golongan 9 menurut 
IUPAC atau 8B model Amerika Utara, dan periode 5. 

(c) 74 adalah: [54Xe] 4f 14 5d4 6s2; ia berada dalam golongan 6 menurut IUPAC atau 6B 
model Amerika Utara, dan periode 6. 

2. Jari-jari atom kalium lebih besar daripada kalsium, sebab dengan jumlah kulit yang 
sama (n = 4), inti atom kalsium yang lebih besar muatan positifnya (+20) menarik 
elektron-elektronnya lebih kuat daripada muatan positif inti atom kalium (+19) yang 
lebih kecil.  

3. Energi ionisasi-pertama atom Si, P, S, dan As berturut-turut adalah: 786,5; 1011,8; 
999,6; dan 994 kJ mol-1. Si, P, dan S, ketiganya dalam periode yang sama (3), masing-
masing dengan konfigurasi elektronik terluar ….. 3s2 3p2,  ….. 3s2 3p3, dan ….. 3s2 3p4.  
Naiknya nomor atom dalam periode berakibat naiknya energi ionisasi-pertama; akan 
tetapi faktanya kenaikan tersebut “menyimpang” tidak mulus melainkan membentuk 
puncak pada atom P. Penyimpangan ini tentu saja terkait dengan perbedaan konfigurasi 
elektron terluar dengan energi tertinggi, yakni pada 3p; konfigurasi elektronik “simetris-
setengah penuh” bagi atom P, dapat dipahami menghasilkan stabilitas yang lebih tinggi, 
dan konsekuensinya memerlukan energi (ionisasi) yang lebih besar untuk mengeluarkan 
elektron dari atomnya. Unsur P dan As berada dalam golongan yang sama (15), jadi 
dapat dipahami dengan bertambahnya jari-jari atom dari P-As berakibat menurunnya 
energi ionisasi bagi As.   

4. Na dan Mg masing-masing mempunyai afinitas elektron (∆Ho / kJ mol-1), -53 dan 39; 
data ini menyarankan bahwa pada proses penangkapan elektron terjadi pembebasan 
energi bagi atom Na, tetapi sebaliknya membutuhkan energi bagi atom Mg; atau dengan 
kata lain atom Na lebih mudah menangkap (satu) elektron ketimbang atom Mg. 
Penangkapan 1 elektron tambahan akan menghasilkan konfigurasi elektronik 3s2 yang 
“simetris-penuh” bagi natrium,  dan 3s2 3p1 yang “tak-simetris” bagi magnesium.       

5. Ne dengan konfigurasi elektronik 1s2 2s22p6 penuh, tentu sangat stabil. Penangkapan 
satu elektron tambahan akan menghasilkan konfigurasi 1s2 2s22p6 3s1, yang berakibat 
naiknya volume (jari-jari) atom yang sangat signifikan (karena bertambahnya  kulit); 
dengan jumlah proton yang tetap tentu saja dapat dipahami bahwa keadaan ini tidak 
mungkin stabil, jadi diperlukan energi untuk memaksakan proses ini berlangsung, yang 
artinya secara termodinamika afinitas elektron (∆Ho) bertanda positif, 116 kJ mol-1.  

6. Muatan inti efektif (menurut Slater) terhadap elektron terluar, 2s2 2p2, adalah 3,25 bagi 
C dan 2s2 2p3 bagi N sebesar 3,9; jadi terdapat kenaikan Zef sebesar + 0,65 dalam 
periode, C - N. Pada proses penangkapan 1 elektron akan dihasilkan konfigurasi 
elektronik 2s2 2p3 bagi C- dan 2s2 2p4 bagi N-; ini menghasilkan Zef  atas elektron terluar 
sebesar 2,9 bagi C- dan 3,55 bagi N-; lagi-lagi ini menghasilkan kenaikan yang sama, + 
0,65, sebagaimana atom netralnya, sebab penangkapan 1 elektron menempati orbital 
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sekelompok pada kedua atom ini. Dengan demikian Zef nampaknya tidak berperan 
dalam menentukan nilai afinitas elektronnya. Oleh sebab itu perbedaan afinitas elektron 
yang sangat mencolok (-122 kJ mol-1 untuk C dan 7 kJ mol-1 untuk N) tentu disebabkan 
oleh faktor lain, yakni “kesimetrian setengah-penuh” konfigurasi elektronik terluarnya. 
Sekalipun hanya dengan Zef rendah, konfigurasi elektronik simetri setengah-penuh bagi 
C- tentu relatif stabil, justru membebaskan energi (-122 kJ mol-1) pada penangkapan 
elektronnya; dan sebaliknya, konfigurasi elektronik simetri setengah-penuh bagi atom N 
tentu relatif stabil sehingga membutuhkan energi (+7 kJ mol-1) untuk memasukkan 
elektron ekstra ke dalam atomnya. 

7. Satu-satunya elektron valensi atom unsur 19K dan 29Cu adalah 4s1. Jadi andaikata satu-
satunya elektron atom hidrogen sudah berada dalam orbital yang sama, 4s1, maka energi 
ionisasinya menjadi lebih rendah, dan menurut Ritz dapat dihitung sebagai berikut:  

  ν   =  1/λ  =  RH ( 2
1

1
n

 -  2
2

1
n

) cm-1, dengan n1 = 4 dan n2 = ∞, diperoleh: 

   ν   = 109737 cm-1 x 1/16 = 6858,56 cm-1 = 6858,56 cm-1 /8065,5 cm-1 eV  
    = 0,850 eV.  

Nilai ini sangat berbeda, jauh lebih rendah daripada atom K (4,34 eV) dan bahkan Cu 
(7,73 eV). Tentu saja faktor utama pembedanya adalah muatan intinya, sebab elektron 
valensi 4s1 yang (akan) dilepaskan ini terikat oleh muatan inti yang berbeda-beda. Zef 
atas elektron valensi ini adalah +1 bagi atom H, [19 - (10x1) – (8x0,85) = +2,2] bagi 
atom K, dan [29 - (10x1) – (18x0,85) = +3,7] bagi atom Cu. Andaikata energi ionisasi 
kedua atom ini mengikuti rumusan ”ideal” (persamaan 3.8): 

Eionisasi  =  ( 2

2)(

n

Z σ− ) 13,6 eV, maka diperoleh: 

3. (2,2)2/42 x 13,5 eV = 4,14 eV bagi K, sangat dekat dengan data percobaan, dan 
4. (3,7)2/42 x 13,5 eV = 11,64 eV bagi Cu, berbeda jauh dari data percobaan. 

Adanya perbedaan perhitungan yang relatif besar bagi Cu menyarankan bahwa rumusan 
perhitungan Zef masih perlu diperhalus.  

8. Kelemahan-keunggulan TPU Gambar 4.1a-g berdasarkan bentuknya: 
  
Kelemahan/Keunggulan TPU Gambar 4.1a-g 
1. Urutan nomor tidak meloncati kotak,  4.1f dan 4.1g 
2. Tiap kotak hanya berisi satu unsur 4.1f dan 4.1g 
3. Penempatan unsur dalam golongan  
    tepat dan mudah dilihat  

Kecuali 4.1b; 4.1f (kecuali He) 

4. Penempatan unsur dalam golongan  
    kurang tepat  

Terjadi perbedaan label A-B pada model 
Amerika Utara vs Eropa 

5. Penempatan unsur dalam periode  
    sesuai dengan jumlah kulit 

Kecuali 4.1f (tiap baris dalam tabel tidak 
menggambarkan periode yang sama) 

6. Terjadi perbedaan pemberian label  
    A-B pada golongan 

4.1b-c-d 
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7. Penomoran golongan mudah dilihat Kecuali 4.1f, 4.1g 
8. Unsur-unsur dalam kelompok s, p, d,  
    dan f sangat jelas tempatnya 

4.1f, 4.1g 

............................................................... ......................................................................... 
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5. Rambu-rambu Kunci Jawaban Asesmen Kegiatan Belajar-5 
1. Diagram struktur Lewis (elektron-dot) untuk: PF5, [PO4]3-, [SF5]

-, dan [SO4]2-: 
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2.  PF5. Molekul ini mengadopsi geometri trigonal bipiramid menurut VSEPR, dan 

mengadopsi hibridisasi sp3d.  
 [PO4]3-. Ion ini mengadopsi geometri tetrahedral menurut VSEPR, dan mengadopsi 

hibridisasi sp3. 
 [SF5]

-. Atom pusat ion ini memiliki 6 pasang elektron yang tertata dalam bangun 
oktahedron menurut VSEPR, namun karena ada sepasang elektron non-ikat, maka 
hasilnya adalah bentuk piramida segiempat. 

 [SO4]2-. Ion ini mengadopsi geometri tetrahedral menurut VSEPR, dan mengadopsi 
hibridisasi sp3. 

3. Struktur asam nitrat HNO3 yang mempunyai jarak ikatan ~ 1,22 Å untuk  N–O-terminal, 
dan ~ 1,41 Å untuk N–OH, dan ion nitrat dengan kemungkinan bentuk resonansinya: (i) 
↔ (ii) ↔ (iii), dengan fakta bahwa ketiga ikatan N-O sama panjangnya.   
 

←  →    ←  →    

(ii) (iii) 

H 
O N 

O 

O 

 1,41 Å 

 1,22 Å 

 130o 

(a) (b) 

O 

N 
O O 

(i) 
-1 -1 

+1 

O 

N 
O O 

-1 

-1 

+1 
O 

N 
O O 

-1 

-1 

+1 

 
Struktur asam nitrat (a) dan resonansi ion nitrat (b) 

4. Ion tiosianat (SCN)- mempunyai struktur elektronik terluar sebagai berikut:  

 

 -1 0 0 0 0 -1 +1 0 -2 

**  (a)    (b)     (c)  

S     C     N 
** 

** 

** 

** ←  →    ←  →    S     C      N 
** 

** 
* 
* * 

* S      C     N 
** 

** 
* 
* 

** 

  
Bentuk (a) menghasilkan muatan formal yang paling besar walaupun atom N lebih 
elektronegatif ketimbang S dan C yang keduanya relatif sama; bentuk (b) dan (c) 
menghasilkan muatan formal yang sama rendahnya, namun karena atom N lebih negatif 
ketimbang atom S maka diduga bentuk (c) paling stabil. 

5. Geometri tetrahedron regular dalam kubus, keenam sisinya berupa diagonal muka yang 
saling bersilangan ABCD atau 1-2-3-4 (Bambar X), dan keempat ikatan tetrahedron 
panjangnya sama yakni setengah panjang diagonal ruang kubus yang bertemu di satu 
titik “pusat” kubus (E). Jadi, jika panjang rusuk kubus adalah a (misalnya B-4), maka, 
panjang diagonal muka adalah a√2 (ini adalah panjang sisi tetrahedron, misalnya CD); 
panjang diagonal ruang adalah a√3 (misalnya D-E-2), setengahnya ini (½ a√3) adalah 
panjang ikatan tetrahedron (misalnya DE).  
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Jika kita buat segitiga siku-siku pada F (misalnya DFE) dengan sisi miring DE (adalah 
panjang ikatan tetrahedron, ½ a√3), maka kedua sisi siku-sikunya adalah DF (setengah 
diagonal muka yakni, ½a√2) dan satunya FE (setengah panjang rusuk adalah ½ a). Oleh 
karena itu setengah sudut ikatan tetrahedron (misalnya CED), α, dapat dihitung melalui 
rumusan: 
sin ½α  =  DF/DE = (½a√2) / (½ a√3) = √2/√3 = 0,816; 
maka ½α = 54,750, dan α = 109,50. 

6. Atom unsur Y dengan nomor atom 20 mempunyai konfigurasi elektronik [Ar] 4s2  dan Z 
dengan nomor atom 17 mempunyai konfigurasi elektronik [Ne] 3s2 3p5. Maka dalam 
Tabel Periodik Unsur menurut IUPAC, atom unsur Y terletak dalam Periode 4 dan 
golongan 2 (atau Golongan IIA model Amerika Utara) sedangkan atom unsur Z dalam 
periode 3 dan Golongan 17 (atau golongan VIIA model Amerika Utara). Oleh karena Y 
mempunyai kecenderungan elektropositif tetapi Z cenderung elektronegatif, maka 
senyawa yang dibentuk dari keduanya cenderung ionik dengan kemungkinan rumus 
molekul YZ2. 

 

Gambar  X   Kerangka tetrahedron ABCD dalam kubus dengan rusuk a 
(a) 
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Pendalaman Materi Kimia

Stoikimetri Kimia
dan Larutan Asam Basa

I Made Sukarna



BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
 Ilmu kimia adalah bagian dari Ilmu Pengetahuan Alam (Natural Science) yang 
mengambil materi (matter) sebagai objek. Yang dikembangkan oleh ilmu kimia adalah 
deskripsi tentang materi, khususnya kemungkinan perubahannya menjadi benda lain 
(tranformation of matter) secara permanen serta energi yang terlibat dalam perubahan 
termaksud. 

1.1 Materi dan sifat-sifatnya 
Semua benda yang dapat kita lihat dan sentuh, tersusun oleh materi. Materi adalah 

segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Definisi ini lebih menyukai 
penggunaan massa daripada berat. Massa dan berat sebenarnya tidak sama. Massa suatu 
benda adalah ukuran ketahanan benda itu terhadap perubahan kecepatannya. Berat (weight)  
merupakan gaya tarik yang dialami suatu benda dengan massa tertentu oleh  grafitasi bumi 
atau benda lain yang lebih dekat dengannya seperti bulan. Coba Saudara jelaskan lebih 
lanjut perbedaan antara massa dan berat (sebutkan pula satuannya) dan cara mengukur 
massa suatu benda. 
 Materi dikelompokkan atas dasar sifatnya. Sifat materi dapat dibagi menjadi 2 
katagori yang besar yaitu sifat ekstensif, yang aditif dan tergantung pada ukuran materi dan 
sifat intensif, sifat yang non aditif dan tidak tergantung pada ukuran materi. Dari kedua 
sifat itu sifat intensif lebih berguna karena zat (substances) akan mempunyai sifat intensif 
sama walaupun tidak diketahui jumlah (banyak) zat itu . Perlu diketahui pula bahwa istilah 
zat sering digunakan dalam ilmu kimia. Istilah zat biasanya dipakai untuk menyatakan 
materi yang menyusun suatu benda. Sebagai contoh, balok es disusun oleh zat yaitu air. 
Tentunya benda yang lebih kompleks akan tersusun oleh beraneka ragam zat. Contoh sifat 
ekstensif adalah massa dan volum zat karena jumlah zat bertambah maka massa dan volum 
akan bertambah. Contoh sifat intensif adalah titik leleh (melting point) dan titik didih 
(boiling point), kerapatan (density). Kerapatan (density) adalah perbandingan massa 
terhadap volum. Air memiliki kerapatan 1 gr cm-3, ini berarti 1 gram air akan menempati 
volum 1 cm3. 20 gram air akan menempati volum 20 cm3, tetapi kerapatan air tetap 1 gr 
cm-3. Sifat materi yang erat hubungannya dengan kerapatan adalah massa jenis (spesifik 
gravity) atau kerapatan relatif. Massa jenis adalah perbandingan kerapatan zat terhadap 
kerapatan zat standar (reference substance) seperti air. Oleh karena kerapatan air 1 g cm-3, 
maka nilai massa jenis sama dengan kerapatan, hanya massa jenis tidak bersatuan. 
 Sifat materi dapat pula dibedakan atas sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah 
sifat zat yang tidak dibandingkan dengan zat lain seseperti kerapatan, warna, sifat magnet, 
massa, volum dsbnya. Sifat kimia adalah sifat yang dinyatakan sebagai mudah sukarnya 
zat bereaksi dengan zat lain. Misalnya berkarat, reaktivitas. 

1.2 Unsur (elements), senyawa (compounds), dan campuran (mixtures). 
 Tiga pembagian materi yang merupakan jantungnya ilmu kimia adalah unsur 
(elements)  senyawa (compounds), dan sistem dispersi. Pembagian materi ini dapat dilihat 
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pada Gambar 1.1. Unsur adalah bentuk tersederhana dari materi, yang tidak dapat 
diuraikan lebih lanjut secara kimia. Senyawa adalah gabungan dua atau lebih unsur dengan 
perbandingan massa tertentu dan tetap. Coba jelaskan pernyataan senyawa tersebut 
menggunakan contoh. Sistem dispersi adalah berbagai jenis unsur atau senyawa yang 
berada bersama membangun materi. Dengan demikian sistem dispersi dengan unsur 
maupun senyawa berbeda dalam hal penyusunnya. Penyusun sistem dispersi sangat 
bervariasi dan penyusun ini dapat dipisahkan baik dengan proses fisika maupun kimia.  
Sistem dispersi dapat diklasifikasikan menjadi dispersi homogen dan dispersi heterogen. 
Dispersi homogen disebut larutan dan mempunyai sifat yang serbasama di semua 
bagiannya. Oleh karena itu dikatakan bahwa larutan terdiri dari fasa tunggal (single phase). 
Jadi fasa dapat didefinisikan sebagai bagian dari sistem yang mempunyai sifat dan 
penyusun yang serbasama. Dispersi heterogen (campuran), tidak mempunyai sifat dan 
penyusun yang serbasama di semua bagian. Misalnya campuran air , minyak, dan es. 
Campuran ini terdiri dari tiga fasa yaitu air (padat), minyak (cair) dan es (padat), yang 
sangat jelas bidang batas di antaranya. Coba sebutkan contoh campuran yang lain  dan 
bagaimana cara pemisahannya ?.  

 
Berdasarkan ukuran diameter partikel, sistem dispersi dapat dikalsifikasikan lagi 

menjadi dispersi koloid yaitu dispersi yang ukuran partikelnya terletak di antara dispersi 
homogen dengan dispersi heterogen ( 2 nm ≤ d ≤ 200 nm) 
 Senyawa-murni dapat mengalami perubahan fasa : padat menjadi cair atau cair 
menjadi gas pada suhu tetap. Sebagai contoh, es meleleh pada suhu 0oC, yaitu suatu suhu 
yang tetap konstan pada saat air berubah dari padat menjadi cair. Bila campuran 

 →←
Kimia
Perubahan

 

 →← FisikaPerubahan  
 

Materi 
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Gambar 1.1 Pembagian Materi. 
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mengalami perubahan fasa, maka umumnya berlangsung pada suatu kisaran (range) suhu. 
Oleh karena itu untuk memisahkan penyusun campuran perlu dilakukan percobaan terlebih 
dahulu untuk mengetahui suhu terjadinya perubahan fasa penyusun campuran itu.  
 
1.3 Hukum kekekalan Massa dan Hukum Perbandingan Tetap 
 Ahli kimia Jerman, Becher dan Stahl, pertama kali menyimpulkan dari 
eksperimennya bahwa pembakaran suatu zat (pembakaran kayu, perkaratan besi) 
disebabkan karena sesuatu yang disebut flogiston (phlogiston). Tetapi Antoine Lavoisier 
(1743-1794) ahli kimia Perancis, yang juga merupakan korban Revolusi Perancis dan di 
guillotine pada 8 Mei 1794, telah membantah kesimpulan tersebut dan melalui peragaan 
mengatakan bahwa pembakaran terjadi dari reaksi zat dengan oksigen. Dia juga 
menunjukkan, melalui pengukuran yang sangat hati-hati, bahwa bila reaksi dilakukan di 
dalam ruang tertutup, sehingga tidak ada hasil reaksi yang hilang, jumlah total massa 
semua zat yang ada setelah reaksi sama dengan sebelum reaksi. Hasil pengamatannya ini 
dikenal dengan hukum kekekalan massa (the law of conservation of mass) yang 
mengatakan bahwa dalam reaksi kimia massa bersifat kekal tidak dapat diciptakan 
maupun dimusnahkan. Ini merupakan salah satu prinsip kimia yang sangat penting 
sampai saat ini. Sebenarnya Einstein telah menunjukkan bahwa ada hubungan antara massa 
dan energi, yaitu dengan ungkapan yang sangat terkenal : E = m c2. Prubahan energi yang 
terjadi dalam reaksi kimia semestinya diikuti dengan adanya perubahan massa, tetapi 
perubahan massa tersebut terlalu kecil untuk dapat diukur secara eksperimen. Sebagai 
contoh, perubahan energi yang terjadi pada reaksi 2 gram hidrogen dengan 16 gram 
oksigen setara (ekivalen) dengan perubahan massa sekitar 10-9 g. Timbangan analitik yang 
sensitif hanya dapat mendeteksi perbedaan massa sekitar 10-6 – 10-7 g, sehingga perubahan 
massa sebesar 10-9 tidak dapat terukur. 
 Hasil eksperimen Lavoisier, mendorong ahli kimia lain untuk menyelidiki aspek 
kuantitatif dari reaksi kimia. Penyelidikan Joseph Proust (1754 – 1826) akhirnya 
medapatkan hukum perbandingan tetap (the law of definite proportions). Hukum 
perbandingan tetap menyatakan bahwa di dalam suatu zat murni, unsur-unsur 
penyusunnya selalu mempunyai perbandingan massa tetap. Air misalnya, 
perbandingan massa hidrogen dengan oksigennya selalu 1 : 8. Jadi apabila 9,0 gram air 
diuraikan akan terjadi 1 gran hidrogen dan 8 gram oksigen. Apabila 18 g air diuraikan, 
maka akan terbentuk 2 g hidrogen dan 16 g oksigen. Lebih lanjut apabila 2 gram hidrogen 
dicampur dengan 8 g oksigen, dan campuran itu direaksikan, maka akan terjadi 9 gram air 
dan 1 g hidrogen akan tetap sebagai sisa setelah reaksi. 
 Hasil penelitian Proust ini ditentang oleh Claude Berthollet (1748 – 1822), yang 
berpendapat bahwa penyusun suatu zat tergantung pada bagaimana zat itu dibuat. Tetapi 
saat itu pendapat Berthollet tidak mendapat pengakuan karena sistem analisisnya masih 
sangat belum maju dan sampel yang digunakan adalah berupa paduan (alloy) atau 
campuran yang penyusunnya memang sangat bervariasi. Namun kini, beberapa senyawa 
dalam keadaan padat diketahui mempunyai penyusun yang sedikit bervariasi dan tidak 
selalu tetap. Senyawa seperti itu disebut bertolida (berthollides.) 
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1.4 Teori Atom Dalton. 
 Johm Dalton (1766 – 1844), ahli kimia Inggris mengusulkan teori atom yang 
dikenal dengan teori atom Dalton. Hipotesis Dalton tentang atom pertama kali 
dipublikasikan pada kuliahnya tahun 1803 dan dipublikasikan secara lengkap dalam buku 
A New System in Chemical Philosophy tahun 1808. Isi teori atom Dalton dapat dinyatakan 
sebagai berikut :. 
a. Materi terdiri dari partikel-partikel sangat kecil yang tidak dapat dibagi, yang disebut 

atom. 
b. Atom-atom suatu unsur mempunyai sifat yang sama (seperti ukuran, bentuk, dan 

massa), yang berbeda dengan sifat-sifat atom unsur lain. 
c. Suatu reaksi kimia hanya merupakan penggabungan, pemisahan, atau pertukaran  

atom-atom. Atom-atom itu sendiri dalam reaksi kimia tetap ada.  
Kelompok atom-atom yang terikat menjadi satu kesatuan secara kuat sehingga 
membentuk jati dirinya sebagai partikel tunggal, disebut molekul (dari kata Latin yang 
berarti “partikel kecil”).  

 Dalton mengembangkan simbul untuk menyatakan atom unsur dan dengan simbul 
ini dia menulis persamaan pembentukan senyawa seperti persamaan pembentukan dua 
senyawa oksida-karbon berikut ini.  
   +     
   +    2         
 
 
Kedua persamaan itu berdasarkan teori atom Dalton, menggambarkan hukum kekekalan 
massa, hukum Perbandingan tetap, dan hukum Perbandingan berganda. 
 Teori atom Dalton dapat menjelaskan adanya hukum perbandingan berganda 
(the law of multiple proportions). Hukum ini menyatakan bahwa bila dua senyawa 
yang berbeda dibentuk oleh 2 unsur yang sama, maka bila massa salah satu unsur 
dalam kedua senyawa sama, maka unsur lainnya dalam kedua senyawa itu akan 
mempunyai perbandingan massa sebagai bilangan sederhana dan bulat. Sebagai 
contoh unsur karbon dan oksigen dapat membentuk dua senyawa yaitu karbon monooksida 
dan karbon dioksida. Pada karbon monooksida, tersusun dari 1,33 g oksigen yang 
bergabung dengan 1 gram karbon dan pada karbon dioksida, 2,66 g oksigen bergabung 
dengan 1,00 g karbon. Perbandingan massa oksigen pada kedua senyawa yang bergabung 

dengan massa karbon yang tetap adalah : 
2
1

66,2
33,1

= . Hal ini sesuai dengan teori atom 

bahwa bila karbon monooksida terdiri dari 1 atom oksigen yang terikat dengan satu atom 
karbon dan karbon dioksida terdiri dari 2 atom oksigen yang terikat dengan satu atom 
karbon, maka berat oksigen 
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di dalam molekul karbon dioksida haruslah dua kali massa oksigen di dalam molekul 
karbon monooksida. Untuk lebih jelasnya perhtikan Gambar 1.2. 
Rangkuman. 

Ilmu kimia adalah ilimu yang membahas, khususnya tentang kemungkinan 
perubahannya menjadi benda lain (tranformation of matter) secara permanen. Sifat materi 
dapat dibagi menjadi 2 katagori yang besar yaitu sifat ekstensif yang aditif dan sifat intensif 
yang non aditif. Disamping itu materi dapat pula dibedakan atas sifat fisika dan sifat kimia.  
 Tiga pembagian materi yang merupakan jantungnya ilmu kimia adalah unsur 
(elements) senyawa (compounds), dan sistem dispersi. 
 Hukum-hukum dasar ilmu kimia adalah hukum kekekalan massa, hukum 
perbandingan tetap, dan hukum perbandingan berganda. Senyawa yang menyimpang dari 
hukum kekekalan massa disebut bertolida. Hukum-hukum dasar ilmu kimia ini dapat 
dijelaskan dengan tori atom Dalton. 
 
 
 

Karbon 
dengan 
berat 
sama 

Perbandingan berat 
oksigen, 1 :2 

Karbon 
monooksida 

Karbon 
dioksida 

Gambar 1.2 Hukum Perbandingan berganda. 
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Soal Latihan. 
1.1. Sebutkan perbedaan antara sifat ekstensif dan intensif dan berikan contohnya, kalau 

bisa berikanlah contoh yang berbeda dengan yang ada dalam diktat ini. 
1.2. Sebutkan perbedaan antar kerapatan dengan kerapatan jenis, serta berikan satuannya. 
1.3. Mengapa massa digunakan untuk menyatakan jumlah materi di dalam suatu objek, 

bukannya berat ?.  
1.4. Sebutkan perbedaan antara : (a). Unsur dan senyawa (b). Atom dan molekul (c). 

Campuran homogen dan heterogen (d) senyawa dan unsur. 
1.5. Nyatakan dengan kata-kata sendiri hukum : Kekekalam massa; Perbandingan tetap; 

Perbandingan berganda.  
1.6. Dua sampel magnesium oksida dianalisis. Sampel pertama mengandung 1,52 gram 

magnesium dan 1,00 gram oksigen. Sampel kedua mengandung 4,56 gram magnesium 
dan 3,00 gram oksigen. Apakah hasil analisis ini mematuhi hukum Perbandingan tetap 
(hukum Proust) ?. 

1.7. Timah membentuk dua senyawa oksida. Senyawa pertama mengandung 1,35 gram 
oksigen setiap 10 gram timah dan senyawa kedua mengandung 2,70 gram oksigen 
setiap 10 gram timah. Tunjukkan bahwa hasil ini mematuhi hukum Perbandingan 
berganda (hukum Dalton). 

1.8. Gambarkanlah dengan kata-kata bahwa teori atom Dalton menjelaskan (a) hukum 
kekekalan massa (b) hukum Perbandingan tetap (c) hukum Perbandingan berganda. 
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1. STOIKIOMETRI 
 
 
A. Pendahuluan 

Istilah stoikiometri berasal dari bahasa Yunani yaitu stoicheon yang berarti unsur 
(element) dan metron yang berarti pengukuran (measure). Jadi stoikiometri menunjuk pada 
hubungan kuantitatif antara reaktan dan produk dalam reaksi. Stoikiometri dapat dikatakan 
pula sebagai hitungan (aritmatika) ilmu kimia. Pada Parwa ini, sebelum melakukan 
hitungan kimia, terlebih dahulu akan dibahas tentang massa atom relatif dan massa 
molekul relatif, dan konsep mol. Secara rinci, setelah membaca Parwa ini diharapkan Sdr 
dapat menguasai hal-hal  sebagaimana diuraikan pada Kompetensi Dasar dan Indikator 
sebagai berikut ini. 

Kompetensi Dasar 
Memahami cara penentuan massa atom dan massa molekul relatif dengan spektrometer 
massa dan melakukan perhitungan kimia dengan pendekatan faktor konversi serta 
perhitungan kimia dalam analisis volumetri. 

Indikator 
1. Menghitung massa atom relatif suatu unsur dari kelimpahan relatif isotopnya atau 

spektrum massanya. 
2. Melakukan perhitungan kimia dengan menggunakan konsep mol dalam suatu rumus 

kimia, persamaan reaksi kimia, dengan pendekatan faktor konversi.  
3. Menentukan rumus empiris dan molekul suatu senyawa dari komposisi unsur-

unsurnya.  
4. Medefinisikan berbagai besaran konsentrasi. 
5. Mengubah besaran konsentrasi ke besaran konsentrasi yang lain. 
6. Membuat larutan dengan konsentrasi tertentu. 
7. Melakukan perhitungan kimia menggunakan volume dan konsentrasi larutan-larutan  
8. Melakukan perhitungan volumetri  pada titrasi asam-basa 
9.  Melakukan perhitungan volumetri pada titrasi redoks. 
 
B. Massa Atom Relatif dan Massa Molekul Relatif 
 Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai masa dan volum. Teori atom Dalton 
mengatakan bahwa bagian terkecil dari materi adalah atom. Atom dengan demikian 
mempunyai massa. Teori atom Dalton  sangat memacu penelitian mencari massa satu atom 
suatu unsur. Bagaimanakah menentukan massa satu atom suatu unsur dan bagaimanakah 
satuannya?  

Ahli kimia John Dalton pertama kali menyarankan massa satu atom hidrogen 
sebagai satu satuan massa atom. Francis Aston, penemu spektrometer massa, 
menggunakan 1/16 dari massa satu atom oksigen-16 sebagai satu satuan massa atom. 
Sehingga sebelum tahun 1961 ahli fisika mendefinisikan satu satuan massa atom (sma) (the 
physical atomic mass unit (amu)) sebagai 1⁄16 dari massa satu atom oksigen-16. Namun 
ahli kimia mendefinisikan satu satuan massa atom sebagai 1⁄16 dari massa rata-rata isotop 

370 MODUL PLPG 2014 | PENDALAMAN MATERI KIMIA 



atom oksigen. Jadi sebelum tahun 1961 ahli-ahli fisika dan ahli-ahli kimia menggunakan 
simbul sma (amu) sebagai satu satuan massa atom dengan harga sedikit berbeda. Satuan 
lama ini kadang-kadang sekarang masih dijumpai dalam literatur ilmiah. Tetapi standar 
satuan massa atom yang diterima sekarang adalah satuan massa atom yang diseragamkan 
(the unified atomic mass unit) dengan simbul u (symbol u), dengan: 1 u = 1,0003179 sma 
(amu) skala fisika (physical scale) dan 1 u = 1,000 043 sma (amu) skala kimia (chemical 
scale). Kedua satuan massa atom terdahulu harganya lebih kecil daripada satuan massa 
atom yang telah diseragamkan (the unified atomic mass unit), yang telah diadopsi oleh 
IUPAP (the International Union of Pure and Applied Physics) pada tahun 1960 dan oleh 
IUPAC (the International Union of Pure and Applied Chemistry) pada tahun 1961. Sejak 
tahun 1961, satu satuan massa atom didefinisikan sama dengan seperduabelas (1/12) dari 
massa satu atom karbon-12 yang tidak terikat, dalam keadaan diam (at rest), dan dalam 
tahana dasar (ground state). Dengan demikian dapat dipahami bahwa massa satu atom 
larbon-12 adalah tepat 12 u. 

Berdasarkan keterangan di atas, massa satu atom suatu unsur saat ini ditetapkan 
dengan membandingkannya terhadap standar tertentu yaitu standar atom karbon-12 dengan 
massa 12 u tepat. Sehingga istilah yang tepat untuk massa satu atom suatu unsur adalah 
massa atom relatif dengan simbul Ar dengan tanpa satuan. Sesuai dengan standar 
karbon-12, maka massa atom relatif suatu unsur adalah massa rata-rata suatu atom 
unsur berdasarkan kelimpahan nuklidanya, relatif terhadap massa satu nuklida 
karbon-12 yang tidak terikat, dalam keadaan diam (at rest), dan dalam tahana dasar 
(ground state. 
 Adakah hubungan antara massa atom dengan satuan u dengan satuan massa yang 
telah dikenal yaitu gram ? Massa satu atom karbon-12 ditetapkan 12,00 u tepat dan telah 
didapatkan bahwa massa satu atom karbon-12 adalah 1,9926786 x 10−23 gram. Dengan 
demikian seperduabelas dari massa satu atom karbon-12 dalam gram ini sama dengan 1u. 

Jadi, 1 u = 2423 10660566,1109926786,1
12
1 −− = xgramxx  gram. Jadi jelaslah bahwa 

satuan massa atom ada hubungannya dengan satuan massa yang telah dikenal yaitu gram. 
Besaran massa dengan demikian mempunyai 2 satuan yaitu u dan gram. Bila 
membicarakan massa satu atom, satuan yang sering digunakan adalah u. Sebagai contoh 
massa satu atom karbon adalah 12,00 u. Pada literatur biokimia dan biologi molecular 
(khususnya buku-buku rujukan untuk protein) satu satuan massa atom yang digunakan 
adalah dalton dengan simbul Da. Oleh karena protein adalah molekul yang besar, maka 
satuannya dinyatakan sebagai kilodaltons, atau  "kDa". Satu kilodalton sama dengan 1000 
dalton.  

Satuan massa yang diseragamkan (u), atau dalton (Da) atau kadang-kadang disebut 
juga sebagai satuan massa yang universal (universal mass unit), adalah suatu satuan 
massa  yang kecil yang digunakan untuk menyatakan massa atom dan massa molekul. 

Berdasarkan harga 1 u tersebut, massa atom relatif (Ar ) suatu unsur 
didefinisikan sebagai bilangan yang menyatakan angkabanding antara massa rata-
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rata satu atom unsur itu dengan 
12
1  massa satu atom karbon-12 yang tidak terikat, 

dalam keadaan diam (at rest), dan dalam tahana dasar (ground state. 
Definisi massa atom relatif itu dapat dituliskan sebagai berikut ini. 

   Ar = 
12-karbon atomsatu  massax 

12
1

unsur  atom rata-rata massa  

Berdasarkan definisi itu dapat dipahami bahwa bila massa rata-rata atom unsur dapat 
ditentukan, maka massa rata-rata atom unsur itu merupakan Ar atom unsur itu. Mengapa 
massa atom unsur dinyatakan dengan massa rata-rata atom unsur itu?  

Di alam ini, tidak ada materi yang ukurannya (massa) sama. Ada materi yang besar  
dan ada materi yang kecil. Materi yang sejenis pun ukurannya (massa) dapat tidak sama. 
Sebagai contoh, telur ayam ada yang besar dan ada yang kecil. Bila ada 2 telur ayam yang 
ukurannya (massa) tidak sama maka massa kedua telur ayam itu disebut sebagai massa 
rata-rata dan yang tentunya dapat ditentukan. Demikian pula bila ada 6 telur ayam 
massanya masing-masing a gram dan 4 telur ayam massanya masing-masing b gram, maka 
massa rata-rata ke 10 telur ayam itu dapat ditentukan. Coba tentukan massa rata-rata ke 
sepuluh telur ayam itu.  
 Atom-atom  suatu unsur pun massanya tidak sama. Penentuan massa rata-rata atom 
suatu unsur tidak sesederhana sebagaimana penentuan massa rata-rata telur ayam. 
Bagaimanakah penentuan massa rata-rata atom suatu unsur yang merupakan massa atom 
relatif atom unsur itu? 
1. Penentuan massa Atom Relatif dengan Spektometer massa (Mass Spectrometer, 

MS)  
Massa atom relatif dapat ditentukan dengan menggunakan spektrometer massa. 

Gambar 1 berikut ini menunjukkan diagram sederhana dari spektrometer massa. 
 

 
 
 

Gambar 1. Diagram spektrometer massa 
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Prinsip kerja spektrometer massa adalah sebagai berikut ini. Suatu sampel unsur 
tertentu diletakkan di ruang penguapan (vaporisasi), di tempat itu sampel diuapkan menjadi 
atom-atom gas. Atom-atom gas tersebut kemudian diionisasikan dengan menggunakan 
pemanas di ruang ionisasi sehingga atom-atom gas menjadi ion-ion positif. Di ruang 
akselerasi, ion-ion positif di akselerasi menggunakan medan listrik ke arah plat Y. Medan 
listrik ini dihasilkan oleh suatu tegangan tinggi di antara plat X dan Y. Ion-ion positif 
kemudian dibelokkan oleh medan magnet. Ion-ion dengan massa kecil paling mudah 
dibelokkan dan akan jatuh pada detector mendekati A. Ion-ion dengan massa lebih besar 
sulit dibelokkan dan jatuh pada detector mendekati B. Hubungan jari-jari gerakan 

melingkar ion-ion positif dengan angkabanding massa ion positif terhadap muatannya (
e
m ) 

adalah :  

E
rH

e
m

2

22

=  . ……………………………………………….....….          (1.1) 

Di sini,  
e
m  = angkabanding massa partikel terhadap muatannya, H = kekuatan medan 

magnet, dan E = perubahan voltase untuk mempercepat ion.  

Persamaan 1.1 menandaskan bahwa 
e
m  ion positif  berbanding lurus terhadap jari-

jari gerakan. Ion positif 

dengan harga 
e
m  

berbeda akan 
menempuh jalan 
lingkar yang berbeda 
dan akan jatuh pada 
detector di tempat yang 
berbeda. Ion positif 

dengan 
e
m  sama, akan 

melalui jalan yang 
sama dan akan jatuh 
pada detektor di tempat 
yang sama. Partikel 
bermuatan yang  jatuh 
pada detektor akan 
dinetralkan oleh 
elektron sehingga 
menimbulkan arus dan 
dicatat sebagai puncak-
puncak pada kertas 
grafik yang berupa Gambar 2. Spektra massa unsur besi 

massa relatif (m/e)

ke
li

m
p

ah
an

53    54      55     56       57         58       59 
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spektra massa dari unsur. Semakin banyak elektron yang diperlukan untuk menetralkan 
partikel positif, semakin banyak arus yang timbul sehingga puncak yang dihasilkan akan 
lebih tinggi. Jadi jumlah arus yang diperlukan sebanding dengan jumlah muatan positif  
partikel. Ketinggian puncak-puncak yang tergambar pada  spektra massa menunjukkan 
kelimpahan ion-ion positif yang ada. Spektra mssa dari unsur dapat dilihat pada Gambar 2. 
Dalam praktik, detektor ion dijaga dalam posisi tepat. Medan magnet divariasi sehingga 
ion-ion dengan massa yang berbeda tiba pada detektor pada waktu yang berbeda. Suatu 
pompa diperlukan dalam spectrometer massa untuk mempertahankan kevakuman di bagian 
dalam spektrometer massa karena setiap molekul udara yang  
masih ada di bagian dalam akan menghalangi gerakan dari ion-ion. Dalam praktik, 
komputer juga akan mencetak massa tiap atom suatu unsur dengan tepat beserta 
kelimpahannya  masing-masing. Dengan spektrometer massa dapat ditentukan bahwa suatu 
unsur mempunyai  

atom yang massanya berbeda. Atom-
atom unsur yang sama, yang 
massanya berbeda itu yang dikenal 
dengan isotop. Isotop besi yang 
diproleh dengan spektrometer mass 
dapat dilihat pada Tabel 1. Informasi 
pada Tabel 1 dapat digunakan untuk 
menghitung massa atom relatif (Ar) 
dari besi. 
 
      
 
 

Ar besi  =  
100

)kelimpahan x Ferelatif  (massa  )kelimpahan x Ferelatif  (massa 
 )kelimpahan x Ferelatif  (massa  )kelimpahan x Ferelatif  (massa

5857

56 54

++

+

 

 =  
100

)33,093,57()19,294,56()7,9194,55()82,594,53( xxxx +++   

 = 55,8 
Apakah artinya massa atom relatif  besi yang 55,8 terhadap massa satu atom 

karbon-12 ?. Massa rata-rata atom besi relatif terhadap karbon-12 adalah 55,8 yang berarti 

bahwa rata-rata satu atom besi mempunyai massa 
00,12
8,55  atau 4,65 kali massa satu atom 

karbon-12. 

Penurunan hubungan : 
E
rH

e
m

2

22

= .  

Energi kinetik (½mv2) ion positif yang dihasilkan dalam spektrometer massa 
ditentukan oleh voltase (E) yang digunakan untuk mempercepat ion tersebut dan muatan 
ion (e). 

Tabel 1  
Massa Relatif Isotop dan Kelimpahan   Unsur 
Besi 
 
Isotop Massa Relatif Isotop Persentase 

Kelimpahan 
54Fe 53.9396 5.82 
56Fe 55.9349 91.66 
57Fe 56.9354 2.19 
58Fe 57.9333 0.33 
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  ½mv2 = Ee                  
(1.2) 
Gerakan ion positif dalam spektrometer massa disimpangkan oleh medan magnet sehingga 
gerakanya melingkar dengan jari-jari r. Gaya interaksi (f) antara medan magnit dengan 
muatan ion yang bergerak berhubungan langsung dengan kekuatan medan magnit (H), 
besar muatan ion (e), dan kecepatan ion (v). 
  f(magnet0 = Hev                 
(1.3) 
Gaya sentrufigal ion (karena cenderung tetap pada gerakan lurusnya) berbanding lurus 
dengan massanya dan kuadrat kecepatannya dan berbanding terbalik terhadap jari-jari  
simpangan (r). 

  F(sentrufugal) = 
r

mv2

                 

(1.4) 
Kedua gaya (f) ini sama karena ion bergerak melalui medan magnet. 

  Hev = 
r

mv2

                  

(1.5)  
Dari persamaan (1.2) dan (1.5) diperoleh masing-masing harga v dan harga v dari kedua 
persamaan ini sama. 

  
m
Ee

m
Her 2

=  

Kedua sisi dikuadratkan, 

  
m
Ee

m
reH 2

2

222

=  

Akhirnya diperoleh ; 

  
E
rH

e
m

2

22

= . 

 
2 Massa Molekul Relatif 

Molekul-molekul zat yang dianalisis dengan menggunakan  spektrometer massa akan 
menghasilkan juga ion-ion positif. Ion-ion positif menghasilkan spektrum massa dari ion-
ion positip. Spektrum massa molekul-molekul mengandung 2 tipe garis yaitu suatu garis 
yang menunjukkan massa molekul keseluruhan. Garis ini memberikan massa relatif yang 
paling besar, dan menunjukkan massa molekul relatif molekul yang bersangkutan. Garis-
garis yang lain adalah garis yang menunjukkan pecahan-pecahan (fragmen) dari molekul 
molekul. Pecahan-pecahan ini dihasilkan pada saat molekul-molekul pecah di dalam 
spektrometer massa. Spektrum massa dari etanol ditunjukkan pada Gambar 3. Garis 
dengan massa paling besar yaitu 46 adalah menunjukkan molekul keseluruhan. Oleh 
karena itu massa molekul relatif dari etanol adalah 46. Garis ini memiliki kelimpahan yang 
sangat kecil karena sebagian besar molekul telah pecah menjadi fragmen-fragmen di dalam 
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spektrometer massa. Pecahan-pecahan (fragmen) dari molekul-molekul etanol, dihasilkan 
ketika molekul-molekul etanol pecah di ruang ionisasi. Fragmen-fragmen terbentuk ketika 
satu atau lebih ikatan kovalen pecah dan 
pemecahannya dapat dilihat pada Tabel 2. 

Jika satu dari unsur-unsur pembentuk 
molekul mempunyai 2 isotop atau lebih, maka  
garis yang muncul pada spektra massanya 
lebih dari satu garis. Sebagai contoh adalah 
spektrum massa dari Bromometana, CH3Br 
yang ditunjukkan oleh Gambar 4. Karbon 
hampir semuanya adalah 12C dan hidrogen 
hampir semuanya adalah 1H. Tetapi bromin 
terdiri dari 79Br dan 81Br yang jumlahnya kira-
kira sama. Oleh karena itu spektrum massa 
bromometana terdiri dari 2 garis yang 
disebabkan oleh CH3Br+ dan massa relatifnya 
dapat dilihat pada Tabel 3. 

Penentuan massa molekul relatif dari 
suatu molekul dengan menggunakan 
spectrometer massa diperuntukkan bagi 
molekul yang belum diketahui rumusnya. 
Apabila molekul telah diketahui rumusnya 
maka massa molekul relatif merupakan jumlah 

massa relatif (m/e)

ke
lim

pa
ha

n

CH3CH2+ 

 

CH3CH+ 

      0         5        10 15       20     25     30       35       40       45      50      55      60      65        70             

CH3OH+ 

 

CH3CH2O+ 

 

CH3CH2+OH- 

molekul keseluruhan 

Gambar 3. Spektra massa etanol 

Massa relatif (m/e) 

Keli
mpa
han  

 96  94 

Gambar 4:  
Spektrum massa dari 
CH3Br 
 

Tabel 3: Massa relatif  Ion CH3Br 

Ion dalam spektrum 

massa 

Massa 

relative 
12C1H3

79Br+ 

12C1H3
79Br+ 

94 

96 
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massa atom relatif dari atom-atom di dalam rumusnya.  Hal ini sesuai dengan  hukum 
kekekalan massa dari atom-atom yaitu atom-atom yang bergabung membentuk molekul, 
massa atom relatifnya tidak berubah. Istilah massa molekul relatif hanya tepat untuk 
senyawa kovalen. Tidak tepat untuk senyawa ion kerena molekulnya terdiri dari ion-ion. 
Seperti senyawa NaCl baik padatannya maupun lelehannya terdiri dari ion natrium dan ion 
klorida, sehingga tidak tepat disebut molekul natrium klorida. Untuk senyawa ion, massa 
molekul relatifnya disebut massa rumus relatif dengan lambang sama yaitu Mr. Istilah 
massa rumus relatif lebih luas pengertianya karena dapat digunakan baik untuk senyawa 
ion maupun senyawa kovalen.  Dengan demikian massa rumus relatif untuk kalsium 
klorida, CaCl2 adalah  1( Ar Ca) + 2(Ar Cl)  = 1(40,1)  + 2(35,5) = 111.1. Untuk molekul 
etana, C2H6 massa molekul relatifnya adalah 2(Ar C) + 6(Ar H) = 2(12) + 6(1) = 30. 

Berdasarkan massa molekul relatif suatu molekul atau massa rumus relatif suatu 
rumus senyawa, dapat dipahami bahwa perbandingan massa atom-atom penyusun suatu 
molekul atau perbandingan massa ion-ion penyusun suatu rumus senyawa sesuai dengan 
perbandingan massa atom relatifnya dan perbandingan ini tetap (ingat hunum 
perbandingan tetap atau hokum Proust). Dengan demikian perbandingan massa C : H 

Tabel 2 Hasil fragmen dari molekul Etanol  

Ikatan yang putus 
ditunjukkan 
dengan tanda panah 

Fragmen yang 
dihasilkan pada 
spektrum massa 

Massa 
relatif 

 
 

 

 

       45 

 

 

        31 

 

 

 

       29 

 

 

 

       28 
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dalam etana adalah 2(12) : 6(1) = 24 : 6 = 4 : 1.  Persentase (%) tiap atom penyusun suatu 
enyawa dengan demikian dapat detentukan mengunakan rumus berikut ini. 

%100
M

relatif)  tomaatom)(massjumlah ( senyawa dalamion atau unsur  %
r

×= …..(1.6) 

Dengan demikian % karbon dalam etana adalah %80%100
 30

24
=×  

C. Konsep Mol. 
 Atom atau molekul sangat kecil dan tidak dapat dilihat. Mengambil satu atom  
suatu unsur yang massanya misalnya 12 u atau mengambil satu molekul yang misalnya 
massanya 30 u (ingat bahwa 1u = 1,6605665 x 10-24 gram) sangatlah tidak mungkin 
dilakukan. Dalam praktek sehari-hari yang biasa dilakukan adalah mengambil unsur atau 
senyawa dalam jumlah yang banyak, yang tentu mengandung banyak atom atau banyak 
molekul, dengan massa tertentu yang satuannya gram. Misalnya mengambil karbon 
sebanyak 12 gram (Ar C = 12), dan pengambillan ini mudah dilakukan dengan cara 
menimbang. Jadi mengambil zat sesuai dengan Ar atau Mr zat itu dalam gram sangat 
mudah dilakukan. 
 Jumlah atom, molekul, atau ion yang terdapat dalam setiap Ar gram atau Mr gram 
zat adalah sama. Misalnya oksigen, O2, sebanyak 32 gram, mengandung jumlah molekul 
yang sama dengan metana, CH4, sebanyak 16 gram. (Hal ini dapat buktikan dengan 
mengingat bahwa massa 1 molekul O2 dan CH4 masing-masing 32 u dan 16 u dan 1u = 
1,6605665 x 10-24 gram). Hanya molekul O2 lebih besar-besar dibandingkan dengan 
molekul CH4. Dengan analogi yang lebih akrab, bahwa satu lusin telur ayam akan 
mempunyai massa lebih besar daripada satu lusin telur puyuh. Seperti penjual telur, 
menghitung telur-telur dengan satuan lusin (atau dengan satuan jumlah yang lain seperti 
dozen, dsbnya), ahli kimia menghitung jumlah atom-atom, molekul-molekul, atau ion-ion 
dengan satuan jumlah yang disebut mol (mole). Istilah mol diturunkan dari bahasa latin 
yang berarti setumpuk. Mol dalam hal ini adalah besaran konsep yang mewakili setumpuk 
atau sejumlah atom, molekul, ion, atau partikel-partikel lain. Berdasarkan sistem satuan SI, 
mol tidak mempunuai satuan, tetapi satuan yang sesuai dengan arti mol itu yaitu jumlah 
partikel (amount of substance). 
 Sebelum tahun 1959  IUPAP and IUPAC menggunakan  oksigen sebagai standar 
untuk mendefinisikan mol. Kimiawan mendefinisikan mol sebagai jumlah atom oksigen 
yang dipunyai oleh 16 gram oksigen, sedangkan fisikawan mendefinisikan mol dengan 
cara yang sama tetapi hanya mengggunakan nuklida oksigen-16. Kedua organisasi itu pada 
tahun 1959/1960 setuju mendefinikan mol sebagai berikut ini.  

Menurut Sistem Internasional (SI), satu mol adalah jumlah zat yang 
mengandung partikel-partikel elementer, sebanyak jumlah atom yang 
terdapat dalam 0,012 kg (12 gram) karbon-12. 

Definisi ini diadopsi oleh ICPM (International Committee for Weights and Measures) pada 
tahun 1967,  dan pada tahun 1971 definisi itu diadopsi oleh  CGPM (General Conference 
on Weights and Measures) yang ke 14. Pada tahun 1980 the ICPM mengklarifikasi definisi 
itu dengan nendefinikan bahwa atom-atom karbon-12 dalam keadaan tidak terikat dan 
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dalam tahana dasarnya (ground state). Definisi satu mol dengan demikian menjadi sebagai 
berikut ini.  

Satu mol adalah jumlah zat yang mengandung partikel-partikel elementer, 
sebanyak jumlah atom yang terdapat dalam 0,012 kg (= 12 gram) karbon-12. , 
dimana atom-atom karbon-12 dalam keadan tidak terikat, diam dan dalam 
tahana dasarnya (ground state). 

Jumlah partikel (atom, molekul, ion) yang terdapat dalam 0,012 kg (12 gram) karbon-12 
dikenal sebagai  tetapan Avogadro (the Avogadro constant), dengan lambang L dan 
jumlah partikel itu ditentukan secara eksperimen (lihat contoh soal no. 7 dan 8). Harga 
tetapan Avogadro yang telah diterima adalah sebesar 6,02214179(30)×1023 partikel mol-1. 
Berdasarkan definisi tersebut, maka 12 gram C-12 (massa atom relatif 12) mengandung 1 
mol atom C-12; 32 gram O2 (massa molekul relatif 32) mengandung 1 mol molekul O2. 
Sebaliknya satu mol atom C-12 massanya 12 gram ; satu mol molekul O2 massanya 32 
gram; dan satu mol NO2(g) massanya adalah 46 gram (Mr NO2 = 46). Hubungan 1 mol zat 
dengan Ar atau Mr zat ini yang sering digunakan untuk mengubah mol menjadi gram aau 
gram menjadi mol. Sebagai contoh, berapakah massa dari 2 mol gas NO2?. 
Penyelesaiannya dengan memakai hubungan 1 mol gas NO2 dengan Mrnya dalam gram. 
Jadi,  
  1 mol gas NO2 = 46 gram  
  2 mol gas NO2 = 2 x 46 gram 
Sebaliknya, berapakah jumlah mol yang terdapat dalam 92 gram NO2. Penyelesaiannya 
tetap menggunakan hubungan 1 mol gas NO2 dengan Mrnya dalam gram. 
  1 mol gas NO2 = 46 gram 

  1 gram NO2 = 
 46 
NO gas mol 1 2  

  92 gram NO2 = mol
 46

2  

Pengubahan massa (gram) zat menjadi jumlah molnya dengan demikian dilakukan dengan 
membagi massa (gram) zat dengan Ar atau Mr. Namun definisi mol bukan massa dibagi 
Ar atau Mr. 

Massa satu mol zat yang sesuai dengan massa atom relatif , atau massa 
molekul relatif, atau massa rumus relatif zat itu dalam gram disebut massa 
molar (molar mass).  

Massa molar O2 = 32 gram mol-1, massa molar NO2 = 46 gram mol-1. 
 Besaran mol sangat penting dalam ilmu kimia. Pentingnya mol ini akan dapat 
diketahui pada pembahasan stiokiometri.  Kerena pentingnya mol itu maka di beberpa 
Sekolah Menengah Atas (SMA) di Amerika Serikat (khususnya Amerika Utara) dan di 
Canada, mol dirayakan mol sebagai hari mol (Mole Day). Hari mol ini merupakan 
perayaan tidak resmi yang diperingati sehari penuh pada tanggal 23 Oktober antara   jam 
6:02 pagi dan 6:02 sore.  Waktu dan tanggal perayaannya diturunkan dari tetapan 
Avogadro (the Avogadro constant), yaitu 6.022×1023. Hari mol dimulai dari artikel yang 
dimuat dalam The Science Teacher pada awal tahun 1980. Terinspirasi oleh artikel tesebut, 
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Maurice Oehler, pensiunan guru kimia dari Prairie du Chien, Wisconsin, mendirikan 
yayasan, the National Mole Day Foundation (NMDF) pada 15 Mei 1991. Hari mol 
dirayakan dengan berbagai aktivitas yang berhubungan dengan Ilmu Kimia atau mol. 
 
D. Stoikiometri  
1. Stoikiometri dengan faktor konversi. 
 Pengetahuan massa atom relatif, massa molekul relatif, atau massa rumus relatif, 
persaman reaksi serta arti koefisien persamaan reksi, dan konsep mol, sangat penting untuk 
menghitung jumlah atom atau molekul atau ion, massa senyawa dalam gram, dan mol 
senyawa yang ikut ambil bagian dalam reaksi. 
 Penyelesaian hitungan kimia yang berkembang saat ini menggunakan pendekatan 
faktor konversi.   

Faktor konversi adalah bagian yang dibentuk dari hubungan sah 
antara satuan besaran-besaran.    

Hubungan besaran yang telah diketahui antara lain,   
1 mol zat mengandung 6,02 x 1023 partikel (= tetapan Avogadro); 
1 mol zat massanya  Ar gram atau Mr gram zat itu (= massa molar).  

Bila kita ingat kembali pertanyaan soal diatas, ”berapakah massa dari 2 mol gas NO2” dan  
”berapakah  jumlah mol yang terdapat dalam 92 gram NO2” beserta jawabannya masing-
masing dan mengingat juga Ar dan Mr adalah tidak bersatuan, maka akan tampak jelas 
adanya kekacauan dari besaran hasil. Bagaimanakah menyelesaikan hitungan kimia agar 
satuan besaran hasil sesuai dengan satuan besaran yang diketahui? Penyelesaian hitungan 
kimia dengan faktor konversi akan menjawab pertanyaan itu.  
 Pertanyaan, ”Berapa massa dari 2 mol zat” , penyelesaiannya dapat dilakukan 
dengan tetap mengingat hubungan 1 mol zat = Ar gram atau Mr gram zat itu. Membagi 
kedua sisi hubungan besaran itu dengan Ar gram atau Mr gram akan diperoleh hubungan 
sebagai berikut ini. 

  1
 gramMr  atau  gramAr 

gramMr  atau  gramAr
gramMratau  gramAr

mol1
==  

 gramMr atau  gramAr 
mol1 dikenal dengan faktor konversi yang berharga satu. Oleh karena 

harganya satu maka kebalikannya yaitu 
 mol 1

gramMr atau  gramAr  juga mempunyai harga 

satu. Jadi faktor konversi tersebut dapat dipakai bolak-balik tergantung pada satuan 
besaran hasil yang diinginkan. Pengubahan 2 mol zat menjadi gram pada soal tersebut di 
atas, harus dipilih faktor konversi sedemikian rupa sehingga satuan besaran hasil adalah 
gram. Jadi, 

  Massa 2 mol zat = (2 mol zat x 
zat mol 1

zat gramMr atau  gramAr ) gram. 

   = (2 x Ar) gram atau (2 x Mr) gram. 
Demikian jg pertanyaan, ”berapakah  jumlah mol yang terdapat dalam 92 gram zat” dapat 
diselesaikan sebagaimana berikut ini. 
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  Jumlah mol untuk 92 gram zat  = (92 gram x 
 gramMr atau  gramAr 

mol1 ) mol 

 = mol )
M
92(atau   mol )

  A
92(

rr

 

Oleh karena faktor konversi , 
zat mol 1

zat gramMr atau  gramAr , juga merupakan massa molar zat 

itu, maka penyelesaian soal, ”Berapa massa dari 2 mol zat” di atas, dapat juga dilakukan 
dengan menggunakan massa molar sebagai berikut ini. 
  Massa 2 mol zat = (2 mol zat x Ar gam mol-1 zat atau Mr gram mol-1) gram. 
Demikian juga pertanyan, ”berapakah  jumlah mol yang terdapat dalam 92 gram zat” dapat 
diselesaikan dengan massa molar sebagai berikut ini. 
Jumlah mol yang terdapat dalam 92 gram zat = 

mol )
mol gram M

gram 92(atau  mol )
mol gram A

 gram 92( 1-
r

1-
r

 

Berdasarkan penyelesaian soal itu dengan factor konversi, jelas sekali bahwa satuan 
besaran yang ditanyakan, logis berasal dari besaran yang diketahui.  
Contoh 1 
Berapa gram NaCl ada dalam 0,550 mol NaCl ? 
Penyelesaian. 

Faktor konversi untuk mengubah mol ke gram adalah dari hubungan 1 mol NaCl = 
58,5 gram NaCl (atau dengan kata lain, massa molar NaCl = 58,5 gram mol-1) 

Jadi massa (gram) NaCl = 0,550 mol NaCl x 
mol 1

NaCl gram 5,58  = 32,2 gam NaCl. 

Contoh 2 
Dalam 5 mol natrium fosfat (Na3PO4), berapa mol jumlah atom Na, P, dan O ?. 
Penyelesaian. 

1 molekul Na3PO4 mengandung 3 atom Na, 1 atom P, dan 4 atom O. 
1 mol Na3PO4, mengandung 3 mol atom Na, 1 mol atom P, dan 4 mol atom O. 
Hubungan itu dapat dijadikan sebagai faktor konversi sebagai berikut:  

Na atom mol 3
PONa mol 1 43 atau  

43PONa mol 1
Na atom mol 3 , 

P atom mol  1
PONa mol 1 43 atau  

43PONa mol 1
P atom mol  1 , 

O atom mol 4
PONa mol 1 43 atau 

43PONa mol 1
O atom mol 4  

Faktor konversi mana yang akan digunakan tergantung pada satuan bessaran hasil yang 
ditanyakan. Jadi dalam 5 mol Na3PO4, mengandung : 

 Atom Na = 5 mol Na3PO4 x 
43PONa mol 1

Na atom mol 3 = 15 mol atom Na. 
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 Atom P = 5 mol Na3PO4 x 
43PONa mol 1

P atom mol  1 = 5 mol atom P 

 Atom O = 5 mol Na3PO4 x 
43PONa mol 1

O atom mol 4 = 20 mol atom O 

 Mol Na, P, dan O yang diperoleh tersebut, dapat diubah menjadi gramnya masing-
masing, dengan menggunakan massa molar Na, P, dan O, sebagai faktor konversi. 
Coba Saudara hitung. 

Contoh 3 
Berapa gram klorida terdapat dalam 80 gram CaCl2 ?. 
Penyelesaian. 
 CaCl2 merupakan rumus senyawa ion dan dalam satu rumus CaCl2 itu terdapat  1 ion 

Ca2+ dan 2 ion Cl-. Dalam 1 mol CaCl2 terdapat 1 mol ion Ca2+ dan 2 mol ion Cl- dan 
hubungan itu dapat digunakan sebagai faktor konversi. Sehingga untuk menyelesaian 
soal di atas terlebih dahulu harus mengubah 80 gram CaCl2 menjadi mol CaCl2 dan 
menghitung jumlah mol Cl- dalam sejumlah mol CaCl2 dan kemudian mengubah mol 
Cl- menjadi gram Cl-. Rangkaian pengubahan itu beserta faktor konversi yang 
digunakan dapat disajikan sebagai diagram sebagai berikut ini.   

  Gram CaCl2 → mol CaCl2    →     mol Cl-      →     gram Cl- 

 
 Jadi tahapan perhitungan massa Cl dalam 80 gram CaCl2 adalah sebagai berikut ini. 
  Jumlah mol CaCl2 dalam 80 gram CaCl2 = (80 gram CaCl2 x 

2

2

CaCl gram 111
CaCl mol 1 ) mol 

Jumlah mol Cl dalam (80 gram CaCl2 x 
2

2

CaCl gram 111
CaCl mol 1 ) mol CaCl2 = 

(80 gram CaCl2 x 
2

2

CaCl gram 111
CaCl mol 1  x 

2CaCl mol 1
Cl mol  2

) mol Cl. 

Massa (gram) Cl  =  80 gram CaCl2 x 
2

2

CaCl gram 111
CaCl mol 1  x 

2CaCl mol 1
Cl mol  2

x 
Cl mol 1

Cl gram 35,5   

 = 51,12 gram Cl. 
Soal tersebut dapat puladiselesaikan dengan menggunakan hukum  angkabanding tetap 
(hukum Proust) yaitu angkabanding  massa atom-atom dalam suatu senyawa sesuai 
dengan kelipatan Ar atom penyusun senyawa tersebut. Artinya angkabanding  massa Cl 
dalam CaCl2 terhadap massa CaCl2 = 2 x Ar Cl : Mr CaCl2.  

Massa molar 
CaCl2 sebagai 
faktor konversi 

2

-

CaCl mol 1
Cl atom mol  2

sebagai 

faktor konversi 

Massa molar Cl-
  

sebagai faktor 
konversi 
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 Jadi Massa Cl dalam 80 gram CaCl2 = 80 gram CaCl2 x 
111

 35,5 x 2 = 51,12 gram. 

2. Stoikiometri Penentuan Rumus Kimia Senyawa. 
 Istilah rumus dalam ilmu kimia mengandung berbagai pengertian, yaitu dapat 
diartikan sebagai komposisi unsur-unsur; jumlah relatif tiap jenis atom yang ada dalam 
senyawa;  jumlah sebenarnya tiap jenis atom di dalam molekul suatu senyawa, atau 
struktur senyawa. Rumus yang menyatakan jumlah sesungguhnya tiap jenis atom yang 
dijumpai dalam molekul disebut rumus molekul atau rumus senyawa. Bagaimanakah 
cara menentukan rumus kimia suatu senyawa ?. Untuk keperluan ini diperlukan dua hal 
penting yaitu massa molekul relatif dan persen massa tiap unsur penyusun rumus kimia 
suatu senyawa. Penentuan massa molekul relatif telah dibahas di atas. Bagaimanakah cara 
menentukan persen massa unsur penyusun suatu senyawa?  
 Ahli kimia menentukan jenis unsur-unsur dan jumlah unsur-unsur itu dalam suatu  
senyawa (komposisi senyawa) dengan cara eksperimen analisis unsur dan hal itu 
dilakukan dengan menggunakan metoda yang bervariasi. Metoda yang digunakan untuk 
menentukan komposisi suatu senyawa sangat tergantung pada jenis unsur yang ada dalam 
senyawa itu. Komposisi senyawa hidrokarbon (senyawa yang terdiri dari H, C, dan O), 
sebagai salah satu contoh, dapat ditentukan dengn cara analisis pembakaran (Combustion 
Analysis) yaitu dengan membakar senyawa hidrokarbon itu dengan oksigen untuk 
mengubah karbon menjadi karbon dioksida dan hidrogen menjadi air (Gambar 5). Karbon 
dioksida dan air dari pembakaran itu dikumpulkan dengan absorben dalam tabung-tabung 
perangkap yang terpisah. Kedua tabung perangkap ditimbang sebelum dan sesudah 
hidrokarbon dibakar dan perbedaan massanya merupakan massa karbon dioksida dan air. 
Dari massa itu persen massa karbon dan hidrogen dalam hidrokarbon dapat dihitung 
sedangkan persentase oksigen adalah sisanya. 
Contoh 4. 
Satu gram sampel hidrokarbon dibakar dengan oksigen berlebihan, menghasilkan 3,03 
gram CO2 dan 1,55 gram H2O. Massa molekul relatif hidrokarbon itu adalah 58. 
Bagaimanakah rumus senyawa hidrokarbon itu? 
Penyelesaian. 
Senyawa itu hanya mengandung kabon dan hidrogen. Semua karbon dan hidrogen dalam 
senyawa hidrokarbon diubah menjadi CO2 dan H2O. Perbandingan massa atom penyusun 
senyawa sesuai dengan perbandingan massa atom relatifnya. Perbandingan massa C : O : 

 

Magnesium perklorat 
(Mg(ClO2) 

Gambar 5. Bagan alat analisis hidrokarbon. 
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CO2 dalam CO2 = 12 : 2(16) : 44 dan perbandingan massa H : O : H2O dalam H2O = 2(1) : 
16 : 18. 

Massa karbon dalam 3,03 gram CO2 = 
44
12 x 3,03 gram = 0,826 gram karbon 

Massa hidrogen dalam 1,55 gram H2O = 
18
2  x 1,55 gram = 0,172 gran H 

Persen C dalam senyawa hidrokarbon = 
gram
gram

00,1
826,0  x 100% = 82,6 % 

Persen H dalam senawa hidrokarbon = 
gram
gram

00,1
172,0 x 100% = 17,2 % 

Oleh karena rumus senyawa menyatakan jumlah dan jenis atom penyusun senyawa itu, 
maka massa atau persen massa C dan H yang menyusun senyawa hidrokarbon itu diubah 
menjadi mol.  

 Mol C = (0,826 gram C x 
C gram12

C mol1 ) mol =  0,0688 mol C 

Mol H = (0,172 gram H x 
H gram1
H mol1 ) mol = 0,172 mol H 

Angkabanding jumlah atom C dan H dalam hidrokarban = 0,0688 : 0,172  
                 = 1 : 2,5  = 2 : 5. 

Jadi rumus senyawa hidrokarbon adalah C2H5. Rumus ini bukan rumus molekul 
sebenarnya senyawa hidrokarbon itu, tetapi rumus yang diperoleh dari eksperimen, 
sehingga disebut rumus empiris (empirical formulas) dan rumus itu merupakan 
perbandingan jumlah atom yang sederhana. Rumus molekul sebenarnya dapat 
diketahui setelah massa molekul relatif ditentukan dengan spektrometer massa. Bila 
massa molekul relatif hidrokarbon itu ternyata adalah 58 maka rumus molekul 
hidrokarbon adalah C4H10.  
Senyawa-senyawa yang mengandung unsur-unsur lain dianalisis menggunakan 

metode-metode yang analog dengan metode yang digunakan untuk C, H, dan O.  
 Senyawa ionik, tidak mempunyai rumus molekul karena senyawa ion tidak terdiri 
dari molekul tetapi terdiri dari ion-ion. Rumus senyawa ion umumnya berupa rumus 
empiris. Seperti NaCl, Na2SO4 adalah rumus empiris.  

Rumus molekul dapat ditentukan setelah terlebih dahulu ditentukan rumus 
empirisnya dengan cara eksperimen dan kemudian massa molekul relatifnya ditentukan 
dengan spektrometer massa. Rumus empiris bukan ditentukan dari rumus molekul dan 
rumus empiris artinya bukan rumus perbandingan atau rumus tersederhana. 
 
3. Stoikiometri reaksi kimia. 
 Reaksi kimia merupakan perubahan zat akibat berinteraksi dengan zat lain atau 
karena pengaruh lingkungan sehingga menjadi zat yang baru. Zat yang bereaksi disebut 
pereaksi (reaktan) dan zat yang terjadi disbut hasil reaksi (produk). Reaksi kimia dapat 
dituliskan persamaannya asalkan rumus kimia reaktan diketahui. Rumus reaktan dan hasil 
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reaksi dilengkapi dengan simbul-simbul di belakang rumus zat dalam tanda kurung untuk 
menyatakan wujud (fasa)nya yaitu (s) untuk fasa padat, (  ) untuk fasa cair, (g) untuk fasa 
gas. Untuk menyatakan larutan zat dalam dalam air, digunakan tanda (aq)  dibelakang 
rumus zat. Masing-masing simbul fasa itu disingkat dari kata asing, solid; liquid; gas; dan 
aqueous solution. Jika rumus zat dalam persamaan reaksi tidak disertai dengan tanda fasa, 
berarti reaksi berlangsung dalam larutan air. Jadi persamaan reaksi kimia menyatakan 
rumus zat kimia yang bereaksi dan zat kimia yang dihasilkan disertai fasenya masing-
masing. Sebagai contoh reaksi pembakaran gas metana menghasilkan gas karbon dioksida 
dan air, persamaannya dapat dituliskan sebagi berikut ini.  
  CH4(g) + O2(g) → CO2(g) + H2O(l) 
Penulisan persamaan reaksi beserta fasa zat-zat yang bereaksi dengan cara seperti,  

CH4(g) + O2(g) → CO2(g) + H2O(l), tidak lazim lagi dilakuan.   
Pada reaksi kimia berlaku hukum kekekalan zat. Oleh karena itu jumlah atom 

reaktan dan hasil reaksi harus sama. Penyamaan (penyeimbangan atau penyetaraan) jumlah 
atom ini dapat dilakukan dengan menyesuaikan koefisien persamaan reaksi yaitu angka di 
depan rumus reaktan dan hasil reaksi. Reaksi sederhana seperti di atas dilakukan dengan 
cara pemeriksaan antara jumlah atom pereaksi dengan hasil reaksi (inspection method). 
Aturan umum yang dapat diikuti dalam menyeimbangkan (menyetarakan) 
persamaan reaksi dengan cara ini adalah dengan memulai dari rumus zat yang 
rumpil (kompleks). Atom/ion, yang menyusun senyawa, disamakan jumlahnya 
dengan mengatur angka di depan rumus zatyang terlibatdalam reaksi (= koefisien 
persaman reaksi). Hidrogen dan oksigen diseimbaangkan paling akhir. Persamaan 
reaksi di atas setelah disetarakan menjadi sebagai berikut ini.  
  CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(l) 
Persaman reaksi kimia dengan demikian tidak hanya menyatakan zat apakah yang 
bereaksi dan terjadi selama reaksi, tetapi menyatakan pula berapa banyak tiap 
reaktan ambil bagian dalam reaksi serta berapa banyak tiap produk terbentuk. 
Dengan kata lain persamaan reaksi kimia merupakan uraian perubahan kimia baik 
secara kualitatif maupun kuantitatif.  

Persamaan reaksi di atas menyatakan bahwa satu molekul gas CH4 tepat beraksi 
dengan 2 molekul gas O2 dan menghasilkan 1 molekul gas CO2 dan 2 molekul H2O murni. 
Dengan kata lain satu molekul gas CH4 setara (ekivalen) dengan 2 molekul gas O2, setara 
(ekivalen) dengan 1 molekul gas CO2, dan setara (ekivalen) dengan 2 molekul H2O murni. 
Kesetaraan atau ekivalensi tersebut dapat dituliskan menggunakan lambang sebagai berikut 
ini. 

  1 molekul CH4 ↔ 2 molekul O2 ↔ 1 molekul CO2 ↔ 2 molekul H2O 
Mereaksikan 1 molekul CH4 dengan 2 molekul O2 dalam praktek sulit dilakukan. Yang 
mudah dilakukan adalah mereaksikan sejumlah molekul atau atom yang telah dikenal 
dengan mol. Jadi kesetaraan (ekivalensi) antara zat pereaksi dan hasil reaksi dalam 
contoh di atas lebih baik dinyatakan dengan kesetaraan (ekivalensi) mol zat yang 
bereaksi dan mol zat hasil reaksi. Dengan demikian maka, 

 1 mol CH4 ↔ 2 mol O2 ↔ 1 mol CO2 ↔ 2 mol H2O 
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 Reaksi kimia dapat digolong-golongkan. Penggolongan ini banyak ragamnya. Salah 
satu penggolongan reaksi kimia adalah : 
a. Reaksi sintesis yaitu pembentukan senyawa dari unsur-unsurnya. Misalnya :  

Fe(s) + Cl2(g) → FeCl2(s) 
b. Reaksi metatesis yaitu reaksi pertukaran antar senyawa. Misalnya :  

Na2CO3(aq) + CaCl2(aq )  → CaCO3(s) + 2NaCl(aq) 
c. Reaksi penetralan atau reaksi asam-basa. 
 HCl(aq) + NaOH(aq) → NaCl(aq) + H2O(   ) 
d. Reaksi oksidasi-reduksi (redoks) yaitu reaksi yang mengalami pelepasan elektron dan 

penerimaan elektron atau reaksi yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. 
Misalnya :  

 K2SO3(aq) + ½ O2(g) → K2SO4(aq). 
 Reaksi-reaksi yang kompleks, yang biasanya berupa reaksi reduksi-oksidasi 
(redoks) sulit disetarakan dengan cara inspeksi. Untuk menyetarakannya dilakukan cara-
cara khusus sesuai dengan konsep reaksi redoks itu yaitu dengan cara setengah reaksi ion 
elektron (ion electron half-reaction method) dan cara perubahan bilangan oksidasi (change 
in oxidation number method). Disebut cara setengah reaksi ion electron karena persamaan 
reaksi redoks untuk menyetarakannya, dipecah menjadi dua, yang masing-masing terdiri 
dari setengah reaksi oksidasi dan setengah reaksi reduksi.  
1).  Cara setengah reaksi ion electron (ion electron half-reaction method) 

Misalnya akan disetarakan persamaan reaksi :   
KMnO4(aq) + FeSO4(aq) + H2SO4(aq) → K2SO4(aq) + MnSO4(aq) + Fe2(SO4)3(aq) + 
H2O(l) 
Langkah-langkah yang harus diikuti adalah sebagai berikut ini. 
• Persamaan reaksi diubah menjadi persamaan reaksi ion. Senyawa yang dapat dituliskan 

sebagai ion-ionnya adalah senyawa yang berupa elektrolit kuat dan mudah larut dalam 
air. Ion yang dituliskan dalam persamaan reaksi adalah ion yang berperanan dalam 
reaksi yaitu ion yang tidak sama di kedua sisi persamaan reaksi.  

   MnO4
-(aq) + Fe2+(aq) → Mn2+(aq) + Fe3+(aq) 

• Persamaan reaksi ion dipecah menjadi 2 persamaan setengah reaksi yaitu setengah 
reaksi oksidasi dan setengah reaksi reduksi. 

   MnO4
-(aq) → Mn2+(aq)  

       Fe2+(aq) → Fe3+(aq) 
• Jumlah atom pada tiap persamaan setengah reaksi disetarakan. Atom oksigen 

disetarakan dengan menambah H2O bila reaksi berlangsung dalam suasana asam dan 
atom H yang timbul disetarakan dengan menambahkan ion H+ pada sisi lain dari tanda 
persamaan reaksi. Bila reaksi berlangsung dalam suasana basa, atom oksigen 
disetarakan dengan menambahkan ion OH- sebanyak 2 kali yang seharusnya diperlukan 
dan atom H yang timbul disetarakan dengan menambahkan H2O. 

   MnO4
-(aq) + 8H+(aq) → Mn2+(aq) + H2O(l)  

                         Fe2+(aq) → Fe3+(aq) 
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• Jumlah muatan listrik pada tiap setengah persamaan reaksi disetarakan dengan 
menambahkan electron pada sisi persamaan reaksi yang memerlukan sehingga muatan 
di kedua sisi persamaan reaksi sama. 

   MnO4
-(aq) + 8H+(aq) + 5e- → Mn2+(aq) + H2O(l)  

                                    Fe2+(aq) → Fe3+(aq) + 1e- 
• Jumlah elektron yang dilepas dan diterima pada kedua persamaan setengah reaksi 

disamakan dengan mengalikan setiap persamaan setengah reaksi dengan suatu faktor 
dan faktor itu sesuai dengan koefisien persamaan setengah reaksi. Kemudian kedua 
persamaan setengah reaksi dijumlahkan. 

      MnO4
-(aq) + 8H+(aq) + 5e- → Mn2+(aq) + H2O(l) (reduksi)  

                                    (Fe2+(aq) → Fe3+(aq) + 1e-) x 5 (oksidasi)   
            MnO4

-(aq) + 8H+(aq) + 5Fe2+(aq) → Mn2+(aq) + 5Fe3+(aq) + H2O(l) 
• Ion-ion yang tidak berperan dalam reaksi redoks, dimasukkan kembali ke dalam kedua 

sisi persamaan reaksi, maka reaksi redoks itu telah menjadi setara. 
 2KMnO4(aq) + 10FeSO4(aq) + 8H2SO4(aq) → K2SO4(aq) + 2MnSO4(aq) + 

5Fe2(SO4)3(aq) + 8H2O(l) 
 
2).  Cara perubahan bilangan oksidasi (change in oxidation number method) 

Bilangan oksidasi (BO atau bilok) dari suatu unsur di dalam suatu 
senyawa adalah jumlah total elektron yang diperoleh atau dilepas, jika 
pasangan elektron ikatan dianggap berada pada atom yang lebih 
elektronegatif, atau dengan kata lain jika senyawa dianggap menjadi 
senyawa-ion murni. Berdasarkan batasan ini bilangan oksidasi kation dan 
anion penyusun senyawa ionik sama dengan muatannya. 

Berdasar definisi ini maka dapat diketahui bahwa BO atau bilok atom dalam 
senyawa diperhitungkan berdasarkan elektronegativitas dan muatan atom-atom penyusun 
senyawa. 
 Bila atom penyusun senyawa elektronegativitasnya sama, maka distribusi (pembagian) 

elektron di antara kedua atom dalam senyawa itu sama dan BO atau bilok atom dalam 
senyawa tak dapat dinyatakan dan yang dapat dinyatakan adalah bilok senyawa itu sama 
dengan nol. Misalnya, BO H2 = nol; Cl2 = nol. 

 Bila atom penyusun senyawa elektronegativitasnya tidak sama, maka distribusi 
(pembagian) elektron di antara kedua atom dalam senyawa itu tidak sama dan dianggap 
semua elektron ikatan menjadi milik atom yang lebih elektronegatif dan BO atau bilok 
atom yang lebih elektronegatif berharga negatif sesuai dengan kelebihan elektron yang 
diperoleh dan atom yang kehilangan elektron, BO atau biloknya berharga positif sesuai 
dengan jumlah elektron yang hilang.  

 Misalnya, BO H dalam HCl = +1 dan BO Cl dalam HCl = -1. (Coba Jelaskan) 
BO H dalam H2SO4 = +1, BO O dalam H2SO4 = -8, BO S dalam H2SO4 = +6. 
(perhatikan bahwa jumlah BO atom-atom penyusun senyawa netral itu = nol). 
BO SO4

2- dalam H2SO4 = -2. BO atau bilok ini sama dengan muatannya. 
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BO atom-tom dalam Na2SO4 mudah dihitung karena senyawa ini berupa senyawa ion, 
yang terjadi dari Na+ dan SO4

2--. Jadi BO Na dalam Na2SO4 = +1, BO SO4 dalam 
Na2SO4 = -2.  
BO O dalam SO4

2- = -8 dan BO S dalam SO4
2- = +6 (perhatikan bahwa jumlah BO atom 

pada ion yang bermuatan sesuai dengan muatannya).   
 Atom yang tidak terikat atau atom bebas, BO atau biloknya dengan demikian sama 

dengan nol. Misalnya BO Fe(s) = nol, BO Ne = nol, dsbnya. 
BO masing-masing atom pada reaksi : H2(g) + Cl2(g) → 2HCl(g), dapat ditentukan 

dengan menuliskan harga BO dibawah lambang senyawa sebagai berikut ini. 
  H2(g)       +   Cl2(g) → 2H  Cl(g) 
  nol  nol           2(+1) 2(-1) 
 

 
Dari reaksi itu dapat diketahui bahwa dalam satu reaksi terjadi penambahan dan 
pengurangan BO. Reaksi penambahan BO disebut reaksi oksidasi dan reaksi 
pengurangan BO disebut reaksi reduksi. Reaksi oksidasi dan reduksi yang terjadi 
bersamaan dalam satu persamaan reaksi disebut reaksi oksidasi-reduksi (redoks). 
Untuk reaksi di atas H2(g) adalah reduktan dan Cl2(g) adalah oksidan. 
Berdasarkan pengertian oksidan dan reduktan itu maka,  
• agar ion atau molekul dapat berfungsi sebagai oksidan, maka ion atau molekul tersebut 

harus mempunyai atom yang dapat berada dalam lebih dari satu bilangan oksidasi dan 
atom di dalam ion atau molekul tersebut bilangan oksidasinya adalah tingkat oksidasi 
yang lebih tinggi. Kromium mempunyai bilangan oksidasi +6 di dalam Cr2O7

2- dan 
bilangan oksidasi +3 di dalam Cr3+. Oleh karena itu Cr2O7

2- dapat berfungsi sebagai 
oksidan. 

• agar suatu ion atau molekul dapat berfungsi sebagai reduktan, harus mengandung atom 
yang dapat berada dalam lebih dari satu bilangan oksidasi dan atom di dalam ion atau 
molekul tersebut harus ada dalam bilangan oksidasi terendahnya. Belerang mempunyai 
bilangan oksidasi -2 dalam H2S dan 0 di dalam S. Oleh karena itu H2S dapat berfungsi 
sebagai reduktan. 

 Bila oksidan dan reduktan berada bersama di dalam larutan, maka reaksi reduksi-
oksidasi akan terjadi apabila oksidannya cukup kuat dan reduktannya juga cukup kuat. 
Oksidan dan reduktan itu dikatakan kuat untuk bereaksi ditentukan oleh kedudukannya 
dalam tabel potensial reduksi. Zat yang harga potensial reduksinya (E0) lebih besar dari zat 
yang lain akan bertindak sebagai oksidator. Misalnya, Cr3+(aq) + 3e-  → Cr(s)  E0 = - 0,74 
Volt dan Zn2+(aq) + 2e- → Zn(s) E0 = -0,76 Volt, bila Cr3+(aq) bereaksi dengan Zn2+, maka 
Cr3+ akan bertindak sebagai oksidator, sedangkan Zn2+ sebagai reduktor.  

Langkah-langkah penyetaraan dengan cara perubahan bilangan oksidasi adalah 
sebagai berkut ini. Misalnya persamaan reaksi yang akandi setarakan adalah sama dengan 
persamaan reaksi dengan cara setengah reaksi ion elektron. 
KMnO4(aq) + FeSO4(aq) + H2SO4(aq) → K2SO4(aq) + MnSO4(aq) + Fe2(SO4)3(aq) + 
H2O(l) 

Pengurangan 2 satuan BO 
Penambahan  2 satuan BO 
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• Tandai atom-atom dalam setiap senyawa dalam persamaan reaksi itu, yang bilangan 
oksidasinya mengalami perubahan, dengan cara menghitung BO atom-atom pada setia 
senyawa secara sepintas. Atom yang bilangan oksidasinya berubah adalah Mn dan Fe. 
KMnO4(aq) + FeSO4(aq) + H2SO4(aq) → K2SO4(aq) + MnSO4(aq) + Fe2(SO4)3(aq) + 

H2O(l)   
• Setarakan jumlah atom yang mengalami perubahan BO dengan memberikan koefisien 

persamaan reaksi, kemudian hitung BO atom yang mengalami perubahan BO. 
 KMnO4(aq) + 2FeSO4(aq) + H2SO4(aq) → K2SO4(aq) + MnSO4(aq) +  Fe2(SO4)3(aq) + 

H2O(l) 
       +7              +4                                                 +2                 +6 
• Jumlah perubahan BO atom pada setiap rumus zat ditentukan. 
 
 KMnO4(aq) + 2FeSO4(aq) + H2SO4(aq) → K2SO4(aq) + MnSO4(aq) + Fe2(SO4)3(aq) + 

H2O(l) 
     +7                +4       +2            +6 
 
• Pertambahan dan pengurangan BO disamakan dengan mengalikan dengan suatu factor. 

Faktor perkalian ini dikalikan dengn koefisien persamaan reaksi yang telah ada. 
 2KMnO4(aq) + (2x5)FeSO4(aq) + H2SO4(aq)→ K2SO4(aq) + 2MnSO4(aq) + 

5Fe2(SO4)3(aq) + H2O(l) 
 2KMnO4(aq) + 10FeSO4(aq) + H2SO4(aq) → K2SO4(aq) + 2MnSO4(aq) + 

5Fe2(SO4)3(aq) + H2O(l) 
• Jumlah atom lain yang tidak mengalami perubahan BO disetarakan dengan cara 

inspeksi. Koefisien senyawa yang BOnya berubah tidak boleh diubah lagi. 
 2KMnO4(aq) + 10FeSO4(aq) + 8H2SO4(aq) → K2SO4(aq) + 2MnSO4(aq) + 

5Fe2(SO4)3(aq) + 8H2O(l)  
Penyelesaian hitungan kimia reaksi kimia, dilakukan dengan pertama-tama 

menyetarakan persamaan reaksi. Koefisien persamaan reaksi menyatakan angkabanding  
mol zat yang tepat bereaksi dan hasil reaksi. Angkabanding  mol zat yang terlibat dalam 
reaksi, dapat digunakan sebagai faktor konversi dalam hitungan kimia.  
Contoh 5. 
Berapa gram H2SO4 diperlukan untuk menetralkan 150 gram NaOH ? 
Penyelesaian. 

Reaksi penetralan : 2NaOH + H2SO4 →  Na2SO4 + 2H2O 
Dari persaman reaksi dapat diketahui bahwa, 2 mol NaOH ↔ 1 mol H2SO4.  
Untuk menyelesaikan soal tersebut maka gram NaOH harus diubah ke mol NaOH 
kemudian ke mol H2SO4, dan akhirnya ke gram H2SO4, dengan faktor konversi tertentu 
sebagaimana diagram berikut ini.  
  

Bertambah 2 satuan BO 

Berkurang 5 satuan BO 

MODUL PLPG 2014 | PENDALAMAN MATERI KIMIA 389 



Gram NaOH  → mol NaOH        →   mol H2SO4   →     gram H2SO4 

 

Massa H2SO4 = (150 gr NaOH x 
NaOH gram 40

NaOH mol 1 x 
NaOH mol 2

SOH mol 1 42 x 
42

42

SOH mol 1
SOHgr  98  ) 

gram 
                      = 183,375 gram.  

 Jika perhitungan kimia menyangkut reaksi yang berwujud gas, maka menurut 
hukum penyatuan volum (hukum Gay Lussac), memperbolehkan untuk menyatakan 
koefisien persaman reaksi sebagai angkabanding volum zat-zat yang bereaksi atau 
angkabanding volum hasil reaksi, pada suhu dan tekanan tetap. Karena menurut hukum 
Gay Lussac, pada suhu dan tekanan yang sama, angkabanding volum gas-gas 
pereaksi dan hasil reaksi merupakan bilangan yang bulat dan sederhana. Bilangan 
bulat dan sederhana itu adalah koefisien persamaan reaksi, yang dalam hitungan kimia 
digunakan sebagai faktor konversi. 
Contoh 6. 
Berapa liter gas NH3 dapat terjadi dari reaksi 10 liter N2 dengan gas H2 berlebihan, pada 
suhu dan tekanan sama ?. 
Penyelesaian. 
  Persamaan reaksi : N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g) 
  Dari persamaan reaksi dapat diketahui bahwa 1 liter N2 ↔ 2 liter NH3 

  Volum NH3 yang terjadi = 10 liter N2 x 
2

3

Nliter  1
NHliter  2  = 20 liter. 

 Jumlah zat yang terlibat dalam reaksi elektrolisis dan reaksi peluruhan zat 
radioaktif dapat diselesaikan dengan konsep mol dan persamaan reaksi, tanpa pemakaian 
rumus-rumus tertentu. Berikut ini conton-contoh soal yang berhubungan dengan hal itu dan 
juga merupakan contoh penentuan tetapan Avogadro secara eksperimen. 
Contoh 7. 
Pada elektrolisis larutan perak nitrat dengan listrik sebanyak 641,0 C mengendapkan pada 
katoda 0,7168 gram perak. Jika muatan satu elektron adalah 1,6021 x 10-19 C, maka hitung 
jumlah elektron yang diperlukan untuk mengendapkan 1 mol Ag+. 
Penyelesaian. 

Elektrolisis larutan perak nitrat, AgNO3(aq), maka pada katoda akan terjadi 
endapan perak, Ag(s), dengan reaksi: Ag+(aq) + 1e → Ag(s). Dari reaksi itu dapat 
dipahami bahwa setiap satu mol ion Ag+ akan menerima satu mol elektron dan 
membentuk satu mol endapan Ag.  
Massa molar perak = 107,877 gram mol-1. 

O,7168 gram Ag = 0,7168 gram Ag x 1molgram877,107
1

− = 
877,107

7168,0  mol Ag. 

Massa Molar NaOH Koefisien 
Persaman reaksi 

Massa molar H2SO4 
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Jadi 641,0 C mengendapakan 
877,107

7168,0  mol Ag. 

Untuk mengendapkan 1 mol Ag diperlukan listrik sebesar : 

  641,0 C x 
mol

877,107
7168,0

1  = 9,644 x 104 C mol-1. 

Untuk mengendapkan setiap ion Ag+ memerlukan satu elektron. Jumlah elektron 
yang diperlukan untuk mengendapkan 1 mol Ag  

= 9,646 x 104 C mol-1 x 119 elektron106021,1
1

−Cx
 

= 6,021 x 1023 elektron mol-1 

Harga ini sama dengan jumlah atom Ag dalam 1 mol dan harga inilah yang 
merupakan tetapan Avogadro. 

 
 
Contoh 8.  
Radium adalah zat radioaktif dengan memancarkan sinar-α (inti helium ( +22

4 He )). 
Pancaran sinar-α oleh radium dapat dideteksi dengan detektor (pencacah) misalnya 
detektor Geiger-Muler. Partikel α yang dipancarkan oleh radium dapat dicacah dengan 
detektor itu dalam satuan waktu tertentu, dan partikel itu akan segera menangkap elektron 
menjadi atom helium. Jumlah partikel α dapat diukur demikian pula jumlah atom helium.  
Dalam suatu percobaan 1,0 gram radium memancarkan 2,9 x 1015 partikel α dalam satu 
hari. Volume yang ditempati oleh helium yang terbentuk dari partikel α ini adalah 1,1 x 10-

3 cm3 pada 0oC dan 1 atm. Massa helium adalah 1,965 x 10-8 gram. Hitung jumlah atom 
helium dalam 1 mol helium. 
Penyelesaian. 

1,965 x 10-8 gram helium mengandung 2,9 x 1015 atom helium. Helium adalah gas 
monoatomik. Massa 1 mol helium = 4,003 gram (= massa molar helium). 

Mol helium yang  = (1,965 x 10-8 gram x 1molgram003,4
1

− )  = 

mol
003,4

10965,1 8−x helium dan ini mengandung  2,9 x 1015 atom helium. 

Jumlah atom helium dalam 1 mol helium  

        = 2,9 x 1015  atom x 
mol

003,4
10965,1
1

8−x
 

        = 5,9 x 1023 atom mol-1.(= tetapan Avogadro) 
Apabila dalam reaksi kimia jumlah zat yang direaksikan tidak memperhatikan 

koefisisien persamaan reaksi, maka dapat terjadi bahwa salah satu pereaksi akan kurang 
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dibanding jumlah pereaksi yang lain. Hasil reaksi yang terbentuk sangat tergantung pada 
pereaksi yang lebih sedikit.  

Pereaksi yang jumlahnya lebih sedikit, yang sangat menentukan jumlah hasil 
reaksi disebut pereaksi pembatas (limiting reactant).  

Setelah reaksi sempurna, pereaksi pembatas akan habis sedangkan peraksi yang lain akan 
berlebihan (excess). Sebagai contoh, perhatikan reaksi antara gas H2 dan O2 yang akan 
menghasilkan H2O sebagaimana Gambar 4. Zat apakah yang merupakan reaksi 
pembatas?. 
 
Contoh 9.  
Untuk mempelajari massa nikel yang bereaksi dengan belerang, maka direaksikan  
campuran 5 gram nikel dan 2 gram belerang disertai pemanasan. Apakah semua nikel 
diubah menjadi nikel sulfida dalam reaksi ini ?. 
Penyelesaian. 
 Persamaan reaksi : Ni + S →  NiS 
 Jumlah mol zat sebelum reaksi : 

  Mol Ni = 5 gram Ni x 
Ni gram 58,7

Ni mol 1 = 0,0852 mol Ni. 

  Mol S = 2 gram S x 
Sgr  32,1

S mol 1  = 0,0623 mol S. 

Belerang merupakan pereaksi pembatas karena jumlah mol belerang tidak cukup 
untuk bereaksi dengan semua nikel (lihat angkabanding mol Ni dan S yang tepat 
bereaksi dalam persamaan reaksi ). Agar reaksi sempurna (nikel dan belerang 
setelah reaksi tepat habis), belerang yang diperlukan harusnya 0,0852 mol.  
Jumlah mol zat setelah reaksi : 
 Mol NiS yang terjadi = 0,0623 mol 
 Mol Ni sisa = (0,0852 – 0,0623) mol = 0,0229 mol  
 Jadi tidak semua Ni diubah menjadi hasil reaksi. 

Gambar 4. Reaksi antara 10 molekul H2 dengan 7 molekul H2. 
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 Hasil reaksi yang dihitung secara teoritis (stoikiometri) dapat tidak sesuai dengan 
hasil reaksi yang diperoleh secara eksperimen. Angkabanding dalam persen (%) antara 
jumlah hasil reaksi secara eksperimen (hasil sebenarnya) dengan jumlah hasil reaksi secara 
teoritis disebut persen hasil (percentage yield).  
Contoh 10. 
Berdasarkan perhitungan secara teoritis (stoikiometri), terbentuk 9,44 gram aluminium 
oksida (Al2O3) dari reaksi aluminium dengan oksigen. Tetapi dari hasil eksperimen 
(dengan penimbangan hasil reaksi) hanya diperoleh 4,72 gram Al2O3. 

Persen hasil = 
32

32

OAl g 44,9
OAl g 4,72 x 100% = 50,0 %.  

Ini berarti bahwa tidak semua aluminium bereaksi dengan oksigen. 
4. Stoikiometri Reaksi Larutan dan Aplikasinya dalam Analisis volumetri 
 Kebanyakan reaksi kimia dapat berlangsung lebih cepat apabila pereaksi dalam 
bentuk larutan. Sebelum pembahasan stoikiometri larutan akan dibahas terlebih dahulu : 
larutan, konsentrasi larutan dan cara pembuatannya. 
a. Larutan (solution). 

Zat terlarut (solute) dan pelarut (solvent) adalah dua istilah yang sering dipakai 
dalam pembahasan larutan. Secara umum, zat yang bagiannya lebih besar di dalam larutan 
dikatakan sebagai pelarut sedangkan zat yang bagiannya lebih sedikit disebut zat terlarut. 
Tetapi larutan yang mengandung air, selalu dinyatakan air sebagai pelarut walaupun 
bagiannya dalam larutan itu lebih sedikit. Sebagai contoh, campuran 96% massa H2SO4 
dan 4% massa H2O disebut asam sulfat pekat dan dalam hal ini H2O sebagai pelarut dan 
H2SO4 sebagai zat terlarut.  

Air sangat baik digunakan sebagai pelarut senyawa ion yaitu senyawa yang  
terbentuk dari ion-ion (ion positip dan ion negatif) . Misalnya kristal NaCl, terbentuk dari 
gabungan ion Na+ dan ion Cl- melalui gaya elektrostatik. Jika kristal NaCl dilarutkan 
dalam air, ion-ion akan dipisahkan (terdisosiasi) menjadi ion-ion yang lebih bebas karena 
ion-ion itu dalam larutan dikelilingi oleh molekul-molekul air dan dikenal dengan nama 
terhidrat. Adanya ion berdampak pada kemampuan air untuk menghantarkan listrik. Zat, 
seperti NaCl, yang menyebabkan larutan dapat menghantarkan listrik disebut elektrolit. 

Pembentukan ion-ion di dalam air tidak hanya terbatas pada senyawa ion. Senyawa 
kovalen yang bereaksi dengan air juga dapat menghasilkan ion-ion dan tentunya larutannya 
dalam air dapat menghantarkan listrik. Misalnya HCl. Bila gas HCl dilarutkan di dalam air 
akan terjadi reaksi sebagai berikut ini. 

 HCl(g) + H2O(l) → H3O+(aq) + Cl-(aq)  
Reaksinya terjadi dengan pemindahan proton atau ion hidrogen (H+) dari molekul HCl ke 
molekul air menghasilan ion hidronium, H3O+ , dan ion klorida (Cl-). Jadi walaupn HCl 
berada sebagai molekul, jika dilarutkan dalam air akan mengasilkan ion-ion dan menjadi 
elektrolit. (HCl murni tidak dapat menghantarkan listrik, jadi tidak menghasilkan ion). 
 Dua contoh elektrolt itu, NaCl dan HCl terdisosiasi sempurna di dalam larutan air 
dan disebut elektrolit kuat. Sementara itu ada pula elektrolit yang hanya terdisosiasi 
sangat sedikit dalam larautan air dan disebut elektrolit lemah, seperti asam asetat. 
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 Senyawa elektrolit kuat di dalam larutan selalu berada sebagai ion-ionnya. Oleh 
karena itu, reaksi kimia yang melibatkan elektrolit kuat persamaan reaksinya biasanya 
dinyatakan dengan persamaan reaksi ion (persamaan ion). Persamaan ion dibuat dengan 
menguraikan senyawa-senyawa yang ada di dalam larutannya, menjadi ion-ion 
penyusunnya. Senyawa-senyawa yang dalam larutannya berada sebagai ion adalah 
senyawa mudah larut, yang berupa elektrolit kuat. Senyawa seperti itu adalah sebagai 
berikut ini. 
1) Semua garam-garam yang mudah larut. Berdasarkan pengamatan laboratorium, garam-

garam mudah larut itu adalah : 
 Nitrat (NO3

-), klorat (ClO3
-), dan asetat (CH3COO-) dari semua logam (misalnya 

NaNO3, KClO3, CH3COONa).  
 Semua garam karbonat (CO3

2-), fosfat (PO4
3-), borat (BO3

3- atau BO2
-), sulfat (SO4

2-

), kromat (CrO4
2-), dan arsenat (AsO4

3-) dari logam natrium, kalium, dan amonium 
(NH4

+). 
  Klorida (Cl-), bromida (Br--), dan iodida (I-), semua logam, kecuali timbal, perak, 

dan raksa(I).  
  Sulfat (SO4

2-) dari semua logam kecuali timbal, raksa(I), barium, dan kalsium.  
  Sulfida (S2-) dari logam barium, kalsium, magnesium, natrium, kalium, dan 

amonium. 
2)  Semua logam hidroksi yang mudah larut yaitu hidroksida (OH-) dari natrium, kalium, 

dan amonium. 
3) Asam-asam kuat : H2SO4, HNO3, HCl, HBr, HI, HClO4 
  Larutan senyawa-senyawa mudah larut, yang berupa elektrolit lemah (seperti  
asam-asam mudah larut yang tidak tercantum pada c, amonia, dan air), senyawa 
yang berwujud padat (sukar larut), dan gas, tetap ditulis dalam rumus molekulnya 
(tidak perlu diuraikan menjadi ion penyusun senyawa itu ). Ion-ion yang ditulis dalam 
persamaan reaksi ion adalah ion-ion yang benar-benar berperan dalam reaksi yaitu ion 
tidak sejenis pada sebelah kiri dan kanan tanda persamaan reaksi. Ion sejenis pada sisi 
sebelah kiri dan sebelah kanan tanda persamaan reaksi, tidak dituliskan atau dicoret dari 
persamaan reaksi ion. Persamaan reaksi : 2Al(s) + 3H2SO4(aq) → Al2(SO4)3(aq) + 6H2(g), 
dengan demikian dapat dituliskan persamaan ionnya sebagai berikut ini. Persamaan reaksi 
ion (secara detail) : 
   2Al(s) + 6H+(aq) + 3SO4

2-(aq) → 2Al3+(aq) + 3SO4
2-(aq) + 6H2(g). 

Al tidak ditulis sebagai ionnya karena berupa logam. H2SO4 diuraikan menjadi ion 
penyusunnya karena berupa elektrolit kuat yang mudah larut dalam air, demikian pula 
Al2(SO4)3. H2 tidak diuraikan menjadi ionnya karena berupa gas. Ion sejenis dan sama 
jumlahnya di kiri dan kanan tanda persamaan reaksi ditiadakan sehingga diperoleh 
persamaan reaksi ion sebagai berikut :  
  2Al(s) + H+(aq) → 2Al3+(aq) + 6H2(g) 
Coba tuliskan persamaan reaksi dari reaksi : logam seng dengan asam fosfat yang 
menghasilkan gas hidrogen dan seng fosfat. Sempurnakan persamaan reaksi itu dan 
tuliskan persamaan reaksi ionnya. 
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b. Konsentrasi larutan. 
 Konsentrasi adalah istilah umum untuk menyatakan bagian zat terlarut (solute) dan 
pelarut (solvent) yang ada dalam larutan. Konsentrasi dapat dinyatakan secara kuantitatif 
dengan berbagai cara, sebagaimana akan dibahas di bawah ini. Secara kualitatif 
konsentrasi larutan dinyatakan dengan istilah larutan pekat (concentrated) dan encer 
(dilute) yang menyatakan bagian relatif zat terlarut dan pelarut di dalam larutan. Larutan 
pekat berarti jumlah zat terlarut relatif besar dan larutan encer berarti jumlah zat terlarut 
relatif lebih sedikit. Biasanya intilah pekat dan encer digunakan untuk membandingkan 
konsentrasi 2 atau lebih larutan. 
1) Molaritas.  
 Jumlah mol zat terlarut di dalam satu liter larutan (solution) yang mengandung zat 
terlarut itu disebut molaritas, M (molarity) dari zat terlarut. Dapat juga dinyatakan dalam 
milimol dan volum dinyatakan dalam mililiter. Jadi : 

Molaritas = 
larutan (liter) volum

utzat terlar (mol)jumlah  = 
larutan )(mililiter volum

utzat terlar (milimol)jumlah  

2) Persen (%). 
Persen adalah bagian zat terlarut dalam seratus bagian campuran zat. Bila terdapat 

x  gram zat A ada di dalam y gram sampel (yang terdiri dari campuran berbagai zat), maka 

bagian zat A dalam sampel itu adalah 
y
x . Bagian zat A dalam sampel dapat dijadikan 

dalam perseratus sampel dengan mengalikan pembilang dan penyebut dengan seratus. Jadi, 

Bagian x dalam seratus bagian sampel = 
100

100 x 
y
x

  

    = 100 x 
y
x  perseratus 

    = 100 x 
y
x  % 

Contoh 11. 
Berapa persen Na terdapat dalam 80 gram NaOH ? 
Penyelesaian. 

Massa (gram) Na = 80 gram NaOH x  
NaOH gram 40

NaOH mol 1  x 
NaOH mol 1

Na mol  1
x 

Na mol 1
Na gram 23  

      = 46 gram. 

Persen Na      = 
 gram 80

gram 46  x 100% = 57,5%, dan ini sama dengan 
NaOHMr 

NaAr  x 100 % 

Persen dapat dinyatakan dalam berat atau dapat juga dinyatakan dalam volum. 

 Persen berat 







b
b  = 

 lberat tota
zatberat  x 100% .........................................................  (1.7) 
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 Persen volum 







v
v  = 

  totalvolum
zat volum  x 100% .....................................................  (1.8) 

Contoh 12. 
8,2 gram NH4Cl dilarutkan dalam air sampai volum akhir 100 mL. Densitas larutan 
ternyata 1,023 g mL-1. Berapakah persen massa larutan tersebut ?. 
Penyelesaian. 
 Zat terlarut (solute) = 8,2 gram 

 Massa 100 mL larutan = 100 mL x 
mL 1

 gram 023,1 = 102,3 gram. 

 Persen massa larutan = 
gr  102,3

gr  8,2 x 100% = 8,0 %. 

 Dalam praktek, kadang-kadang diperlukan pengubahan persen (berat) ke besaran 
konsentrasi yang lain, terutama dalam pembuatan larutan dengan konsentrasi molar 
(molaritas) tertentu. Contohnya dapat dilihat pada bahasan pembuatan larutan molaritas 
tertentu dari larutan pekat. 
3) Part per million (ppm) atau bagian per sejuta (bpj). 
 Apabila zat yang terdapat dalam suatu sampel sangat sedikit, maka apabila zat itu 
dinyatakan dalam persen berat akan diperoleh suatu harga yang sangat kecil. Untuk 
menghindari nilai yang sangat kecil ini, maka zat yang sangat sedikit itu lebih baik 
dinyatakan dalam part per million (ppm) atau bagian per sejuta (bpj). 
 Sebagaimana halnya dalam persen, bagian zat dalam sampel yang dinyatakan 
dengan ppm (bpj) ini dijadikan dalam persejuta dengan mengalikan pembilang dan 
penyebut dengan bilangan sejuta (106). Jadi, 

 Bagian zat dalam sejuta sampel = 6

6

10

10 x 
sampelberat 

zatberat 

 

        = 610 x 
 sampelberat 

zatberat  persejuta 

        = 610 x 
 sampelberat 

zatberat  ppm (bpj) 

 Jadi ppm (bpj) = 610 x 
 sampelberat 

zatberat ………………………………………..  (1.9) 

Jumlah zat dalam larutan sangat sedikit. Jadi sebagian besar sampel terdiri dari 
pelarut dan dengan demikian densitas sampel diasumsikan sama dengan densitas pelarut. 
Jika pelarutnya air, maka densitas sampel sama dengan densitas air yaitu sama dengan 1,00 
g/mL atau 1,00 kg/L artinya 1 mL larutan beratnya 1 gram atau 1 L larutan beratnya 1 kg. 
Berdasarkan hal ini, definisi ppm (bpj) dapat dinyatakan sebagai berikut : 

ppm (bpj) = 610 x 
 (kg) sampelberat 

(kg)zat berat  = 610 x 
 (L)larutan  volum

(kg)zat berat   
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    = 6
-6

10 x 
larutan L

10zat x  mg  =  
larutan L

zat mg ……………………………….   (1.10) 

Contoh 13. 
Hitung molaritas (M) 5,00 ppm larutan Ca(NO3)2. 
Penyelesaian. 

 5,00 ppm berarti 
Larutan L 1

)Ca(N0 mg 5 33  

Jadi untuk mengubah ppm tersebut menjadi M, tinggal mengubah mg menjadi mol.    

M = 
larutan L 1

mol mg 164
)Ca(NO mg 5,00

1-
23

 

     = 0,0305 mmol L-1 = 3,05 x 10-5 mol L-1 

 
c. Pembuatan larutan kemolaran tertentu 
1) Molaritas zat terlarut dari kristalnya. 
 Prinsip pembuatannya adalah penimbangan dan pelarutan. Misalnya akan dibuat 
500 mL larutan NaCl 0,3 M dari kristal NaCl. Langkah-langkahnya sebagai berikut ini. 
Pertama,  dihitung massa NaCl yang akan dipakai untuk membuat larutan itu. 

 Massa NaCl = 500 mL x 
NaCl mol 1
NaCl g 58,5 x 

mL 1000
mol 3,0  = 8,78 gram. 

Kedua,  NaCl sebanyak 8,78 gram ditimbang dengan menggunakan neraca analitis. 
Ketiga,  NaCl sebanyak 8,78 gram tersebut ditempatkan ke dalam labu takar 500 mL  
Keempat,  ke dalam labu takar tersebut ditambahkan akuades sedikit terlebih dahulu, 

kemudian labu takar dikocok agar NaCl larut. Setelah NaCl larut semua, 
kemudian ditambahkan akuades sampai garis tanda 500 mL. 
Larutan yang diperoleh adalah larutan NaCl 0,3 M sebanyak 500 mL. 

2) Molaritas zat terlarut dari larutan yang lebih besar molaritasnya.  
 Di Laboratorium, larutan sering dibuat dari larutan yang molaritasnya lebih besar. 
Larutan yang molaritasnya lebih besar ini sering disebut larutan induk. Prinsip 
pembuatannya adalah pengenceran sejumlah tertentu volum larutan induk yang 
molaritasnya telah diketahui. Larutan dengan volum dan molaritas tertentu mempunyai 
mol tertentu. Misalnya, 10 mL H2SO4 0,1M mengandung 1mmol H2SO4 atau 0,001 mol 
H2SO4 0,001 mol H2SO4 mengandung 0,001 mol x 6,02 x 10-24 partikel mol-1 = 6,02 x 10-

27 partikel. Jumlah partikel ini ketika ditambah air pada pengenceran, berapa pun 
banyaknya, jumlahnya akan  tidak berubah. Jumlah mol zat itu pun dengan demikian tidak 
akan berubah. Jadi pada pengenceran yang perlu dimengerti adalah bahwa,  
jumlah mol zat sebelum pengenceran dan setelah pengenceran (penambahan 
akuades) selalu sama. 
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Pernyatan itu dapat diungkapkan sebagai,  
V1M1 = V2M2 ..........................................................................  (1.11)  

Pengertian ini dapat dipahami dengan melihat Gambar 5.  
Sebagai contoh akan dibuat larutan asam sulfat 0,1 M sebanyak 1 liter dari larutan asam 
sulfat 6 M. Langkah-langkah pembuatannya adalah sebagai berikut ini. 
Pertama,   menghitung volum H2SO4 yang akan diambil. Misalnya diambil x mL. 

 Mol dalam x mL H2SO4 6M  = (x mL x 
mL 1000

SOH mol 6 42 ) mol.  

 Mol H2SO4 ini diencerkan sehinga menjadi 1L H2SO4 0,1M. 

 Mol H2SO4 dalam 1 L H2SO4 0,1 M = (1 L x 
L 1

SOH mol 0,1 42 ) mol. 

 Jumlah mol H2SO4 sebelum dan sesudah pengenceran sama. 

   x mL x 
mL 1000

SOH mol 6 42  = 1 L x 
L 1

SOH mol 0,1 42  

 Persamaan terakhir ini dapat dinyatakan secara singkat dengan : 
   V1 M1 = V2 M2 

 Volum larutan H2SO4 6M yang akan diencerkan dapat dihitung : 

   x = 1 L x 
L 1

SOH mol 0,1 42  x 
42SOH mol 6

mL 1000  = 16,67 mL 

 Jadi volum H2SO4 yang harus diambil untuk diencerkan adalah 16,67 mL. 
Volum ini dapat langsung dihitung menggunakan hubungan V1 M1 = V2 M2. 

Kedua, mengukur volum H2SO4 6M sebanyak 16,67 mL dengan menggunakan pipet 
volum atau pipet ukur yang sesuai dan dimasukkan ke dalam labu takar yang 
berukuran 1 L. 

Ketiga, penambahan pelarut (akuades) sampai garis tanda, yang tertera pada labu 
takar. 

Larutan yang diperoleh setelah pengenceran adalah larutan H2SO4 0,1M sebanyak 1L. 

 

 

V1 

(a) (b) 

Larutan yang molaritasnya lebih 
besar (mol L-1). Jumlah mol dalam 
larutan ini ditunjukkan dengan 6 
bulatan dalam volum V1 
 

Larutan yang terjadi dari pengenceran 
larutan a. Volum larutan menjadi 
bertambah (V2) tetapi jumlah mol 
tetap (jumlah bulatan tetap sebanyak 
6) 
 

V2 

Gambar  5. Pengenceran larutan. Penambahan pelarut menghasilkan suatu larutan 
yang mengandung jumlah molekul (mol) zat terlarut yang sama. 
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3) Molaritas larutan dari larutan pekat. 
 Di laboratorium, larutan-larutan pekat tidak diketahui molaritasnya, tetapi yang 
diketahui (dapat dibaca pada etiket botol) adalah kadar (dalam persen berat) dan densitas 
(g/mL). Bagaimanakah membuat larutan dengan molaritas tertentu dari larutan pekat ini? 
Prinsipnya sama dengan membuat larutan dengan molaritas tertentu dari larutan yang 
molaritasnya lebih besar. 
Misalnya akan dibuat 100 mL larutan asam perklorat 0,1 M dari asam perklorat pekat 
dengan kadar 70% dan densitas 1,664 g mL-1. 
Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut : 
Pertama, menghitung molaritas HClO4 tersebut. 

Yang diinginkan adalah molaritas asam perklorat (M). 

Molaritas = 
larutan (liter) volum
HClO (mol)jumlah 4  = 

larutan )(mililiter volum
HClO (milimol)jumlah 4  

Yang dipunyai adalah HClO4 70% artinya 

larutan gram 100
HClO gram 70 4  

Untuk mengubah % menjadi M maka, 70 g HClO3 
harus diubah menjadi mol dengan menggunakan Mr g 
mol-1 sebagai faktor konversi dan 100 g larutan harus 
diubah menjadi volum (L) dengan menggunakan 
densitas, sebagai faktor konversi. Jadi 

Molaritas HClO4 = 
1

1

mL gram 1,664
larutan gram 100

mol 1
mmol 1000x 

mol gram 5,100
 gram 70

−

−

 

    = 11,59 mmol mL-1 

    = 11,59 M HClO4 
Dari contoh soal ini dapat dibuat rumus mencari molaritas zat dengan persen 
(=kadar) tertentu dan densitas tertentu yaitu, 

Molaritas (M) = 
Mr

10density x berat x persen  ………………………         

(1.12)  
Dengan menggunakan rumus itu Saudara dapat menghitung secara langsung 
molaritas larutan pekat, yang kadar (%) dan densitasnya diketahui.  

Kedua,  menghitung volum HClO4 pekat (V1) yang harus diambil, yaitu memakai 
rumus pengenceran ( mol zat sebelum dan sesudah pengenceran sama). 

 V1 mL x  11,59 mmol mL-1 = 100 mL x 0,1 mmol mL-1 
                           V1 = 0,863 mL. 

Gambar  6.  Labu 
takar 
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Ketiga,  mengambil 0,863 mL HClO4 11,59 M dengan menggunakan piket ukur yang 
dilengkapi filler (penyedot) (Gambar 7b), dan dimasukkan ke dalam labu 
takar 100 mL. 

Keempat, Selanjutnya ke dalam labu takar ditambahkan akuades sedikit demi sedikit 
dan hati-hati sampai tanda batas 100 mL dan digojog sampai homogen.  
Larutan yang diperoleh adalah larutan HClO4 0,1 M sebanyak 100 mL. 

4) Pembuatan larutan dari larutan yang kadar dan densitasnya tidak diketahui 
Kadang-kadang di laboratorium, larutan pekat tidak dinyatakan dalam kadar (%) 

maupun densitasnya. (etiket wadah tidak terbaca). Untuk membuat larutan dari larutan 
pekat seperti ini langkah-langkahnya sebagai berikut : 
Pertama,  menentukan densitas larutan pekat tersebut dengan alat aerometer (Gambar 7a). 

Larutan pekat dimasukan ke dalam tempat agak tinggi (misalnya gelas ukur 
ukuran 1 liter). Kemudian alat aerometer dimasukkan hingga terapung. Densitas 
larutan dapat diketahui dengan membaca angka yang ditunjukkan oleh 
permukaan larutan pada alat aerometer. 

Kedua, kadar laruan pekat dapat dicari dari tabel hubungan antara densitas dengan kadar 
larutan pekat. (tabel ini dapat dicari dalam buku “Handbook of Chemistry and 
Physics). 

Ketiga, pembuatan selanjutnya sama dengan membuat larutan dengan molaritas tertentu 
dari larutan pekat. 

d. Aplikasi Stoikiometri Larutan 
Salah satu aplikasi stoikiometri larutan adalah analisis volumetri. Analisis 

volumetri adalah analisis kimia kuantitatif yang dilakukan dengan jalan mengukur volum 
suatu larutan standar yang tepat bereaksi dengan larutan yang dianalisis. Misalnya akan 
dicari molaritas larutan X, maka ke dalam larutan X ditambahkan larutan standar sehingga 
terjadi reaksi sempurna antara larutan X dengan larutan standar.Larutan standar adalah 
larutan yang konsentrasi atau molaritasnya telah diketahui secara pasti. Larutan 
standar ada 2 macam yaitu larutan standar primer dan larutan standar sekunder. Larutan 
standar primer adalah larutan standar yang setelah dibuat, langsung dapat dipakai untuk 

Gambar 7a. 
 

Gambar 7b. 
 

Gambar  7. Perlengkapan titrasi dan teknik 
titrasi  
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ditambahkan ke dalam larutan yang akan dicari konsentrasinya. Larutan standar sekunder 
adalah larutan standar yang setelah dibuat tidak dapat langsung digunakan, tetapi harus 
dicek lagi konsentrasinya atau molaritasnya dengan menambahkan larutan standar primer. 
Proses penambahan larutan standar ke dalam larutan X (akan ditentukan konsentrasinya) 
disebut titrasi. Proses penambahan ini dilakukan sedikit demi sedikit (tetes demi tetes) 
memakai suatu alat yang disebut buret. Tiap skala buret volumnya 1 ml dan dibagi menjadi  
10 bagian. Setiap satu tetes larutan standar yang keluar dari buret volumnya ± 1/20 mL Zat 
yang akan dititrasi ditempatkan dalam erlenmeyer (Gambar 7). Saat terjadinya reaksi 
sempurna antara larutan standar dengan larutan yang dianalisis disebut titik akhir tittasi. 
Pasa saat ini titrasi dihentikan. Reaksi yang terjadi antara larutan standar dengan larutan 
yang dianalisis dalam analisis volumetri harus memenuhi beberapa syarat antara lain : 
1. Reaksi kimia yang terjadi harus sederhana dan mudah ditulis persamaan reksinya.  
2. Reaksi harus dapat berjalan cepat. Tetesan terakhir dari larutan standar harus sudah 

dapat menunjukkan reaksi sempurna. Kalau tidak akan terjadi kesalahan titrasi. 
3. Reaksi harus kuantitatif, artinya reaksi dapat berlangsung sempurna menghasilkan hasil 

reaksi. 
4. Pada saat reaksi sempurna (titik akhir titrasi) harus ada perubahan fisik atau sifat kimia 

yang dapat diamati. Titik ekivalen dapat diketahui dengan menambahkan larutan 
indikator ke dalam larutan yang dititrasi atau dapat pula disebabkan oleh warna larutan 
standarnya sendiri.  

Tidak semua indikator dapat digunakan pada setiap titrasi oleh karena setiap reaksi 
mencapai titik ekivalen pada derajat keasaman (pH) tertentu dan setiap indikator 
mengalami perubahan warna pada derajat keasaman (pH) sendiri-sendiri. Sering dikatakan 
bahwa setiap indikator mempunyai trayek pH perubahan warna sendiri-sendiri. Misalnya 
fenolftalein (p.p), mempunyai trayek perubahan warna pada pH 8,3 – 10, artinya pada pH 
larutan lebih kecil dari 8,3 indilator p.p tidak berwarna, pada pH larutan lebih besar dari 
10, p.p berwarna merah, dan pada pH antara 8,3 – 10 terjadi warna peralihan dari tidak 
berwarna sampai merah. Beberapa trayek pH perubahan warna indikator dapat dilihat pada 
Tabel 4. Oleh karena setiap indikator mempunyai trayek pH perubahan warna sendiri-
sendiri, maka pemilihan indikator yang tepat untuk digunakan pada titrasi, dilakukan 

Tabel 4: Trayek pH perubahan warna beberapa indikator asam-basa 

Indikator 
Asam-basa 

Warna pKIn Trayek pH 

Asam Basa 

Timol biru 
Bromofenol biru 
Klorofenol biru 
Bromotimol biru 
Kresol merah 
Metil Oranye 
Metil merah 
Fenolftalein 

Merah 
Kuning 
Kuning 
Kuning 
Kuning 
Oranye 
Merah 
Tak 
berwarna 

Kuning  
Biru 
Merah 
Biru 
Merah 
Kuning 
Kuning 
Merah 
 

1,51 
3,98 
5,98 
7,0 
8,3 
3,7 
5,1 
9,4 

1,2 – 2,8 
3,0 – 4,6 
4,8 – 6,4 
6,0 – 7,6 
7,2 – 8,8 
3,1 – 4,4 
4,2 – 6,3 
8,3 – 10 
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dengan menghitung pH larutan yang terjadi pada saat titik ekivalen. Pemilihan indikator ini 
dalam praktek biasanya dilakukan dengan terlebih dahulu membuat kurva titrasi yaitu 
kurva yang dibuat dengan mengalurkan pH larutan pada setiap penambahan volum zat 
penitrasi (titran) terhadap volum titran. pH larutan pada setiap penambahan volum titran 
dapat diukur secara eksperimen dengan menggunakan pH meter atau dapat dihitung secara 
teoritis dengan hitungan menggunakan prinsip kesetimbangan kimia.  

Misalnya, titrasi 25 mL 0,0920 HCl dengan 0,10 M NaOH, data pH larutan pada 
setiap penambahan volum titran dapat dilihat pada Tabel.5. Perhitungan pH larutan yang 
terjadi setiap penambahan volum titran akan dibahas secara rinci di Parwa 2. 

Dari data dapat dibuat kurva titrasinya (coba Sdr buat kurva ini ) dan dari kurva 
dapat diketahui bahwa semua indikator dengan trayek pH antara 4 s.d 11 dapat digunakan 
pada titrasi tersebut, karena pada titik ekivalen, pH larutan berubah drastis dari 4 – 11. 
 Disamping titrasi digunakan untuk menentukan konsentrasi atau kadar zat dalam 
sampel, titrasi mempunyai banyak kegunaan, antara lain : menentukan massa molekul 
relatif asam dan basa, menentukan persamaan reaksi asam-basa, menentukan persentase 
kemurnian dalam 
titrasi asam-basa, 
menentukan 
persamaan reaksi 
redoks, menentukan 
bilangan oksidasi 
pada titrasi redoks. 
a. Contoh Soal 

Titrasi Asam-
basa 

1). Penentuan 
konsentrasi zat. 
Contoh 14. 
Larutan M1 mengandung 4,00 g NaOH per dm3. Larutan M2 mengandung H2SO4. Dalam 
suatu eksperimen, 25,0 cm3 larutan M2 bereaksi dengan 18,0 cm3 larutan M1. 
Hitunglah  
(a) Konsentrasi M2 dalam mol per dm3 
(b) Konsentrasi M2 dalam gram H2SO4 per dm3 dan  
(c) jumlah gram dari ion SO4

2- dalam 1 dm3 larutan M2 
 [H = 1; O = 16; Na = 23; S = 32] 
Penyelesaian 

(a) Konsentrasi NaOH = 3
1

3

10,0
40

00,4 −
−

−

= dmmol
molg
dmg   

(b) Jumlah mol NaOH yang digunakan dalam  reaksi = konsentrasi  x volume dalam dm3 

= (0,1 mol dm-3 x

3

3

3

1dm
cm 1000
cm 0,18 ) mol. 

Tabel 5 
pH larutan pada setiap penambahan volum titran 

pada titrasi 25 mL 0,0920 HCl dengan 0,10 M NaOH 
 
 
No. 

Volum 0,0920 M 
HCl (mL) 

Volum 0,10 M 
NaOH. (mL) 

pH 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

25,0 0 
15.0  
20,0 
23,0 
25,0 
30,0 

1,04 
1,70 
2,18 
7,00 
11,60 
12,11 
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Persamaan reaksinya adalah H2SO4 + 2NaOH  →  Na2SO4 + 2H2O  

Dari persamaan, 
2
1 

NaOH moljumlah 
SOH moljumlah 42 =  

Jadi jumlah mol H2SO4 = 
2
1

 x jumlah  mol NaOH =  mol )
1000
18,0 x (0,1 x 

2
1  

Oleh karena itu, konsentrasi  H2SO4 = 
M2larutan  volume

SOH moljumlah 42    

                       = 3

3
dm mol 0,036 

dm 
1000

25

mol )
1000
18,0 x 0,1 x 

2
1(

−=  

Konsentrasi H2SO4 dalam g dm-3   
=  konsentrasi dalam mol dm-3 x massa molekul relatif dalam g mol-1 
= 0,036 mol dm3 x 98 gram mol-1 = 3,53 g dm-3 

(c) Jumlah mol H2SO4 = jumlah mol SO4
2-. 

Massa SO4
2- dalam 1 dm3 M2 = konsentrasi dalam mol dm-3 x massa relatif  SO4

2-  
            = 0,036 mol dm-3 x 96 gram mol-1 = 3,46 g dm-3  

Penyelesaian hitungan kimia N0. 14 di atas dapat pula diselesaikan dengan besaran 
konsentrasi lain yang dikenal dengan normalitas. Normalitas ini dahulu sangat dikenal 
karena banyak digunakan untuk penyelesaian hitungan kimia yang berhubungan dengan 
titrasi. Tetapi kini normalitas itu penggunaannya sudah ditinggalkan karena larutan dengan 
konsentrasi normalitas tertentu tidak bisa dibuat secara langsung. Disamping itu 
perhitungan kimia dengan konsep normalitas dapat dilakukan bila konsep normalitas telah 
dipahami dengan benar. Apakah normalitas itu? Bagaimanakah hubungan normalitas 
dengan molaritas? Bagaimanakah hitungan kimia dengan menggunakan normalitas? 

Normalitas (biasa disingkat dengan N) didefinisikan sebagai jumlah 
ekivalen (ek) zat terlarut dalam satu liter larutan yang mengandung zat 
terlarut itu atau jumlah miliekivalen (mek) zat terlarut dalam satu 
milliliter larutan yang mengandung zat terlarut itu. 

 Normalitas = 
(L)larutan  Volum

(ek)terlarutzatJumlah atau 
(mL)larutan  Volum

(mek)ut zat terlarJumlah ……         

(1.13) 
Ekivalen (equivalents) suatu zat merupakan suatu satuan jumlah sebagaimana mol. Telah 
diketahui bahwa mol dihubungkan dengan massa zat, melalui Ar atau Mr. Sedangkan 
ekivalen dihubungkan dengan massa zat melalui berat ekivalennya (BE). Berat ekivalen 
suatu zat tergantung pada reaksi zat tersebut. Berdasarkan reaksinya berat ekivalen zat 
dibedakan menjadi, berat ekivalen reaksi non redoks seperti reaksipenggabungan kation 
dan anion, reaksi asam-basa, dan reaksi redoks. 

Pada reaksi nonredoks berat ekivalen (BE) zat adalah jumlah (gram) zat itu 
yang dalam reaksinya dapat menerima atau melepas 1 mol kation monovalen 
atau anion monovalen.  

Misalnya reaksi penggabungan kation dan anion berikut ini.  
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Pb2+(aq) + 2Cl-(aq) → PbCl2(s) 
Pada reaksi ini 1mol kation Pb2+ dapat menerima 2 mol anion Cl- dan di dalam ilmu kimia 
biasanya dikatakan bahwa 1 mol kation Pb2+ setara (ekivalen) dengan 2 mol anion Cl- 
Berdasarkan definisi berat ekivalen, maka : 

Berat ekivalen Pb2+ = ( −

−+

Clmol
grammolgArxPbmol Pb

2
)1( 2

)  

        = 
ekivalen

grammolgArxPbmol Pb

2
)1( 2 −+

 

        = 
ekivalen

grammolgArxPbmol Pb

1

)
2
1( 2 −+

 

        = 
2

PbAr  g ekivalen-1. 

Sebaliknya berdasarkan reaksi di atas, dapat pula dihitung berat ekivalen anion Cl-  

  Berat ekivalen Cl- = 
ekivalen

molgArxClmol Cl

1
2 1−−

= 2 ArCl g ekivalen-1 

Pada reaksi asam-basa, berat ekivalen asam adalah jumlah (gram) asam yang 
dalam reaksinya dapat melepas (ekivalen dengan ) 1 mol ion H+ atau 
menerima (ekivalen dengan ) 1 mol OH-.  
Sedangkan berat ekivalen basa adalah jumlah (gram) basa yang dalam 
reaksinya dapat melepaskan (ekivalen dengan ) 1 mol ion OH- atau menerima 
(ekivalen dengan ) 1 mol ion H+. 

Misalnya dalam reaksi : H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O, atau dalam persaman ion,  
          2H+ + SO4

2- + 2 Na+ + 2OH- → 2 Na+ + SO4
2-

 + 2H2O 
Pada reaksi itu, 1 mol H2SO4 memberikan (ekivalen dengan) 2 mol ion H+ kepada NaOH 
atau menerima (ekivalen dengan) 2 mol ion OH- dari NaOH. Berdasarkan definisi berat 

ekivalen, maka,  BE H2SO4 = +H mol 2
)mol gram SOH mol (1 -1

42 gramMx r  

        = 
ekivalen  2

)mol gram SOH mol (1 -1
42 gramMx r  

        = 







2
SOHMr 42  gram ek-1 

Sama halnya dengan H2SO4 di atas, 2 mol NaOH dalam reaksinya ekivalen dengan 2 mol 
OH- atau 2 mol H+. Jadi, 

 BE NaOH = -

-1

OH mol 2
)mol gram NaOH mol (2 gramMx r  

            = 
1ekivalen 

)mol gram NaOH mol (1 -1 gramMx r  

                  = 







1
NaOHMr   g ek-1 
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Secara umum, BE asam atau basa = 
h

basaatau  asamMr  g ek-1. ……….  ………. (1.14) 

Di sini, h = jumlah mol H+ atau OH- yang ekivalen dengan (dilepas atau diterima) 1 mol 
zat pada reaksi asam-basa. Satuan h dengan demikian adalah ek mol-1 dan Mr adalah gram 
mol-1. 

Berat ekivalen asam atau basa tidak dapat diketahui dengan hanya melihat rumus 
asam atau basa itu. Seperti asam karbonat (H2CO3) mempunyai 2 ion hidrogen, asam fosfat 
(H3PO4) mempunyai 3 ion hidrogen, tetapi tidak semua ion hidrogen itu dipakai untuk 
bereaksi atau dengan kata lain ekivalen asam itu tidak sesuai dengan jumlah ion H+ dalam 
rumusnya. Seperti reaksi H3PO4 dengan NaOH, ketiga ion hidrogen yang dipunyai H3PO4 
tidak sekaligus diberikan untuk beraksi dengan NaOH, sebagaimana dapat dilihat pada 
reaksi di bawah ini. 
H3PO4 + NaOH → NaH2PO4 + H2O. Pada reaksi ini, BE H3PO4 = Mr H3PO4 g ek-1 

H3PO4 + 2NaOH→Na2HPO4 + 2H2O. Pada reaksi ini, BE H3PO4 = 
2

POHMr 43 g ek-1 

H3PO4 + 3NaOH → Na3PO4 + 3H2O. Pada reaksi ini, BE H3PO4 =  
3

POHMr 43  g ek-1 

Ternyata BE H3PO4 pada ketiga reaksi itu berbeda. Jadi untuk menentukan BE suatu zat 
tidak dapat dilakukan dengan melihat rumus asam atau basa itu, tetapi harus melihat 
bagaimana asam atau basa itu bereaksi.  

Berat ekivalen oksidator atau reduktor adalah jumlah (gram) oksidator atau 
reduktor yang dalam reaksinya menerima atau melepaskan 1 mol elektron (e-). 

Cara termudah untuk menentukan berat ekivalen oksidator atau reduktor adalah dengan 
menuliskan dan menyeimbangkan persamaan setengah reaksi oksidasi-reduksi (redoks). 
Misalnya. reaksi, 2I- + 2Fe3+    I2 + 2Fe2+ 
Setengah reaksi oksidasi dari ion iodida dan setengah reaksi reduksi ion besi(III) adalah : 
   2I-   I2 + 2e- 
  Fe3+ + 1e-   Fe2+ 
Dari setengah reaksi oksidasi ion iodida dapat diketahui bahwa 2 mol I- melepaskan 
(ekivalen dengan ) 2 mol e-. Atau 1 mol I- pada reaksi tersebut di atas ekivalen dengan 1 

mol e-.  Jadi dengan demikian,  BE I-  = -

1- -

e mol 2
)IMr x I mo (2 grammolgram −

 = 
ekivalen  1

IMr - gram  

= Mr I- g ek-1  
Dengan cara sama untuk reduksi Fe3+ menjadi Fe2+ dapat diketahui bahwa : 

BE Fe3+= -

1-3-3

e mol 1
)FeMr  x Fe (1mo grammolgram −

= 
1
FeMr 3+

 g ek-1 = Mr Fe3+ g ek-1 

Secara umum, BE oksidator atau reduktor  = 
h

reduktoratau oksidator Mr  g ek-1…   

(1.15) 
Di sini, h = jumlah mol e- yang dilepas atau diterima (ekivalen dengan ) 1 mol zat pada 
reaksi redoks. Satuan h adalah ek mol-1. 
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 Beberapa oksidator atau reduktor, persamaan reaksinya ditentukan oleh suasana 
larutan; apakah suasana asam atau basa. Misalnya reduksi kalium permanganat, KMnO4, 
reaksinya dalam suasana asam akan berbeda dengan suasana basa. Dalam suasana asam 
reaksi reduksi KMnO4 adalah,  MnO4

- + 8H+ + 5e- → Mn2+ + 4H2O, sedangkan reaksi 
reduksi KMnO4 dalam suasana basa adalah,  MnO4

- + 2H2O + 3e- → MnO2 +  4 OH-. Oleh 
karena itu BE KMnO4 harganya akan berbeda dalam reaksi suasana asam dan basa. Coba 
Anda tentukan BE KMnO4 itu dalam reaksi suasana asam dan basa. 

Setelah pengertian BE dapat dipahami, maka ekivalen zat dengan berat tertentu 
dapat ditentukan dan dengan demikian normalitas larutan dapat ditentukan pula. Untuk 
jelasnya pahamilah contoh perhitungan berikut.  

Akan ditentukan normalitas 450 mg oksidator K2Cr2O7 murni, yang dilarutkan 
dalam air dan larutan dijadikan 250 mL. Reaksi, Cr2O7

2- + 14H+ + 6e- → 2Cr3+ + 7H2O.  
Dari definisi normalitas, dapat diketahui bahwa,  

Normalitas K2Cr2O7 =  
(L)larutan  Volum

OCrKEk 722  = 
(mL)larutan  Molum

OCrKmek 722  

Untuk menentukan ekivalen K2Cr2O7, maka yang harus ditentukan adalah berat ekivalen 
(BE) K2Cr2O7. Dari persamaan reaksi dapat ditentkan BE K2Cr2O7.  

   BE K2Cr2O7 =  
6

OCrKMr 722  g ek-1 = 294/6 g ek-1 

K2Cr2O7 yang dilarutkan adalah 450 mg; dan dengan demikian,  

ekivalen 450 mg K2Cr2O7 = 
g/ek 

6
294

mg 450 = 
 

6
294

0,450 ek   

Normalitas K2Cr2O7  = L 0,250

ek
 

6
294
450,0

= 0,037 ek/L =0,037 N  

  
Dari bahasan di atas dapat dibuat rangkuman dalam bentuk sebagai berikut ini.  

1).  Ekivalen suatu zat dengan massa (g) tertentu =
g/ek BE

(g)zat  massa = 

(ek/mol)h 
(g/mol)Mr 

(g)zat  massa ...      

(1.16) 
2).  Dari rumus 1) di atas dapat diketahui hubungan ekivalen dengan mol. 
 Ekivalen = mol zat x h ek mol-1 atau miliekivalen = mmol x h mek mmol-1…    

(1.17) 
3).  Setelah diketahui ekivalen atau miliekivalen zat, maka normalitas sangat mudah 

ditentukan yaitu dengan membagi ekivalen zat dengan volum larutan. 
4).  Dari hubungan ekivalen dengan mol dan h pada persamaan () dapat diketahui 

hubungan normalitas dengan molaritas, dengan membagi hubungan itu dengan volum.  
Normalitas = Molaritas x h …………………………………,        (1.18) 
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Harga h hampir selalu lebih besar atau sama dengan satu, sehingga normalitas hampir 
selalu lebih besar atau sama dengan molaritas. 

 Dari persamaan yang telah ditemukan di atas, maka dapat ditentukan ekivalen zat 
dalam persamaan reaksi sebagai berikut ini. 
1).  Reaksi : H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O 

Pada reaksi itu, 1 mol H2SO4 tepat bereaksi (ekivalen) dengan 2 mol NaOH. Dengan 
menggunakan persamaan (1.17), maka ekivalen H2SO4 = mol H2SO4 x h ek mol-1 = 1 
mol x 2 ek/mol = 2 ekivalen. Demikian pula, ekivalen NaOH pada reaksi itu = mol 
NaOH x h ek mol-1= 2 mol x 1  ek/mol = 2 ekivalen. Jadi pada reaksi itu dapatdiketahui 
bahwa, ekivalen H2SO4 dengan NaOH sama, sedangkan perbandingan mol H2SO4 
dengan mol NaOH yang bereaksi = 1 : 2 (tidak sama),  

2).  Reaksi redoks antara K2Cr2O7 dengan FeCl2. 
 Penyetaran reaksi redoks itu dengan ion electron adalah : 

 Cr2O7
2- + 14H+ + 6e- ⇄ 2Cr3+ + 7H2O 

   ( Fe2+     ⇄ Fe3+ + 1e-) x 6 

Cr2O7
2- + 6Fe2+ + 14H+   ⇄ 2Cr3+ +  6Fe3+ + 7H2O 

Pada reaksi itu, 1 mol Cr2O7
2- tepat bereaksi (ekivalen ) dengan 6 mol Fe2+. Dengan 

melihat jumlah e- yang diterima oleh 1 mol Cr2O7
2- dapat diketahui, ekivalen Cr2O7

2-  = 
1 mol x 6 ek/mol = 6 ekivalen. Demikian pula, dengan melihat jumlah e- yang 
diberikan yang diterima oleh 1 mol Fe2+, dapat diketahui ekivalen Fe2+ = 6 mol x 1 
ek/mol = 6 ekivalen. Jadi pada reaksi itu, perbandingan mol Cr2O7

2- dengan mol Fe2+ 
yang bereaksi = 1 : 6, sedangkan ekivalen Cr2O7

2-  :  Fe2+  = 6 : 6 = 1: 1 (sama). 
Dari kedua reaksi itu diperoleh kesimpulan bahwa,   

pada suatu reaksi perbandingan mol zat-zat yang bereaksi belum tentu 
sama tetapi ekivalen zat yang bereaksi selalu sama”.    

Bila pada suatu reaksi, volum dan normalitas peraksi pertama dinyatakan dengan V1 dan  
N1 dan volum dan normalitas pereaksi kedua dinyatakan dengan V2 dan  N2 maka 
kesimpulan di atas dapt dinyatakan dengan unngkapan,   

V1N1 = V2N2.     ……………………………………………….       (1.19) 
Penyelesaian Contoh soal no. 14 di atas dengan konsep normalitas hanya tinggal 

mengubah molaritas zat yang diperoleh ke normalitas sebagai berikut ini.  
a. Telah diperoleh Molaritas NaOH =  0,1 mol dm-3 = 0,1 mol L-1 
b. Pertanyaan (b) akan dicari konsentrasi H2SO4 dalam gram dm-3 atas dasar 

reaksinya dengan NaOH.  
Untuk itu molaritas NaOH diubah ke normalitas.  

N = M x h = 0,1 mol L-1 x 1 ek mol-1 = 0,1 ek L-1 
 Kemudian mencari molaritas H2SO4 menggunakan persaman (1.19).  
18 mL x 0,1 mek mL-1 = 25 mL x N 

N2 = N H2SO4 = 
25
18 x 0,1 mek mL-1 = 0,072 mek mL-1 = 0,072 ek L-1 

Selanjutnya mencari molaritas H2SO4 dengan menggunakan persamaan (1.18). 
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N = M x h ek mol-1 
 0,072 ek L-1 = M x 2 ek mol-1 

M = 0,036 mol L-1. 
Terakhir mengubah molaritas H2SO4 ke dalam gram mol-1 

Komsentrasi H2SO4 dalam gram mol-1 = 0,036 mol L-1 x 98 gram mol-1 
          = 3,53 gram L-1 = 3,53 g dm-3 

 
2). Penentuan Massa molekul relatif asam atau basa.  
Contoh 15. 
Larutan M1 mengandung 20,1 g asam HZO4 per dm3 larutan. 
Larutan M2 mengandung 1,7 g ion hidroksida (OH-) per dm3 larutan. Dalam suatu titrasi, 20,0 
cm3 dari M1 diperlukan untuk reaksi dengan 40,0 cm3 M2. 
Hitunglah : 
(a) Konsentrasi M1 dalam mol dm-3 
(b) Massa molekul relatif HZO4 
(c) Massa atom relatif unsur Z 
 [H = 1; O = 16] 
Penyelesaian 

(a) Konsentrasi M2 = 1-

-3

mol g 17
dm g 1,7  mol OH- per dm3 = 0,1 mol dm-3 

Jumlah mol OH- yang digunakan dalam titrasi = volume dalam dm3 x konsentrasi 

dalam mol dm-3 = 3-3 dm mol 0,1 x dm 
1000
40,0   

HZO4 harus monoprotik karena hanya mempunyai satu atom hidrogen. Oleh karena 
itu, dalam reaksi, 1 mol HZO4 harus bereaksi dengan 1mol OH- 

Jumlah mol HZO4 yang digunakan dalam reaksi = jumlah mol OH- = 

mol 0,1)x 
1000
40,0(  

Konsentrasi M1 =  3
4

dm dalam M1 volume
HZO moljumlah  =   3

3
dm mol 0,2 

1000
0,20

mol 0,1)x 
1000
40,0(

−=
dm

  

(b) Dari (a), 0,2 mol HZO4 mempunyai massa 20,1 g 

Oleh karena itu, 1 mol HZO4 mempunyai massa g 100,5  
2,0

gram 1,20
=    

Massa 1 mol zat ini tidaklain merupakan massa molekul relative dari HZO4. Jadi 
massa molekul relatif HZO4 = 100,5 

(c). Massa atom relatif Z = 100,5 – (1 + 4(16) = 35,5 
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3). Penentuan Persamaan Asam-Basa 
Contoh 16. 
Larutan M4 mengandung 0,12 mol dm-3 Na2CO3. 
Larutan M5 mengandung 0,2 mol dm-3 HCl. 
Dalam titrasi, 20,0 cm3 larutan M4 didapatkan bereaksi dengan 12,0 cm3 larutan M5. 
Hitunglah jumlah mol HCl yang bereaksi dengan satu mol Na2CO3. Simpulkan persamaan 
reaksinya ! 
Penyelesaian. 

Jumlah mol Na2CO3 yang digunakan dalam titrasi = mol )dm mol 0,12x dm 
1000

0,20( 3- 3  

Jumlah mol HCl yang digunakan dalam titrasi  = mol )dm mol 0,20x dm 
1000

0,12( 3- 3  

Jadi  ( mol ) 0,12 x 
1000

0,20  Na2CO3 bereaksi dengan  (  mol 0,20) x 
1000

0,12 HCl 

Oleh karena itu 1 mol Na2CO3 bereaksi dengan  =  HCl mol 
0,12 

1000
0,20

,200x 
1000
12,0 

x
 = 1,0 mol HCl 

Oleh karena itu persamaaan reaksinya adalah : HCl + Na2CO3 → NaHCO3 + NaCl 
Catatan :  Perbandingan HCl dengan Na2CO3 dalam persamaan harus sama seperti 

perbandingan yang diperoleh dari titrasi.  
 
4). Penentuan Persentase Kemurnian 
Contoh 17. 
Padatan FA2 adalah campuran Natrium karbonat, Na2CO3 dan Natrium klorida, NaCl. 
Padatan FA2 5,00 g dilarutkan dalam larutan 250 cm3 dalam suatu bejana volumetrik. 
Larutan 25,00 cm3 dititrasi dengan 0,120 mol dm-3 asam klorida menggunakan indikator 
yang cocok. Larutan asam 34,80 cm3 diperlukan untuk titrasi ini. Persamaan reaksinya 
adalah Na2CO3 + HCl → NaHCO3 + NaCl.  
Berapakah, (a) Jumlah mol Na2CO3 dalam 250 cm3 larutan?. (b)  Massa Na2CO3 dalam 
sampel? (c) Persentase natrium klorida? 
Penyelesaian 

(a) Jumlah mol HCl yang digunakan dalam titrasi = 
1000
34,8 dm3 x 0,12 mol dm-3 

      = 0,004176 mol 
      = 0,00418 mol 
 Jumlah mol Na2CO3 = jumlah mol HCl  
 Jumlah Na2CO3 = 0,00418 mol per 25 cm3 larutannya. 

 Jumlah mol Na2CO3 dalam 250 cm3 larutan = (250 cm3 x 3cm 25
mol 0,00418 ) mol  

 = 0,0418 mol 
(b) Massa Na2CO3 dalam 5,00 g sampel = jumlah mol x Mr g mol-1 
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               = 0,0418 mol x 106 g mol-1 = 4,43 g 
(c) Massa natrium klorida dalam sampel = 5 g - 4,43 g = 0,57 g 

 Persentase natrium klorida = 
sampelmassa
NaClmassa  x 100% 

          = 
g 5,00

0,57g  x 100 % = 11 % 

Catatan :  Natrium klorida adalah inert. Hanya natrium karbonat yang bereaksi dengan 
asam klorida. 

 
b. Titrasi Redoks 
 Titrasi redoks mirip dengan titrasi asam basa, perbedaan antara keduanya adalah 
pada reaksinya. Reaksinya antara zat pengoksidasi dan zat pereduksi.Biasanya persamaan 
reaksi diperoleh dengan penjumlahan dua setengah-persamaan reaksi, satu untuk zat 
pengoksidasi dan yang lain untuk zat pereduksi. Zat-zat pengoksidasi dan pereduksi yang 
biasa dalam titrasi-titrasi ditunjukkan dalam Tabel 6 sebagai berikut ini. 
 

Tabel 6. 
Zat-zat pengoksidasi dan pereduksi yang biasa digunakan dalam titrasi-titrasi 
 
Zat-zat pengoksidasi Zat-zat pereduksi 

Manganat(VII) 
MnO4

- + 8 H+  + 5 e- → Mn2+ + 4H2O 
Besi(II) 
Fe2+ → Fe3- + e- 

Bikromat  
Cr2O7

2- + 14H+ + 6e- → 2Cr3+ + 7H2O 
Etanadioat 
COO- → 2CO2 + 2e- 

Iodin 
I2 + 2e- → 2I- 

Tiosulfat(VI) 
2S2O3

2- → S4O6
2- + 2e 

Hidrogen peroksida 
H2O2 + 2H+ + 2e- → 2H2O 

Iodida 
2I- → I2 + 2e- 
Hidrogen peroksida 
H2O2 → 2H- + O2 + 2e- 

 
Catatan :  
1. Hidrogen peroksida (H2O2) dapat sebagai zat pengoksidasi (oksidator) atau zat 

pereduksi (reduktor), bergantung pada reaksi tertentu. 
2. Etanadioat biasanya dititrasi dengan kalium manganat(VII). Campuran reaksi 

dipanaskan kira-kira 60oC kemudian diturunkan perlahan-lahan sampai pada suhu 
kamar. 

1). Titrasi dengan larutan kalium permanganat 
Contoh 18. 
25,0  cm3 larutan Fe2+ 0,1 mol dm-3, bereaksi dengan 26,80  cm3 larutan kalium 
manganat(VII), KMnO4 (aq), yang diasamkan dengan asam sulfat berlebih. 
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Hitunglah  
(a) Konsentrasi KMnO4 dalam mol dm-3 dan 
(b) Massa mangan dalam 1 dm3 larutan KMnO4 
Penyelesaian 
(a) Jumlah mol Fe2+ yang digunakan dalam titrasi = volume dalam dm3 x konsentrasi = 

(
1000
25,0   dm3 x 0,100 mol dm-3) mol 

Persamaan reaksinya adalah : 
  MnO4

- + 8 H+ + 5 e- → Mn2+ + 4H2O 
          Fe2+ → Fe3+ + e 
Kalikan persamaan yang kedua dengan 5 (sehingga elektron-elektron saling 
menghapus) dan jumlahkan kedua persamaan akanmenghasilkan persamaan reaksi: 

MnO4
- + 8 H+ + 5 Fe2+ → Mn2+ + 5Fe3+ + 4H2O 

Dari persamaan, +

−

2
4

FemolJumlah
MnOmolJumlah  = 

5
1  

Jadi jumlah mol MnO4
- = 

5
1  x jumlah mol Fe2+ = 

5
1  x  (

1000
0,25  x 0,100) mol 

Oleh karena itu konsentrasi MnO4
- =  3

4

dmdalamlarutanVolume
MnOmolJumlah  

           =  
3dm 

1000
28,8

mol 0,1)x
1000
25,0x

5
1(

 = 0,0187 mol dm-3 

(b) 1 mol MnO4
- mengandung 1 mol Mn 

Oleh karena itu 1 dm3 mengandung 0,0187 mol MnO4
- dan 0,0187 mol Mn. 

 
2). Titrasi dengan Iodin 

Suatu titirasi redoks yang biasa adalah penambahan suatu zat pengoksidasi dalam 
larutan kalium iodida berlebih. Ion- ion Iodida teroksidasi menjadi Iodin. Iodin kemudian 
dititrasi dengan larutan natrium tiosulfat menggunakan amilum sebagai indikator. 
Persamaan reaksi antara iodin dan tiosulfat adalah : 2S2O3

2- + I2 → S4O6
2- + 2I- 

Contoh 19. 
Larutan kalium iodat(V) 25,0 cm3, bereaksi dengan larutan kalium iodida berlebih yang 
diasamkan, sesuai dengan persamaan reaksi : 

IO3
- +5I- + 6H+ → 3I2 + 3H2O 

Iodin yang dihasilkan dalam reaksi memerlukan 18,0 cm3 larutan natrium tiosulfat untuk 
bereaksi. Larutan natrium tiosulfat mengandung 24,8 g Na2S2O3.5H2O per dm3 larutan. 
Hitunglah konsentrasi larutan kalium iodat(V), KIO3. 
[H = 1; O = 16; Na = 23; S = 32; K = 39; I = 27]  
Penyelesaian 
Mr Na2S2O3.5H2O = 248  
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Konsentrasi S2O3
2- = ( 3

3

1-

dmmol)
dm 1

mol g 248
g 24,8

−  = 0,100 mol dm-3  

Jumlah mol S2O3
2- yang digunakan bila S2O3

2- bereaksi dengan I2 =  

( 3- 3 dm mol0,100xdm
1000
18,0 ) mol 

Persamaan reaksi antara S2O3
2- dan I2 adalah 2S2O3

2- + I2 → S4O6
2- + 2 I- 

Dari persamaan itu, 
2
1

OSmolJumlah
ImolJumlah

2
32

2 =−  

Jadi jumlah mol  I2 =  x jumlah mol S2O3
2-  =  = mol0,100)x

1000
18,0(x

2
1  

Dari persamaan reaksi IO3
- denganI2 diperoleh, 

3
1

dihasilkanyangImolJumlah
digunakanyangIOmolJumlah

2

3 =
−

 

Jadi jumlah mol IO3
- =  x jumlah mol I2 = mol0,100)x

1000
18,0x

2
1(x

3
1  

Oleh karena itu konsentrasi IO3
- = 

3
3

dm 
1000
25,0

mol 0,100)x
1000
18,0x

2
1x

3
1(

dmdalamVolume
molJumlah

=  

          = 0,012 mol dm-3 
Jadi konsentrasi KIO3 dalam g dm-3 = 0,012 mol dm-3 x 214 g mol-1 = 2,57 g dm-3 
 
3). Penentuan Persamaan Reaksi Redoks 
Contoh 20. 
Hidroksilamin, NH2OH, dapat teroksidasi menjadi nitrogen yang ditunjukkan oleh 
setengah-persamaan reaksi berikut ini. 

2NH2OH → N2 + 2H2O + 2H+ + 2e- 
(a) Hidroksilamin dapat juga teroksidasi menjadi nitrogen oksida, N2O. Tuliskan 

setengah-persamaan reaksi untuk oksidasi tersebut. 
(b) Dalam suatu eksperimen, 160 cm3 NH2OH(aq) 0,05 mol dm-3 bereaksi dengan 40 

cm3 Fe3+(aq) 0,40 mol dm-3. Dalam reaksi, Fe3+ tereduksi menjadi Fe2+. 
Hitunglah  
(i) Jumlah mol NH2OH yang digunakan dalam reaksi 
(ii) Jumlah mol Fe3+ yang digunakan dalam reaksi 
(iii) Jumlah mol Fe3+ pada saat bereaksi dengan 1 mol NH2OH 

(c) Simpulkan apakah NH2OH dioksidasi menjadi N2 atau N2O oleh Fe3+. Tulislah 
persamaan reaksi ionik yang setimbang. 

 
Penyelesaian 
(a) 2NH2OH → N2O + H2O + 4H+ + 4e- 
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(b)  (i)  OHNH mol0,008dm mol 0,05xdm
1000
160

2
3- 3 =  

(ii)  += 33- 3 Fe mol0,016dm mol0,40xdm
1000

40  

(iii)  0,008 mol NH2OH bereaksi dengan 0,016 mol Fe3+. 

Oleh karena itu, 1 mol NH2OH bereaksi dengan += 3Fe mol2
0,008

mol 0.016  

(c) Fe3+ + e- → Fe2+ 
2 mol Fe3+ menerima 2 mol elektron. Jadi 1 mol NH2OH harus menghasilkan 2 mol 
elektron dalam reaksi. 
Ketika NH2OH dioksidasi menjadi N2, 1 mol NH2OH menghasilkan 1 mol elektron 
(lihat persamaan reaksi pertama). Bagaimanapun ini bukanlah persamaan yang 
benar. 
Ketika NH2OH dioksidasi menjadi N2O, 1 mol NH2OH menghasilkan 2 mol 
elektron (lihat persamaan reaksi (a) di atas). Oleh karena itu persamaan reaksi yang 
benar, NH2OH dioksidasi menjadi N2O oleh Fe3+. 
Persamaan reaksinya adalah : 
2NH2OH  + 4Fe3+ → N2O + H2O + 4H+ + 4Fe2+ 

 
4). Penentuan Bilangan Oksidasi 
Contoh 21. 
Larutan Ti2+(aq) dioksidasi menjadi kedudukan oksidasi tertinggi oleh suatu larutan 
Fe3+(aq). Dalam reaksi, Fe3+(aq) direduksi menjadi Fe2+ (aq). 
Dalam suatu eksperimen, 40,0 cm3 Ti2+(aq) 0,02 mol dm-3 bereaksi dengan 32,0 cm3 
Fe3+(aq) 0,05 mol dm-3. 
Hitunglah : 
(a)  (i) Jumlah mol Ti2+ yang digunakan dalam eksperimen 

(ii) Jumlah mol Fe3+ yang digunakan dalam eksperimen  
(iii)Jumlah mol Fe3+ yang bereaksi dengan satu mol Ti2+. 

(a) Oleh karena itu simpulkan kedudukan oksidasi tertinggi titanium dan tuliskan suatu 
persamaan reaksi yang setimbang untuk persamaan reaksi tersebut. 

Penyelesaian 

a) (i)    jumlah mol Ti2+ = mol10 x 0,8dm mol0,02xdm
1000
40,0 3-3- 3 =  

(ii) jumlah mol Fe3+ = mol10 x 1,6dm mol0,05xdm
1000
32,0 3-3- 3 =  

(iii) 0,8 x 10-3 mol Ti2+ bereaksi dengan 1,6 x 10-3 mol Fe3+. 

 Oleh karena itu 1 mol Ti2+ bereaksi dengan += 3
3-

-3

Fe mol2
10 x 0,8

mol 10 x 1,6  

b) Fe3+ + e- → Fe2+ 
2 mol Fe3+ bereaksi dengan 1 mol Ti2+. 2mol Fe3+ menerima 2 mol elektron (menurut 
persamaan di atas). 
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Oleh karena itu 1 mol Ti2+ harus menghasilkan 2 mol elektron : Ti2+ → Ti4+ + 2e- 
Maka kedudukan oksidasi tertinggi dari titanium adalah Ti4+. 
Persamaan reaksinya adalah  
2Fe3+(aq) + Ti2+(aq) → 2Fe2+(aq) + Ti4+(aq) 

 
E. Rangkuman. 
 Stoikiometri adalah hitungan (aritmatika) ilmu kimia. Perhitungan kimia, akan 
dipahami secara lebih baik setelah mengetahui : massa atom relatif dan massa molekul 
relatif, persamaan reaksi kimia, dan konsep mol. 

Massa atom relatif suatu unsur adalah massa rata-rata suatu atom unsur berdasarkan 
kelimpahan nuklidanya, relatif terhadap massa nuklida karbon-12 yang tidakterikat, dalam 
keadaan diam, dan tahana dasar. Massa nuklida karbon-12 ditetapkan 12,00 u. Massa satu 
atom karbon-12 adalah 1,9926786 x 10−23 gram. Seperduabelas dari massa satu atom 
karbon-12 dalam gram ini disebut sebagai satu stuan massa atom (atomic mass unit) dan 

disingkat 1u. Jadi, 1 u  = 2423 10660566,1109926786,1
12
1 −− = xgramxx  gram. 

Berdasarkan harga 1 u tersebut, massa atom relatif (Ar ) suatu unsur didefinisikan sebagai 
bilangan yang menyatakan angkabanding antara massa rata-rata satu atom unsur itu dengan 

12
1  massa satu atom karbon-12 yang tidak terikat, dalam keadaan diam, dan tahana dasar. 

 Penentuan massa Atom Relatif dan massa molekul reatif menggunakan 
spektrometer massa. Spektometer massa adalah suatu instrumen yang mengukur 
kelimpahan relatif isotop-isotop dalam suatu sampel. Kelimpahan relatif isotop ini dapat 
diketahui dari spektra massa yang dihasilkan. Ketinggian puncak-puncak yang tergambar 
pada spektra massa menunjukkan kelimpahan ion-ion positif yang ada. Molekul zat yang 
dianalisis dengan menggunakan  spektrometer massa, akan dihasilkan ion-ion positif 
(seperti dari atom-atom). Spektrum massa molekul-molekul mengandung 2 tipe garis : 
suatu garis karena molekul keseluruhan, yang menunjukkan massa relatif molekul yang 
paling besar, dan merupakan massa molekul relatif. Garis-garis yang lain karena pecahan-
pecahan (fragmen) molekul. Pecahan-pecahan ini dihasilkan pada saat molekul-molekul 
pecah di dalam spektrometer massa. Untuk senyawa ion massa molekulnya disebut massa 
rumus relatif.  

Menurut Sistem Internasional (SI), satu mol adalah jumlah zat yang mengandung 
partikel-partikel elementer, sebanyak jumlah atom dalam 0,012 kg (= 12 gram) karbon-12, 
yang masing-masing atom karbon-12 mempunyai massa 12 u. Berdasarkan definisi 
tersebut, maka : 12 gram C-12 (massa atom relatif 12) dan 32 gram O2 (massa molekul 
relatif 32) sama-sama mengandung 1 mol atom atau molekul. Jadi massa satu mol zat 
adalah sesuai dengan massa atom relatif, atau massa molekul relatifnya dalam gram. Massa 
1 mol zat yang sama dengan rumus relatif zat itu dalam gram disebut massa molar.  

Jumlah partikel (atom, molekul, ion) dalam satu mol disebut tetapan Avogadro 
dengan lambang L. Harga L yang telah diterima adalah sebesar 6,02 x 1023 partikel mol-1. 
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 Koefisien persamaan reaksi dengan konsep mol merupakan angkabanding mol zat 
yang tepat bereaksi dan mol zat yang terjadi. Berdasrkan konsep mol ini dapat dihitung 
jumlah zat pereaksi yang tepat bereaksi dan hasil-reaksi. Jumlah hasil reaksi sangat 
ditentukan oleh pereaksi yang jumlahnya lebih sedikit, yang disebut pereaksi pembatas 
(limiting reactan). Hitungan kimia yang menyangkut larutan, dapat diselesaikan dengan 
terlebih dahulu memahami pengertian konsentrasi larutan (molaritas, persen dan bpj) dan 
cara pembuatannya. Aplikasi hitungan kimia dalam larutan adalah dalam analisis 
volumetri. Analisis volumetri adalah analisis kimia kuantitatif yang dilakukan dengan jalan 
mengukur volum suatu larutan standar,yang tepat bereaksi dengan larutan yang dianalisis. 
Proses penambahan larutan standar 
ke dalam larutan yang akan 
ditentukan atau dianalisis  disebut 
titrasi. Titrasi digunakan untuk 
menentukan konsentrasi atau kadar 
zat dalam sampel. Disamping itu 
digunakan pula untuk menentukan 
massa molekul relatif asam dan 
basa, menentukan persamaan asam-
basa, menentukan persentase 
kemurnian dalam titrasi asam-basa, 
menentukan persamaan reaksi 
redoks, menentukan bilangan 
oksidasi, pada titrasi redoks. 
 
F. Soal Latihan. 
Latihan yang berupa soal hitungan mohon dikerjakan dengan menggunakan 
pendekatan faktor konversi. 
1. (a). Definisikanlah : massa atom relatif, massa molekul (rumus) relatif, 1 mol, dan 

massa molar suatu zat 
(b). Mengapa istilah berat rumus lebih disarankan untuk digunakan untuk beberapa zat 

daripada berat molekul ? 
(c). Apakah yang Anda ketahui dengan rumus empiris ? Menurut kamus bahasa inggris 

apakah artinya empiris?. 
 (d).Apakah yang dimaksud dengan pereaksi pembatas ?.  

Penentuan Ar dengan Spektrometer massa dan rumus empiris, rumus molekul. 
2.  Gambar disamping menunjukkan spektrum massa unsur Rubidium dengan simbol Rb : 

a. Isotop-isotop apakah yang ada di dalam Rubidium ? 
b. Berapa persentase kelimpahan dari masing-masing isotop ? 
c. Hitunglah massa atom relatif Rubidium ! 

3.  Spektrum massa dari hidrogen klorida ditunjukkan pada Gambar di bawah ini. Jelaskan 
spektrum massanya ! 

20 

15 

10 

   5 

 85 87 
Massa relatif   (m/e) 

Kelimpahan 
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Massa relatif (m/e)

K 
e 
l 
i 
m 
p 
a 
h 
a 
n 1

 

2
 

4
 

60 65 70 75  80 

3
 

 
4. Unsur galium (simbol Ga) digunakan untuk dioda emisi cahaya. 

(a)  Spektrum massa atom galium alami ditunjukkan pada Gambar berikut ini. 
 
(i) Tuliskan dalam 
bentuk simbol isotop-
isotop yang ada pada 
galium alam ! 

(ii) Gunakan 
informasi spektrum 
massa untuk 
menghitung harga massa 
atom relatif Ar, galium. 
 (b)  Galium membentuk 
oksida, Ga2O3. Oksida 

ini bereaksi dengan galium pada kondisi yang sesuai untuk menghasilkan oksida lain 
yang mengandung 89,7 % galium. 
(i) Hitung rumus empiris oksida kedua  
(ii) Tuliskan persamaan reaksi untuk pembentukan oksida ini dari Ga2O3. 

5. Air terdiri dari isotop 1H; 2H; dan 16O. 
(a)   Tuliskan  rumus dari semua molekul H2O yang berbeda dalam air  
(b) Pilihlah salah satu dari molekul-molekul ini yang memiliki massa paling besar 
(c) Suatu sampel air dianalisis 

dengan menggunakan 
spektrometer massa. 
Tuliskan rumus ion-ion 
yang menghasilkan delapan puncak spektrum massa sebagai gambar disamping. 

6. (a)  Spektrum massa klorometana, CH3Cl, mempunyai dua puncak utama dengan 
massa relatif 50 dan 52. Jelaskan fakta ini.  

(b) Spektrum massa uap belerang ditunjukkan pada Gambar disamping. Jelaskan 

Massa 
relative 

1 2 3 4 17 18 19 20 

Rumus ion         

Massa relatif (m/e)
33 35 37 38 39 40 41 

Kelimpahan 

34 36 
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spektrum massa selengkap 
yang Anda dapat ! 

 
7.  Senyawa Z memiliki komposisi 

massa: 66,7 % karbon, 22,2 % 
oksigen dan 11,1 % hidrogen. 

Spektrum massa Z ditunjukkan pada 
Gambar disamping. 

 Hitung rumus empiris Z. Gunakan 
spektrum massa untuk menentukan 
rumus molekul Z, jelaskan rumus 
struktur Z yang mungkin dan 
jelaskan rumus puncak-puncak yang 
diberi nomor dalam spektrum 
massa. 

 
Stoikiometri  

8. Buktikan bahwa, 1 u = 
L
1  

(L adalah tetapan Avogadro) 
9. (a). Berapa mol Fe ada dalam 1,25 mol Fe2O3 (Jawaban : 2,5 mol) 

(b) Berapakah massa 2 mol sukrosa ?.(Jawaban :648 g) 
(c). Berapakah jumlah atom tembaga di dalam 3,05 gram tembaga murni ?.(Jawaban : 

0,3 x 1023 atom) 
(d). Berapakah jumlah atom besi di dalam 4,93 gram paku yang mengandung 96,0% 

besi ?. ?.(Jawaban :0,51 x 1023 atom) 
(e). Berapakah jumlah atom hidrogen di dalam 1,00 gram NH3. ?.(Jawaban : 1,06 x 

1023 atom). 
10. Kalsium karbida (dalam perdagangan dikenal dengan nama karbit) digunakan untuk 

mengasilkan asetilena untuk pengelasan (lihat reaksi soal no. 2.5c), dibuat dengan 
reaksi antara batu kapur dengan karbon pada suhu tinggi : 

CaO(s) + C(s)  → CO(g) + CaC2(s). 
(a). Berapa kg karbit dapat terjadi dari 1 kg CaO ?.(Jawaban : 1,143 kg) 
(b). Berapa kg karbon diperlukan untuk bereaksi dengan 1 kg CaO ?.(Jawaban : 0,43 

kg). 
Konsentrasi Larutan 
11. Apakah yang dimaksud dengan : 

(a). konsentrasi molar (b) titrasi (c) titik akhir titrasi.  
12. 0,04 gram NaOH dilarutkan dalam air sampai volum 1 L. Jika densitas larutan 

diasumsikan sama dengan densitas air, nyatakan konsentrasi larutan NaOH itu dalam 
(a) persen massa (b). bagian per juta (bpj), dan (c) konsentrasi molar. ?.(Jawaban 
:0,004%; 40 bpj; 0,001 M). 

K 
e 
l 
i 
m 
p 
a 
h 
a 
n 

Massa relatif (m/e) 
10 20 30 40 50 60 70 80

43 

29 
15 

57 
72 

20 40 60 80 100120140160180 200220 240 260

Kelimpahan 

Massa relatif (m/e) 
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13. Ceritakanlah cara pembuatan  
(a). 100 mL larutan NaOH 1,5 M dari kristal NaOH. 
(b)  0,2 L larutan H2SO4 0,1 M dari H2SO4 18M. 
(c)  100 mL larutan H3PO4 0,1M dari H3PO4 yang kadarnya 85% massa dan kerapatan  

1,70 g mL-1.  
Stoikiometri dalam analisis Volumetri 
Penentuan konsentrasi zat 
14. Dalam suatu eksperimen, 20 cm3 0,2 mol dm-3 NaOH bereaksi dengan 32 cm3 larutan 

H2SO4. Hitunglah konsentrasi H2SO4 dalam : 
(a) mol dm-3, dan 
(b) g dm-3 
 [H = 1; O = 16; S = 32] 

15. Hitunglah volume dari 0,12 mol dm-3 KOH yang diperlukan untuk bereaksi dengan   
25,0 cm-3 larutan H3PO4 yang mengandung 4,90 g H3PO4 per dm3 larutan menurut 
persamaan berikut ini : 
2 KOH + H3PO4 → K2HPO4 + 2H2O 
[H = 1; O = 16; P = 31] 

16. Hitunglah volume dari 0,4 mol dm-3 larutan HCl yang diperlukan untuk bereaksi 
dengan 5,00 g kalsium karbonat. 

17. Asam nitrat 500 cm3 bereaksi  sempurna dengan 3,94 g barium karbonat, BaCO3. 
Hitunglah konsentrasi asam nitrat dalam  
(a) mol dm-3, dan 
(b) g dm-3 

18. Belerang trioksida sebanyak 2,00 g dilarutkan dalam air. Larutan yang dihasilkan 
membutuhkan 200 cm3 larutan natrium hidroksida untuk netralisasi. Hitunglah 
konsentrasi natrium hidroksida dalam mol dm-3. 

Penentuan Massa molekul relatif asam atau basa. 
19. Suatu larutan asam monobasis mengandung 19,2 g HXO4 per dm3. Larutan asam 25 

cm3 bereaksi dengan  20,8 cm3 basa yang mengandung 4,80 g NaOH per dm3. 
Hitunglah : 
(a) Konsentrasi HXO4 dalam mol dm-3 
(b) Massa atom relatif unsur X 

20. Suatu larutan dari suatu asam mengandung 25,2 g (COOH)2.xH2O per dm3. Larutan 
50,0 cm3 memerlukan 40,0 cm3  0,500 mol dm-3 KOH untuk titrasi dengan indikator 
fenolftalein. Hitunglah nilai x ! 

21. Larutan FA7 mengandung 12,6 g Ba(OH)2.xH2O per dm3. Larutan FA8 mengandung 
0,12 g ion hidrogen (H+) per dm3. Dalam titrasi, 25 cm3 larutan FA7 diperlukan   16,7 
cm3 larutan FA8 untuk reaksi sempurna. Hitunglah : 
(a) Konsentrasi FA7 dalam mol dm-3 
(b) Nilai x dalam Ba(OH)2.xH2O. 
 [H = 1; O = 16; Ba = 137] 

Penentuan Persamaan Asam-Basa 
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22. Suatu larutan mengandung 16,8 g NaH2PO4 per dm3. Larutan ini 25,0 cm3 bereaksi 
dengan 17,5 cm3 Natrium hidroksida yang mengandung 6,8 g ion hidroksida per dm3. 
(a) Hitunglah jumlah mol NaH2PO4 dan OH- yang digunakan dalam titrasi. 
(b) Simpulkan persamaan reaksinya 

23. Suatu garam mempunyai rumus NaH2XO4. Suatu larutan garam mengandung 12,00 g 
NaH2XO4 per dm3. Dalam suatu eksperimen, larutan 25,0 cm3 NaH3XO4 didapatkan 
bereaksi dengan 20,8 cm3 0,120 mol dm-3 NaOH. Tuliskan persamaan yang mungkin 
untuk reaksi dalam titrasi dan simpulkan massa atom relatif unsur X yang mungkin. 

 
Penentuan Persentase Kemurnian 
24. Padatan FA3 adalah campuran dari Natrium karbonat, Na2CO3 dan natrium klorida,  

NaCl. Padatan FB3 2,00 g dilarutkan dalam larutan 259 cm3 dalam bejana 
volumetrik. Larutan 25,00 cm3 dititrasi dengan 21,40 cm3 asam klorida menggunakan 
indikator yang cocok. Persamaan reaksinya adalah  
Na2CO3 + 2HCl → H2O + CO2 +2NaCl 

 Hitunglah  
(a) Jumlah mol natrium karbonat dalam 25,00 cm3 larutan yang dititrasi 
(b) Jumlah mol natrium karbonat dalam 250,0 cm3 larutan dalam bejana 

volumetrik. 
(c) Massa natrium karbonat dalam 2,00 g sampel FA3 
(d) Persentase massa natrium klorida dalam FA3 

 
 
Titrasi Redoks 
25. 25,0 cm3 larutan hidrogen peroksida bereaksi dengan 20,0 cm3 MnO4

- 0,025 mol dm-3 
dalam suatu titrasi, dengan adanya asam berlebih. 
2MnO4

- + 16H+ + 5H2O2 → 2Mn2+ + 5O2 + 8H2O 
Hitunglah konsentrasi hidrogen peroksida dalam : 
(a) Mol dm-3  (b) g dm-3 

26. Berapa volume dari 0,45 mol dm-3 besi(II) sulfat yang diperlukan untuk bereaksi 
dengan 50,0 cm3 KMnO4 0,02 mol dm-3 yang diasamkan dengan asam sulfat encer 
berlebih ? 

27. Suatu larutan mengandung 28,6 g etanadioat, MC2O4, per dm3. 25 cm3 larutan MC2O4 
ini ditempatkan dalam bejana titrasi dengan asam sulfat encer berlebih, larutan itu 
direaksikan dengan 20 cm3 KMnO4 0,1 mol dm-3. 
a. Tuliskan persamaan reaksi ionik yang setimbang antara KMnO4 dan MC2O4. 
b. Hitunglah jumlah mol MC2O4 dalam 1 dm3 larutan. 
c. Hitunglah massa atom relatif dari logam M. 

28. Larutan FA1 mengandung 3,71 g larutan metal chromat, MCrO4 per dm3.  
Larutan FA2 mengandung 0,100 mol larutan Fe2+ per dm3.  
Dalam suatu eksperimen, 25,0 cm3 FA1 ditempatkan dalam suatu bejana titrasi 
dengan asam sulfat encer berlebih. Larutan ini bereaksi dengan 20,0 cm3 FA2. 
Persamaan reaksinya adalah : 
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 CrO4
2- + 8H+ + 3Fe2+  → Cr3+ + 4H2O + 3Fe3+ 

Hitunglah : 
(a) Konsentrasi MCrO4 dalam FA1, dalam mol dm-3 dan 
(b) Massa atom relatif unsur M. 

[O = 16; Cr = 52,0]  
Titrasi dengan Iodin 
29. Kalium iodat(V), KIO3, bereaksi dengan larutan kalium iodida berlebih yang 

diasamkan menurut persamaan berikut ini. 
IO3

- +5I- + 6H+ → 3I2 + 3H2O 
Dalam suatu eksperimen, 20,0 cm3 larutan KIO3 ditambahkan ke dalam larutan 
kalium iodida berlebih yang diasamkan. Iodin yang dihasilkan kemudian dititrasi 
dengan 22,45 cm3 natrium tiosulfat. Persamaan reaksinya adalah : 
    I2 + 2S2O3

2- → 2I- + S4O6
2- 

Konsentrasi tiosulfat adalah 29,8 g Na2S2O3.5H2O per dm3. Hitunglah konsentrasi 
kalium iodat(V) dalam g dm-3.  

30. Suatu larutan dari logam chromat(VI) mengandung 15,60 g MCrO4 per dm3. Larutan 
khromat(VI) 10 cm3 tersebut ditambahkan ke dalam kalium iodida berlebih yang 
diasamkan. Ion-ion chromat(VI) bereaksi dengan ion-ion iodida menurut persamaan 
reaksi berikut ini : 

CrO4
2- + 8H+ + 3I- → 3/2 I2 + 4H2O + Cr3+ 

Iodin yang dihasilkan dititrasi dengan larutan tiosulfat. 30,0 cm3 yang mengandung 
11,2 g S2O3

2- per dm3 yang digunakan dalam titrasi. Hitunglah massa atom relatif 
logam M. 

Penentuan Persamaan Reaksi Redoks 
31. Ion-ion timah(II) dapat teroksidasi menjadi ion-ion timah(IV) oleh iodat(V) dalam 

HCl yang ditunjukkan. 
     Sn2+ → Sn4+ + 2e- 
 Setengah persamaan reaksi reduksi dari iodat(V) dalam reaksi yang dipercaya salah 

satu dari berikut ini : 
  IO3

- + 6H+ + 3Cl- + 2e- → ICI3 + 3H2O  ….. (i) 
  IO3

- + 6H+ + Cl- + 4e- → ICI + 3H2O  ….. (ii) 
  IO3

- + 6H+ + 5e- → ½I2 + 3H2O   ….. (iii) 
  IO3

- + 6H+ + 6e- → I- + 3H2O   ….. (iv) 
 Dalam suatu eksperimen 25,0 cm3 IO3

- (aq) 0,025 mol dm3 bereaksi dengan 31,2 cm3 
Sn2+ 0,04 mol dm-3 dalam asam sulfat encer berlebih. Hitunglah : 
(a) Jumlah mol Sn2+ yang digunakan dalam reaksi 
(b) Jumlah mol IO3

- yang digunakan dalam reaksi 
(c) Jumlah mol Sn2+ yang bereaksi dengan 1 mol IO3

- 
(d) Manakah setengah-persamaan reaksi untuk reduksi IO3

- yang benar ? 
32. Asam nitrat(V) dapat direduksi menjadi sejumlah produk yang berbeda. Beberapa 

setengah-persamaan reaksi untuk reduksi ini adalah : 
   NO3

- + 2H+ + e- → NO2 + H2O …..   (i) 
   NO3

- + 2H+ + 2e- → NO2
- + H2O …..  (ii) 
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   NO3
- + 4H+ + 3e- → NO + 2H2O ….. (iii) 

   NO3
- + 6H+ + 5e- → ½N2 + 3H2O ….. (iv) 

(a) Berikan rumus senyawa nitrogen di mana atom nitrogen mempunyai bilangan 
oksidasi yang berbeda dari  setiap ion-ion dan  molekul-molekul yang 
ditunjukkan di atas. 

Dalam suatu eksperimen 25,0 cm3 asam nitrat(V) 0,40 mol per dm3, dalam asam 
sulfat encer berlebih, bereaksi dengan 150,0 cm3 dari larutan besi(II) sulfat yang 
mengandung 11,2 g Fe2+ per dm3. Hitunglah : 
(b) Jumlah mol NO3

- yang digunakan dalam reaksi 
(c) Jumlah mol Fe2+ yang digunakan dalam reaksi 
(d) Jumlah mol Fe2+ yang bereaksi dengan satu mol NO3

- 
(e) Oleh karena itu setengah-persamaan reaksi manakah yang benar untuk reduksi 

asam nitrat(V) ? 
Penentuan Bilangan Oksidasi 
33. Ion-ion vanadium(II) dapat teroksidasi secara kuantitatif oleh ion-ion manganat(VII) 

yang diasamkan, menjadi suatu kedudukan oksidasi tertinggi. Dua setengah-
persamaan reaksi untuk reaksi itu dapat ditulis : 

    V2+ → Vz+ + (z-2)e- 
   MnO4

- + 8H+ + 5e- → Mn2+ + 4H2O 
Dalam suatu eksperimen, 25,0 cm3 V2+ 0,02 mol dm-3 bereaksi dengan 15,0 cm3 
MnO4 0,02 mol dm-3 yang diasamkan dengan asam sulfat. 
(a) Hitunglah  

(i) Jumlah mol V2+ yang digunakan dalam titrasi 
(ii) Jumlah mol MnO4

- yang digunakan dalam titrasi 
(iii) Jumlah mol V2+ yang bereaksi dengan satu mol MnO4

- 
(b) Oleh karena itu simpulkan jumlah elektron yang diberikan oleh satu ion V2+ 

ketika dioksidasi. 
(c) Berapa bilangan oksidasi baru dari vanadium setelah oksidasi (berapa z) ? 

34. Ion-ion chromium(II) dapat dititrasi dengan ion-ion [CuCl4]2-, yang ditunjukkan 
setengah persamaan reaksi berikut ini 

Cr2+ → Cr3+ + e- 
[CuCl4]2- + …e- → …+…  

Setengah-persamaan yang kedua adalah tidak sempurna. 
Dalam suatu eksperimen, 20,0 cm3 Cr2+ 0,04 mol dm-3 bereaksi dengan 40,0 cm3 
[CuCl4]2- 0,01 mol dm-3. 
Hitunglah 
(a) Jumlah dari jumlah mol Cr2+ dan [CuCl4]2- yang digunakan dalam reaksi 
(b) Jumlah mol [CuCl4]2- yang bereaksi dengan Cr2+ 
(c) Simpulkan jumlah elektron yang telah diterima olaeh satu ion [CuCl4]2-  
(d) (i) Berapa bilangan oksidasi tembaga dalam [CuCl4]2- ? 
 (ii)  Asumsikan bahwa tembaga mendapat elektron, berapa bilangan oksidasi 

atom tembaga yang baru setelah reaksi. 
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 (iii)  Tuliskanlah reaksi sempurna setengah-persamaan reaksi untuk reaksi 
[CuCl4]2-. 

 
2  LARUTAN ASAM-BASA 
 
A. Pendahuluan 

Asam dan basa pertama-tama dedefinisikan secara organoleptis yaitu asam adalah 
zat yang rasanya masam sedangkan basa adalah zat yang rasanya pahit. Zat yang biasa 
ditentukan sifat asam-basanya dengan cara seperti itu adalah zat yang erat kaitannya 
dengan kehidupan sehari-hari seperti rasa jeruk, rasa sabun, dan sebagainya. Namun tidak 
semua zat kimia dapat ditentukan dengan cara seperti itu karena akan sangat berbahaya. 
Untuk menentukankannya digunakan indikator (zat penunjuk) sifat asam atau basa. Salah 
satu indikator adalah kertas lakmus merah dan biru. Berdasarkan perubahan warna kertas 
lakmus merah dan biru dalam larutan asam dan basa maka asam didefinisikan sebagai zat 
yang mengubah kertas lakmus biru menjadi merah dan basa adalah zat yang mengubah 
kertas lakmus merah menjadi biru. Sedangkan larutan yang bersifat netral tidak akan 
menyebabkan perubahan warna kertas lakmus merah maupun biru. Disamping kertas 
lakmus merah dan biru dikenal juga larutan indikator asam-basa (lihatTabel 4 pada Parwa 
1). Namun indikator asam-basa ini sulit digunakan sebagai penentu sifat larutan karena 
perubahan warna indikator ini ditentukan oleh keasaman (pH) larutan. Indikator 
fenolptalein (PP), misalnya, akan berwarna merah (pink) pada pH di atas 10 dan akan tidak 
berwarna pada pH di bawah 8. Hal ini berarti bahwa apabila suatu larutan ditetesi PP dan 
warna PP tidak berwarna maka sifat larutan itu belum tentu asam, tetapi ada kemungkinan 
bersifat basa dengan pH 7,5, atau dapat juga bersifat netral. Indikator asam-basa seperti PP 
itu hanya cocok untuk mengetahui titik ekivalen atau titik akhir titrasi Apa yang 
menyebabkan larutan suatu zat bersifat asam, basa, atau netral? 

Pada tahun 1980, dengan diterimanya teori disosiasi Arrhenius, asam 
didefinisikan sebagai zat yang terdisosiasi menjadi ion hidrogen dan anion-anion, 
jika dilarutkan ke dalam air. Oleh karena diketahui basa bereaksi dengan asam 
membentuk garam dan air, maka  basa didefinisikan sebagai zat yang terdisosiasi 
menjadi ion hidroksida dan kation-kation, jika dilarutkan ke dalam air. Definisi 
asam-basa ini sangat signifikan tetapi tidak dapat menerangkan sifat zat yang tidak 
mengandung hidrogen ataupun ion hidroksida di dalam rumusnya seperti Na2CO3, NH4Cl, 
NaCl. Disamping itu untuk larutan yng sangat encer seperti larutan HCl 10-10 M akan sulit 
ditentukan keasamannya bila hanya melihat zat terlarut. Dengan hanya melihat zat terlarut 
keasamannya sangat tidak logis. Permasalahan ini diatasi oleh teori asam basa Bronsted- 
Lowry. Teori asam basa Bronsted-Lowry hanya melihat pemberian dan penerimaan ion 
hidrogen (proton) untuk mendefinisikan asam dan basa. Zat-zat yang tidak mempunyai ion 
hidrogen di dalam rumusnya (umumnya garam-garam), dapat menerima ion hidrogen dari 
pelarut zat itu. Pelarut, dengan demikian, punya peranan yang penting di dalam 
menentukan sifat larutan. Pada Parwa 2 ini akan dibahas penentuan keasaman larutan 
dengan teori asam-basa Bronsted-Lowry. Sebelum membahas keasaman larutan akan 
dibahas terlebih dahulu kesetimbangan larutan beserta tetapan kesetimbangannya (K). 
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Adapun Kompetensi Dasar dan indikator yang ingin dicapai dalam pembahasan keasaman 
lautan ini secara rinci sebagaimana berikut ini. 
Kompetensi  Dasar 
Mengetahui penggunaan nilai  Tetapan Kesetimbangan (K) untuk menentukan konsentrasi 
kesetimbangan suatu zat dari konsentrasi analitiknya dan memahami peran konsep asam 
basa Bronsted-Lowry dalam menentukan sifat larutan dan menentukan pH larutan asam, 
basa, garam, maupun campurannya. 
Indikator 
1. Menghitung konsentrasi kesetimbangan suatu kesetimbangan kimia, dengan 

menggunakan nilai tetapan kesetimbangan.  
2. Mendefinisikan konsep asam-basa Bronsted-Lowry. 
3. Menentukan asam-basa konjugat dalam kesetimbangan asam-basa. 
4. Menentukan sifat larutan garam dengan konsep asam basa Bronsted-Lowry. 
5. Menghitung pH larutan asam, basa, garam, maupun campurannya dengan konsep 

asam-basa Bronsted-Lowry. 
 
B. Konsep Kesetimbangan Kimia 
 Sebagai konsekuensi dari kenyatan bahwa banyak reaksi kimia berlangsung secara 
terus menerus dalam arah yang berlawanan, maka terjadilah kesetimbangan kimia. Untuk 
meninjau kembali gejala kesetimbangan kimia, secara kinetika, perhatikan reaksi beikut : 

  A + B  ⇄  C + D 
Kecepatan reaksi pembentukan C dan D tergantung pada konsentrasi A dan B. Saat reaksi 
antara antara A dan B berlangsung, konsentrasi A dan B berkurang dan menyebabkan  
kecepatan reaksi menurun, seperti ditunjukkan oleh garis yang terletak lebih di atas 
(Gambar 1). 

Dua hal penting yang dapat diamati dari Gambar 1 ini, pertama, kecepatan reaksi 
tidak menurun sampai nol dan kedua setelah waktu tertentu, reaksi berjalan dengan 

Gambar 1. Grafik kecepatan 
reaksi terhadap waktu untuk 
reaksi dapat balik 
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kecepatan yang tetap. Reaksi sebaliknya dari kanan ke kiri juga berlangsung. Mula-mula 
tidak ada C dan D dan berarti pada saat ini tidak ada reaksi yang berlangsung sebaliknya. 
Saat C adan D terbentuk, konsentrasinya naik sehingga kecepatan reaksi dari kanan ke kiri 
akan naik. Akhirnya kecepatan reaksi sebaliknya ini akan sama dengan kesepatan reaksi 
pembentukannya. Saat inilah tercapai reaksi kesetimbangan, yang cirinya tidak ada 
perubahan konsentrasi dari spesies yang ada dalam kesetimbangan. Waktu yang diperlukan 
untuk tercapainya kesetimbangan, dalam grafik Gambar 1, dinyatakan dengan tstb (teq = t 
equilibrium)). Oleh karena kecepatan tergantung pada konsentrasi zat pereaksi, maka 
tercapainya kesetimbangan dapat digambarkan pula dengan grafik konsentrasi pereaksi dan 
produk  terhadap waktu (Gambar 2). Grafik pada Gambar 1 dan 2 menunjukkan bahwa  
suatu sistem kimia tertentu,  konsentrasi dan kecepatan reaksinya mencapai harga yang 
tetap secara terus menerus. Sebagai mana biasanya, reaksi dapat balik (reversible) yang 

mencapai kesetimbangan dinyatakan dengan menggunakan tanda panah bolak-balik (⇄).  
1. Tetapan Kesetimbangan (Equilibrium constan). 
 Sebagai konsenkuensi adanya kesetimbangan, maka aktivitas pereaksi selalu  

dihubungkan dengan aktivitas produk. Untuk reaksi : mA + nB ⇄ C + qD, proses 
kesetimbangannya dinyatakan dengan  ungkapan, 

  Kstb = ( ) ( )nB
m

A

qp

aa
DaCa 















 

Kstb = tetapan kesetimbangan yang sangat tergantung pada parameter (ubahan) suhu dan 
pelarut (solvent). Biasanya harga Kstb ditentukan untuk zat terlarut dalam air pada suhu 
25oC. 
 Ungkapan tetapan kesetimbangan (Kstb) dapat disederhanakan dengan kenyataan 
bahwa aktivitas zat padat murni dan cairan murni adalah tetap dan dinyatakan berharga 
satu (1). Sebagai akibatnya zat padat dan cairan murni ini tidak mempengaruhi harga 
tetapan kesetimbangan (Kstb) dan dihilangkan dari ungkapan itu. Berpegang pada hal ini, 

maka tetapan kesetimbangan untuk reaksi,  2Sn2+ + H2SO3 + 4H+⇄ 2Sn4+ + S(s) + 3H2O, 
dapat ditulis sebagai berikut ini. 

  Ksb = 
( )

( ) ( )++

+








HaSOHaSna
Sna

32

2
2

2
4

 

Aktivitas tidak disertakan pada ungkapan kesetimbangan karena berharga satu. Dmikian 

pula untuk kesetimbangan, AgCl(s) ⇄ Ag+(aq) + Cl-(aq), ungkapan kesetimbangannya 
dinyatakan sebagai, Kstb = (aAg+)(aCl-). Aktivitas AgCl tidak disertakan karena beharga 
satu. Unkapan Kstb untuk zat sukar larut seperti AgCl disebut Tetapan Hasil kali kelarutan 
(constanta solubility product) dengan simbul Ksp.   
  Penggunaan aktivitas dalam ungkapan Kstb menyebabkan perhitungan menjadi 
lebih kompleks karena untuk dapat menentukan harga aktivitas larutan, harus ditentukan 
terlebih dahulu harga kekuatan ion larutan (µ) dan koefisen aktivitas (γ)nya. Ingat bahwa µ 
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= γ  dengan [x] adalah konsentrasi kesetimbangan yaitu konsentrasi zat-zat 
setelah mencapai kesetimbangan. Penulisan konsentrasi kesetimbangan ini dengan 
lambang kurung persegi, misalnya [CH3COOH]. Sedangkan konsentrasi zat yang 
belum mencapai kesetimbangan atau konsentrasi awal zat itu dikenal sebagai 
konsentrasi analitik dan dinyatakan secara umum dengan simbul C. Misalnya Casam 

asetat = 0,1 M, artinya konsentrasi asam asetat yang baru dibuat dan belum terdisosiasi untuk 
mencapai kesetimbangan.  

Biasanya larutan yang digunakan dalam reaksi kimia mempunyai konsentrasi zat 
terlarut kurang dari 1 M, yang berarti bahwa larutan tersebut sebagian besar terdiri dari 
pelarut atau larutan itu sangat encer. Perbedaan antara aktivitas dan konsentrasi 
kesetimbangan cukup kecil jika konsentrasi ion total dalam larutan sangat rendah sehingga 
perbedaan itu dapat diabaikan. Jadi Kstb dapat dinyatakan dalam konsentrasi 
kesetimbangan walaupun hal ini tidak begitu tepat tetapi jawaban yang diberikan cukup 

akurat. Jadi ungkapan Kstb untuk reaksi, mA + nB ⇄ pC + qD, yang dinyatakan dalam 
konsentrasi kesetimbangan adalah : 

  
1stbK  = nm

qp

BA
DC

][][
][][  

Harga tetapan kesetimbangan menunjukkan ukuran seberapa besar reaksi telah 
berlangsung. Untuk reaksi yang berlangsung hampir sempurna, maka konsentrasi produk 
akan relatif lebih tinggi daripada konsentrasi pereaksi yang masih sisa dan dengan 
demikian tetapan kesetimbangannya akan besar. Sebaliknya, harga Kstb akan kecil untuk 
reaksi yang berlangsungnya sangat tidak sempurna. 
 Kesetimbangan kimia dapat dicapai melalui reaksi dari kiri ke kanan atau dari 

kanan ke kiri. Ungkapan kesetimbangan, Kstb 1  = nm

qp

BA
DC

][][
][][ , yang menyatakan bahwa 

kondisi kesetimbangan dicapai dari reaksi A dengan B menurut reaksi, mA + nB ⇄ pC + 

qD. Kesetimbangan yang sama yang dibentuk dari reaksi sebaliknya, pC + qD ⇄  mA + 

nB, dapat dinyatakan dengan ungkapan, Kstb 2  = [ ] [ ]
[ ] [ ]qp

nm

DC
BA . Hubungan tetapan 

kesetimbangan untuk reaksi yang berlangsung ke kanan dan ke kiri untuk kesetimbangan, 

mA + nB ⇄ pC + qD, adalah  Kstb 1   = 
2

1

stbK
 

 Penggunaan Kstb yang terbanyak adalah untuk menentukan konsentrasi 
kesetimbangan suatu zat dari konsentrasi analitiknya. Misalnya sejumlah tertentu zat 
AB terdisosiasi menjadi A dan B bila dilarutkan ke dalam air, dengan reaksi, 

  AB ⇄ A + B 
Konsentrasi A, B, dan AB dapat dihitung dari tetapan kesetimbangan disosiasi AB. 

  Kstb  = [ ][ ]
[ ]AB

BA  
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Bila A dan B hanya berasal dari disosiasi AB maka, [A] = [B] dan [AB] = CAB - [A] 
Dengan mensubstitusikan harga-harga konsentrasi kesetimbangan ini ke dalam Kstb 
diperoleh,  

  Kstb = [ ][ ]
[ ]AC

AA

AB −
 =   [ ]

[ ]AC
A

AB −

2

  

  [A]2 + Kstb [A] - Kstb CAB = 0 
Oleh karena tetapan kesetimbangan dan konsentrasi analitik AB diketahui, maka 
persamaan tersebut dapat diselesaikan dengan rumus kuadrat berikut ini. 

  A1,2 = 
a

acbb
2

42 −±−
 

Penyelesaian persamaan [A]2 + Kstb [A] - Kstb CAB = 0, disederhanakan dengan membuat 
asumsi-asumsi tanpa mengubah hasil akhir secara signifikan. Asumsi yang dapat dilakukan 
adalah sebagai berikut : biasanya [A] sangat kecil daripada CAB sehingga [A] dapat 
diabaikan terhadap CAB. Jadi CAB - [A] = CAB = [AB] dan bila disubstitusikan ke dalam 
harga Ksb akan diperoleh persamaan dengan bentuk nonkuadrat. 

  Kstb = [ ]
ABC
A 2

  atau  [A]= ABstb CxK  

 Apakah syarat asumsi, CAB - [A] = CAB = [AB] tersebut dapat diterima secara valid 
?. Asumsi seperti itu dapat diterima bila perhitungan dengan asumsi dan dengn tanpa 
asumsi kesalahan relatifnya tidak lebih dari 2%. Asumsi  CAB - [A] = CAB = [AB] dapat 
dilakukan atau tidak, sangat ditentukan oleh harga Kstb. Bila Kstb besar, maka [AB] << CAB, 
karena zat AB yang terdisosiasi sangat besar. Bila Kstb kecil, maka [AB] = CAB , karena zat 
AB yang terdisosiasi sangat kecil dan dapat diabaikan.  Seberapa besar harga Kstb yang 
dikatakan besar atau kecil ?.  

Sebagai patokan bila harga Kstb 1000 kali lebih kecil dari pada konsentrasi 

analitik atau 
sb

AB

K
C  ≥ 103, maka dapat dikatakan harga Kstb kecil sehingga 

asumsi dapat dikatakan valid.  
 
Contoh 1 
Suatu larutan dibuat dengan melarutkan 0,200 mol NaHSO4 dalam air dan diencerkan 
menjadi 1,00 L. Jika Kstb disosiasi HSO4

- = 1,02 x 10-2, hitunglah konsentrasi ion hidrogen  
a. tanpa asumsi. b. dengan asumsi  
Penyelesaian.  
a. Garam NaHSO4 akan terdisosiasi sempurna sebagai berikut :  

NaHSO4  → Na+ + HSO4
- dan disosiasi HSO4

- lebih lanjut adalah,  

HSO4
-⇄ H+ + SO4

2-+ , dengan tetapan kesetimbangan, Kstb = [ ][ ]
[ ]−

−+

4

2
4

HSO
SOH   

Dari persamaan disosiasi NaHSO4  dan disosiasi HSO4
- dapat diketahui bahwa,  

[HSO4
-] =   , dan [H+] = [SO4

2-]. 
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Jadi, konsentrasi kesetimbangan HSO4
- adalah [HSO4

-] = CNaHSO4 - [H+] 

Persamaan tetapan kesetimbangan menjadi, Kstb =
[ ]

[ ]+
+

− HNaHSOC
H

4

2

 

Pada soal diketahui bahwa,  = 0,200 mol/1L = 0,200 M.  
Harga-harga yang diketahui, disustitusikan ke dalam persamaan Kstb. 

 1,2 x 10-2 = [ ]
[ ]+
+

− H
H

2,0

2

 

[H+]2 + 1,02 . 10-2 [H+] - (2,04 . 10-3) = 0 
Dengan menggunakan rumus kuadrat diperoleh, [H+] = 4,04 x 10-2 M 

b. Bila diasumsikan bahwa konsentrasi kesetimbangan ion H+ sangat kecil, maka 
 - [H+] = , sehingga  

Ksb = [ ]
4

2

NaHSOC
H +

 

 1,02 x 10-2 = [ ]
200.0

2+H  

 [H+] = 4,51 x 10-2 M 
Kesalahan relatif perhitungan [H+] dengan cara a dan b di atas adalah  

 100
 10 x 4,51

 10 x 4,04) -(4,51
2-

-2

x % = 10,42 % 

Oleh karena kesalahan reatif melebihi 2%, maka [H+] yang diperoleh dari perhitungan 
dengan asumsi bahwa konsentrasi kesetimbangan ion H+ sangat kecil, 

4NaHSOC  - [H+] = 

4NaHSOC , tidak terlalu kecil dibandingkan dengan konsentrasi analitik NaHSO4, sehingga 

asumsi tersebut belum dapat diterima (valid). Dan perhitungan [H+] yang valid adalah yang 
tanpa asumsi. Jadi [H+] = 4,04 x 10-2 M. 
 Walaupun tetapan kesetimbangan pada suhu dan tekanan tetap selalu tetap, namun 
posisi kesetimbangan, yang ditunjukkan oleh konsentrasi pereaksi dan produk, dapat 
berubah-ubah. Hal ini dapat terjadi karena penambahan ion sejenis ke dalam sisitem 
kesetimbangan atau karena pengurangan ion yang ada dalam kesetimbangan. Pengaruh ini 
disebut pengaruh ion senama (common-ion effect). Pengaruh ini menyebabkan 
penyelesaian hitungan kesetimbangan akan terpengaruh pula. Misalnya suatu elektrolit 
lemah AB dilarutkan dalam air yang telah mengandung ion B-. Perhitungan konsentrasi 
kesetimbangan A-, akan dipengaruhi oleh konsentrasi kesetimbangan B- yang telah ada 
dalam larutan. Perhitungannya dapat menggunakan ungkapan Kstb dari disosiasi asam 
lemah AB.  

Reaksi disosiasi AB dalam kesetimbangan adalah :  AB ⇄ A+ + B-, dengan 

ungkapan tetapan kesetimbangan, Kstb = [ ][ ]
[ ]AB

BA −+
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Untuk mencari [A-] dari ungkapan itu, maka harga Kstb, [B-], dan [AB] harus diketahui. 
Pada masalah ini konsentrasi A- dan konsentrasi B- tidak sama besarnya karena ada 2 
sumber B- yaitu dari zat yang memang sudah ada dalam larutan, yang konsentrasinya [B-], 
dan yang terbentuk dari disosiasi AB yang konsentrasinya tidak diketahui, tetapi sama 
dengan konsentrasi A-. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ini. 
Contoh 2. 
Larutran asam asetat 0,1 M dengan Kstb = 1,76 x 10-5, juga mengandung 0,2 M natrium 
asetat. Hitung konsentrasi kesetimbangan ion hidrogen dalam larutan. 
Penyelesaian. 

Larutan CH3COONa selalu akan terdisosiasi sempurna:  
CH3COONa  → Na+ + CH3COO-  

Dan asam asetat akan terdisosiasi menghasilkan ion hidrogen:  

  CH3COOH ⇄ H+ + CH3COO- , dengan Kstb =  

Dari disosiasi itu dapat diketahui bahwa di dalam campuran larutan itu terdapat 
CH3COOH, H+,  CH3COO-, CH3COO- dari disosiasi CH3COONa, dan Na+. Namun 
Na+ tidak menentukan keasaman atau tidak menentukan harga H+ (Mengapa?). Dari 
disosiasi di atas dapat diketahui pula bahwa, [H+] = [CH3COO2

-] dan oleh karena di 
dalam larutan ada  ion senama/sejenis CH3COO- yang berasal dari disosiasi 
CH3COONa, maka ion ini akan mempengaruhi kesetimbangan disosiasi 
CH3COOH. Ion CH3COO- dari CH3COONa, yang jumlahnya lebih banyak, akan 
mendesak kesetimbangan CH3COOH ke kiri dan akhirnya akan membentuk 
kesetimbangan dengan harga konsentrasi zat yang baru, yaitu.  

[CH3COOH] = COOHCHC
3

 - [H+]. 

[CH3COO-] =  +  atau  
[CH3COO-] = COONaCHC

3

-+ [H+] 

 Knsentrasi zat dalam kesetimbangan itu disubstitusikan ke ungkapan Kstb. 

  Kstb =  
[ ] [ ]( )

[ ]( )+

++

−

+

HC
HCH

COOHCH

COONaCH

3

3  

Harga Kstb asam asetat sangat kecil (10.000 lebih kecil) dibandingkan dengan 

COOHCHC
3

, sehingga dapat diasumsikan bahwa,  

COOHCHC
3

- [H+] = COOHCHC
3

 = 0,100 M, dan 

COONaCHC
3

+ [H+]  = COONaCHC
3

 = 0,200 M. 

Tetapan kesetimbangan untuk asam asetat di atas menjadi,   

  Kstb = 
[ ]( )
( )HCOCH

NaCOCH

C
CH

23

23
+

   

 1,76 x 10-5  = [ ]( )
( )100,0

200,0+H  

  [H+] = 8,80 x 10-6 M 
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Bagaimanakah perhitungan contoh no. 2 itu bila harga Kstb TIDAK sangat kecil (TIDAK 
10.000 lebih kecil) dibandingkan dengan COOHCHC

3
?  

C. Kesetimbangan Asam-Basa 
1. Konsep asam-basa Bronsted-Lowry 
 Pada tahun 1923, J.N. Bronsted di Denmark dan T M Lowry di Ingris 
memperkenalkan bahwa sifat-sifat asam dan basa dapat dinyatakan dengan memakai ion 
hidrogen (proton). Mereka mendefinisikan bahwa asam adalah zat yang mampu 
menyumbangkan (donating) proton dalam reaksinya. Basa adalah zat yang mampu 
menerima (accepting) proton dalam reaksinya. Konsep Bronsten-Lowry tentang sifat 
asam-basa telah terbukti sangat cocok jika menggunakan pelarut air dan pelarut yang suka 
air (water-like = protophilic). 
 Proton seperti elektron, tidak dapat berada dalam keadaan bebas di dalam larutan, 
sehingga kemampuan menyumbangkan proton oleh asam atau kemampuan menerima 
proton oleh basa dapat diwujudkan bila ada zat yang punya kemampuan menerima atau 
menyumbangkan proton. Pelarut dapat menjadi zat yang dapat menerima maupun 
menyumbangkan proton dan karenanya harus berpartisipasi dalam disosiasi atau disosiasi 
asam dan basa. Sebagai contoh, bila HCl (asam kuat), dilarutkan dalam air (H2O), maka 
HCl akan memberikan protonnya kepada basa (H2O). Kesetimbangan akan terletak jauh ke 
kanan karena H2O merupakan basa lebih kuat dari pada Cl- dan HCl merupakan asam lebih 
kuat daripada H3O+. 
 

  H2O        +        HCl       ⇄            H3O+ + Cl- 
 Basa lebih kuat  asam yang lebih 
 daripada Cl-  kuat dari H3O+ 
Asam karbonat (asam lemah) dilarutkan dalam air, disosiasi terjadi karena pelarut 
bertindak sebagai basa (penerima proton). Kesetimbangan terletak jauh ke kiri (maksudnya 
produk yang dihasilkan dari kesetimbangan itu sangat sedikit) karena H3O+ adalah asam 
yang lebih kuat dari pada H2CO3, dan HCO3

- adalah basa yang lebih kuat dari H2O 
 

  H2CO3 +   H2O      ⇄     H3O+    +     HCO3
- 

  asam 1     basa 2  asam 2          basa 1 
H3O+ merupakan satu proton yang tersolvasi dan disebut ion hidronioum. Data yang ada 
menunjukkan bahwa beberapa molekul air dapat terikat pada tiap satu proton, tetapi 
penulisannya biasanya disederhanakan dengan hanya H3O+

, 
Bila amonia (basa lemah) dilarutkan ke dalam air, pelarut akan bertindak sebagai 

asam atau menyumbang proton (proton donor).  

  NH3 + H2O  ⇄      NH4
+ +        OH- 

          basa 1   asam 2              asam 1    basa 2 (lebih kuat dari NH3) 
Pelarut seperti air yang dalam reaksinya dapat bertindak sebagai asam dan basa 

tergantung pada zat terlarut, disebut pelarut amfiprotik (amphiprotik solvents). Pelarut 
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amfiprotik lainnya adalah alkohol dengan berat molekul rendah dan asam asetat. Bila asam 
formiat atau amonia dilarutkan ke dalam etanol, akan terjadi reaksi : 
 

  HCO2H + C2H5OH ⇄ C2H5OH2 + HCO2
- 

  NH3      + C2H5OH  ⇄ NH4
+ + C2H5O- 

 
 Bila suatu asam menyumbangkan proton dalam reaksinya, maka asam itu akan 
berubah menjadi zat yang mampu menerima suatu proton untuk membentuk kembali asam 
semula. Dengan cara sama, bila basa menerima proton dalam reaksinya, maka basa itu 
berubah menjadi suatu zat yang mampu menyumbangkan proton untuk membentuk basa 
semula. Untuk pelarutan asam karbonat dalam air di atas, asam semula dan basa 
yang terjadi ditandai dengan angka 1, dan asam-basa itu oleh Bronsted-Lowry 
dinyatakan sebagai pasangan konjugat (conjugate pairs). Sedangkan basa semula dan 
asam yang terjadi ditandai dengan angka 2 dan itu juga merupakan pasangan 
konjugat. Jadi tiap asam Bronsted-Lowry mempunyai suatu basa konjugat, demikian pula 
dengan basa mempunyai suatu asam konjugat. Reaksi pelarutan asam formiat dan amonia 
tersebut di atas masing-masing mempunyai dua pasangan konjugat. Asam konjugat dari 
NH3 adalah NH4

+atau NH3 adalah basa konjugat dari NH4
+. Jika suatu asam itu kuat, maka 

basa konjugatnya lemah. Bila asam lemah atau sangat lemah, basa konjugatnya akan 
mempunyai kekuatan yang sedang atau kuat, bergantung afinitas basa konjugat terhadap 
H+. Jadi makin kuat asam atau basanya makin lemah basa atau asam konjugatnya.   
  H2O  HCN CH3CO2H H3PO4   HCl 
        Keasaman bertambah 
 
  OH- CN- CH3CO2

- H2PO4
-  Cl- 

        Kebasaan basa konjugat berkurang 
 Garam, yang merupakan senyawa yang tidak mempunyai ion H+ (proton) dapat 
dijelaskan sifatnya (asam, basa, atau netral ) dengan konep asam-basa Bronsted-Lowry ini. 
Sebagai contoh adalah Na2CO3. Garam ini dalam larutannya selalu berada sebagai Na+ dan 
CO3

2- dan berada bersama air. Penentu sifat garam itu adalah ion CO3
2- karena ion itu dapat 

menerima proton dari H2O. Dengan demikian sifat larutan itu adalah basa dengan reaksi,  

  CO3
2- + H2O ⇄ HCO3

- + OH-  
2. Disosiasi air. 
 Istilah disosiasi dan ionisasi sering digunakan dengan rancu, untuk menghilangkan 
kerncuan Anda dapat membaca kotak teks di samping.  

Oleh karena air merupakan pelarut amfiprotik, maka air dapat melangsungkan 
reaksi asam-basa dengan dirinya sendiri.  

 H2O +   H2O    ⇄   H3O+ + OH- 
asam 1  basa 2      asam 2  basa 1 
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Semua pelarut amfiprotik 
melangsungkan disosiasi sendiri seperti 
itu dan dikenal dengan reaksi 
autoprotolysis. Tetapan kesetimbangan 
reaksi asam-basa untuk reaksi 
autoprotolysis air iru adalah,  

  Kstb =































−+

OH

OHOH

a

aa

2

2  = 

( )1
2






















−+

OHOH
aa

 

Dinyatakan dalam  bentuk konsentrasi 
kesetimbangan akan diperoleh : 
  Kstb = [H3O+][OH-];  
Konstanta kesetimbangan air (water) 
biasanya dilambangkan sebagai Kw. Jadi,  
  Kw = [H3O+][OH-]  
Dengan mengubah ke dua sisi persamaan 
tersebut dengan –log dan mengingat bahwa -log [H+] = pH atau untuk konsep asam-basa 
Bronsted-Lowry, –log [H3O+] = pH, -log [OH-] = pOH, dan –log KW = pKW, maka 
diperoleh, 
  pKw  = pH + pOH 
  KW = 1 x 10-14 pada 250C (sekitar suhu kamar), sehingga, 
  pH + pOH = 14 
Dari reaksi autoprotolisis air, dapat diketahui bahwa konsentrasi ion hidronium dan ion 
hidroksida dalam air murni adalah sama. Persamaan Kw tersebut di atas dapat ditulis, 

Kw = [H3O+]2.  

Jadi konsentrasi ion hidronium dalam air murni : [H3O+] = 141000,1 −x  = 1,00 x 10-7 M 
dan dengan demikian pH  = 7,00 
Dengan cara sama dapat diketahui pOH air murni akan sebesar 7,00 juga.  
Dari persamaan Kw = [H3O+][OH-] dapat diketahui bahwa kenaikan konsentrasi ion 
hidronium yang dihasilkan dari 
penambahan asam pada air akan diikuti 
oleh penurunan konsentrasi ion 
hidroksida, demikian pula sebaliknya. 
Jika konsentrasi H3O+ diketahui, maka 
konsentrasi OH-  dapat dicari. Demikian 
pula sebaliknya bila konsentrasi OH- 
diketahui maka konsentrasi H3O+ dapat 

Dissociation 
Breaking of a chemical compound into simpler 
constituents as a result of added energy, as in the case of 
gaseous molecules dissociated by heating; also, the effect 
of a solvent on a dissolved polar compound (electrolyte), 
as in the case of an inorganic salt, such as sodium 
chloride, dissolved in water. All electrolytes dissociate 
into ions to a greater or lesser extent in polar solvents (in 
which the molecules are electric dipoles). The degree of 
dissociation can be used to determine the equilibrium 
constant. Dissociation is used to explain electrical 
conductivity and many other properties of electrolytic 
solutions. 
 An example of dissociation is the reversible reaction of 
hydrogen iodide at high temperatures . 
 2HI(g) ⇌ H2(g)+I2(g). 
The equilibrium constant of a reversible dissociation is 
called the dissociation constant. The term 'dissociation' 
is also applied to ionization reactions of acids and bases 
in water; for example  
HCN+H2O ⇌ H3O++CN−.  
The equilibrium constant of such a dissociation is called 
the acid dissociation constant or acidity constant.  
 Similarly, for a nitrogenous base B, the equilibrium  
B+H2O ⇌ BH++OH−, is also a dissociation; with the base 
dissociation constant, or basicity constant, given by Kb 
= [BH+][OH−]/[B]. For a hydroxide MOH, Kb = 
[M+][OH−]/[MOH] 
  

Ionization  
Process by which electrically neutral atoms or molecules 
are converted to electrically charged atoms or molecules 
(ions) by the removal or addition of negatively charged 
electrons. It is one of the principal ways in which 
radiation transfers energy to matter, and hence of 
detecting radiation. In general, ionization occurs 
whenever sufficiently energetic charged particles or 
radiant energy travels through gases, liquids, or solids. A 
certain minimal level of ionization is present in the earth's 
atmosphere because of continuous absorption of cosmic 
rays from space and ultraviolet radiation from the sun. 
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dicari. Misalnya, berapakah konsentrasi H3O+ dalam 1,00 x 10-2 M NaOH.  
Pada kasus ini konsentrasi OH- tidak hanya berasal dari disosiasi NaOH,  

Na+ + OH- + H2O ⇄H2O + OH- atau NaOH → Na+ + OH-,   
tetapi  dapat berasal dari disosiasi air,  

2H2O ⇄ H3O+ + OH- dengan Kw = [H3O+][OH-]   
Tetapi [OH-] dari disosiasi air sangat sedikit daripada yang berasal dari NaOH dan 
diasumsikan [OH-] hanya berasal dari disosiasi NaOH. 
  [OH-] = CNaOH = 1 x 10-2 M.  
 Substitusi harga [OH-] ke dalam  Kw = [H3O+][OH-], diperoleh,   
         1 x 10-14 = [H3O+](1,00 x 10-2) 
                      [H3O+] = 1,00 x 10-12 M. 
3. Disosiasi asam dan basa. 
 Berdasarkan reaksinya dengan pelarut, asam dan basa diklasifikasikan menjadi 
asam-basa kuat dan asam-basa lemah. Asam dan basa kuat adalah asam dan basa yang 
terdisosiasi 100% dalam larutan encer. Asam dan basa lemah adalah asam dan basa yang 
terdisosiasi kurang dari 100%. Asam dan basa kuat yang biasa digunakan di laboratorium 
dapat dilihat pada Tabel 1. 
a. Asam kuat dan basa kuat. 
Asam kuat seperti HCl, terdisosiasi sempurna dalam air. 
  HCl + H2O  → %100  H3O+ + Cl- 
Pada Tabel 1 dapat diketahui asam dan basa kuat yang sering dijumpai di laboratorium 
 Tetapan kesetimbangannya adalah  

 Kstb =  
( )( )
( )( )OHHCl

ClOH

aa

aa

2

3
−+

 = 
( )( )
( )( )1

3

HCl

ClOH

a

aa −+
 

Oleh karena reaksi disosiasi berjalan sempurna, maka di dalam larutan tidak ada HCl. Jadi 
harga tetapan kesetimbangan asam itu berharga tak berhingga. 

 Ksb = 
( )( )

( )0
3

−+ ClOH aa
 =  ~ 

b. Asam lemah dan basa lemah. 
 Ungkapan kesetimbangan, Kstb merupakan hal yang penting utnuk menghitung 
konsentrasi asam lemah atau basa lemah. Disosiasi asam lemah HA dalam air adalah : 

  HA + H2O ⇄ H3O+ + A-   
Tetapan kesetimbangan untuk reaksi ini disebut tetapan 
disosiasi asam atau tetapan keasaman, Ka. 

  Ka = 
( )( )
( )( )OHHA

AOH

aa

aa

2

3
−+

 = 
( )( )
( )( )1

3

HA

AOH

a

aa −+
= 

( )( )
( )HA

AOH

a

aa −+
3  

Dengan cara sama, untuk reaksi disosiasi basa lemah, 

Tabel 1. Beberapa asam dan 
basa kuat yang biasa dipakai 
di lab. 
Asam Basa 
HCl 
HBr 
HI 
HClO4 
HNO3 
H2SO4

 *) 

LiOH 
NaOH 
KOH 
Br(OH)2 
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  B + H2O ⇄ BH+ + OH-  

  Kb = 
( )( )
( )( )OHB

OHBH

aa
aa

2

−− = 
( )( )

( )( )1B

OHBH

a
aa −− = 

( )( )
( )B

OHBH

a
aa −−  

Di dalam hal ini, Kb adalah tetapan kebasaan atau tetapan disosiasi basa. 
c. Asam poliprorik dan basa poliekivalen 
 Asam yang dapat menyumbangkan lebih dari satu proton disebut asam poliprotik 
(polyprotic acid) dan basa yang dapat menerima lebih dari satu proton disebut  basa 
poliekivalen (polyequivalent bases). Disosiasi senyawa seperti ini berlangsung beberapa 
tahap. Misalnya disosiasi asam triprotik, H3PO4. 

  H3PO4 + H2O  ⇄ H3O+ + H2PO4
- 

1aK  = [ ][ ]
[ ]43

423

POH
POHOH −+

 

  H2PO4
- + H2O ⇄ H3O+ + HPO4

2- 
2aK  = [ ][ ]

[ ]−
−+

42

2
423

POH
POHOH  

  HPO4
2- + H2O  ⇄ H3O+ + PO4

3- 
2aK  = [ ][ ]

[ ]−
−+

2
4

3
43

HPO
POOH  

Disosiasi bertahap basa diekivalen, misalnya disosiasi CO3
2-.adalah : 

CO3
2- + H2O ⇄ HCO3

- + OH-  
1bK  =  [ ][ ]

[ ]−
−−

2
3

3

CO
HCOOH  

HCO3
- + H2O ⇄ H2CO3 + OH-  

2bK  =  [ ][ ]
[ ]−
−

3

32

HCO
COHOH  

Pada tiap tahap disosiasi, harga tetapan disosiasi selalu menurun. Jadi, Ka1 > Ka2 > Ka3. 
Hal ini disebabkan adanya gaya elektrostatis. Melepaskan proton dari H3PO4 lebih mudah 
daripada pada anion H2PO4

- karena proton yang akan lepas dari anion akan mendapat gaya 
tarik elektrostatis, sehingga sulit terlepas. Akibatnya konsentrasi ion-ion yang dihasilkan 
sedikit dan Ka akan kecil. Melepaskan proton dari anion yang muatannya makin banyak 
tentu akan lebih sulit lagi, karena gaya tarik elektrostatis akan makin kuat. 
 Larutan yang bersifat asam akan mempunyai pula sifat basa, hanya saja sifat asam 
sangat kecil dibandingkan dengan sifat basa. Dengan kata lain di dalam larutan yang 
mengandung H3O+ akan ada pula OH- dan sifat larutannya akan ditentukan oleh 
konsentrasi ion yang lebih besar. Dengan demikian dapatdikatkan pula bahwa larutan yang 
mempunyai dengan harga Kb tertetu akan adapula harga Ka. Keasaman (acidity) dan 
kebasaan (basicity) dalam sistem asam-basa Bronsted-Lowry bahwa makin kuat asamnya, 
makin lemah basa konjugatnya. Oleh karena kuat lemahnya asam dan basa ditentukan oleh 
Ka dan Kb maka perlu diketahui hubungan kuantitatif antara Ka dengan Kb dalam sistem 
asam-basa Bronsted-Lowry. Untuk itu perhatikan reaksi asam-basa berikut. 

  NH3 + H2O ⇄  NH4
+ + OH-  Kb = [ ][ ]

[ ]3

4

NH
OHNH −+
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  NH4
+ + H2O ⇄ NH3 + H3 O+  Ka = [ ][ ]

[ ]+
+

4

33

NH
OHNH  

Dengan mengalikan kedua tetapan disosiasi itu, maka diperoleh : 
  Ka x Kb = [H3O+][OH-] atau   

Ka x Kb = KW  

Hubungan itu hanya berlaku untuk pasangan asam-basa konjugat di dalam larutan air.  
Contoh 3 
Berapakah tetapan disosiasi basa (Kb) , ion nitrit ? 
Penyelesaian. 

Pada daftar harga-harga Kb tidak diperoleh harga Kb dari NO2
-, yang ada adalah 

harga Ka dari HNO2 yaitu sebesar 7,1 x 10-4. HNO2 adalah asam konjugat dari basa, 
NO2

- sebagaimana reaksi disosiasi berikut ini. 

  NO2
- + H2O ⇄ HNO2 + OH- 

Jadi hubungan Ka x Kb = KW dapat digunakan untuk mencari harga Kb dari NO2
-. 

  7,1 x 10-4 Kb = 1x 10-14 
       Kb = 1,4 x 10-11. 
 Asam poliprotik dan basa poliekivalen yang mempunyai beberapa harga Ka dan 
beberapa harga Kb, tidak sembarang harga Ka atau Kb dari asam atau basa itu dapat 
digunakan dalam hubungan, Ka x Kb = KW. Misalnya akan ditentukan harga Kb untuk PO4

3- 
Reaksi disosiasi dari basa, PO4

3- adalah : 

  PO4
3- + H2O ⇄ HPO4

2- + OH- 
Oleh karena basa PO4

3- dalam reaksi itu menerima proton yang pertama, maka tetapan 
disosiasinya dinyatakan dengan Kb1. Asam konjugat dari basa, PO4

3- adalah HPO4
2-. 

HPO4
2- ini dalam disosiasinya akan memberikan protonya yang ketiga. 

  HPO4
2- + H2O ⇄ PO4

3- + H3O+ 
Jadi tetapan disosiasinya dinyatakan dengan Ka3. Jadi dengan demikian hubungan antara 
Kb dengan Ka untuk ion PO4

3- itu adalah, Ka3 x Kb1 = Kw. Ka3 harganya dicari dalam tabel, 
dan disubstitusikan ke dalam persamaan hubungan itu, maka harga Kb1 dapat ditentukan.  

Dengan penjelasan di atas tentunya Anda dapat menyelesaikan soal berikut. 
Berapakah tetapan disosiasi basa dari ion hidrogen karbonat (ion bikarbonat) ?. Diketahui, 
untuk H2CO3, Ka 1 = 4,45 x 10-7 dan Ka2 = 4,69 x 10-11. 
4. Perhitungan pH dengan pendekatan asam-basa Bronsted-Lowry. 
 Anda akan kebingungan bila diminta menyelesaikan sual berikut ini.  
Hitung pH larutan HCl dalam air yang konsentrasi analitiknya, a. 1,0 x 10-1 M. b. 1,0 x 10-7 
M, dan c. 1,0 x 10-10 M. Kebingungan apakah yang Anda alami? Bagaimana mengatasi 
kebingungan itu? 

Larutan terdiri dari zat terlarut dan pelarut. Inilah yang sering dilupakan di dalam 
perhitungan keasaman larutansehingga terjadi kebingungan. Penentuan pH atau pOH 
larutan harus memahami penyusun larutan. Dari penyusun larutan itu, penyusun yang 
manakah yang merupakan sumber utama H3O+ atau sumber utama OH-. Apakah dari salah 
satu penyusun atau dari semua penyusun larutan (termasuk pelarut, air). Misalnya bila 
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asam HA dilarutkan ke dalam air, maka asam dan air kemungkinan dapat merupakan 
sumber H3O+. Hal ini dapat diketahui dari reaksi : 

  HA + H2O  ⇄  H3O+ + A- 

  H2O + H2O ⇄ H3O+ + OH- 
Demikian juga untuk basa, B, yang dilarutkan dalam air, kemungkinan basa dan air dapat 
merupakan sumber OH-. 

  B + H2O ⇄ BH+ + OH- 

  H2O + H2O ⇄ H3O+ + OH- 
Bagaimanakah perhitungan pH suatu larutan selanjutnya, tergantung dari situasi yang 
mana dari 3 situasi berikut dapat diterapkan. 
a. Situasi dimana asam sebagai penyedia utama H3O+.  
 Ini berarti bahwa H3O+ dari air diabaikan. Hal ini dapat dipenuhi dengan syarat apabila 

asamnya tidak terlalu encer dan tidak terlalu lemah. 
b. Situasi dimana air sebagai penyedia utama H3O+.  
 Ini berarti H3O+ dari asam diabaikan. Hal ini dapat dilakukan dengan syarat apabila 

asamnya sangat lemah dan sangat encer, sehingga dapat dikatakan bahwa penyusun 
larutan adalah hanya pelarut, air. 

c. Situasi dimana asam dan air sebagai sumber utama H3O+
. 

 Ini berarti H3O+ dari asam dan air harus diperhitungkan. 
Perhitungan pOH tergatung pada 3 situasi sebagaimana halnya perhitungan pH. 
a. pH asam kuat dan basa kuat. 
 Asam kuat dan basa kuat terdisosiasi sempurna dalam air. Perhitungan pH larutan 
asam kuat HX, ditentukan oleh konsentrasi asam kuat seperti Tabel 2 di bawah. Kondisi 
yang dipersyaratkan pada tabel tersebut berdasarkan kenyataan bahwa konsentrasi H3O+ 
dan OH- dalam air murni masing-masing sebesar 1 x 10-7 M. Oleh karena asam kuat 
terdisosiasi sempurna, maka sebagaimana dapat dilihat pada kasus 1 pada tabel itu,  
konsentrasi analitik asam yang >> dari 1 x 10-7 M secara signifikan dapat dianggap sebagai 
sumber utama H3O+. 

   Tabel 2. Sumber utama H3O+ pada perhitungan pH asam kuat.  
         
Kasus Sumber utama 

H3O+ 
Kondisi yang 
diperlukan 

Perhitungan jumlah [H3O+] 

1 
2 
3 

Asam kuat 
Air 
Asam kuat dan air 

CHX >> 10-7  M 
CHX << 10-7 M 
CHX  ≅ 10-7 M 

[H3O+]   = CHX 
[H3O+]2+ = KW 
[H3O+] = [H3O+] dari HX + [H3O+] dari 

H2O 
             = CHX + [OH-] dari  H2O 

             = CHX + [ ]+OH
Kw

3

 

[H3O+]2-CHX.[H3O+]-KW = 0 
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Argumentasi yang sama dapat diterapkan untuk basa, hanya saja ion yang 
dihasilkan adalah OH- dan ingat bahwa pH + pOH = pKW.  
b. pH asam lemah monoprotik. 
 Jumlah H3O+ dalam larutan asam lemah dalam air dapat berasal dari asam lemah 
itu, dari proses autoprotolisis air, dan dapat berasal dari asam dan dari air.  Jumlah H3O+ 
yang berasal dari larutan asam lemah (HA) dalam air berkaitan dengan tetapan disosiasi 
asam (Ka) dan konsentrasi asam.  

  HA + H2O ⇄ H3O+ + A- 
  [H3O+]2 = Ka x CHA 
Jumlah H3O+ dari air adalah : 

  H2O + H2O ⇄ H3O+ + OH- 
  [H3O+]2 = KW. 
Jadi penghasil utama dari H3O+, apakah dari asam lemah atau dari air dapat diketahui 
dengan membandingkan harga Ka x CHA dengan KW, sebagaimana dapat dilihat dalam 
Tabel 3 . 
Coba kerjakan.  
1. Hitung [H3O+] 0,150 M larutan asam asetat. Ka CH3CO2H = 1,76 x 10-5. 2. Hitung 
[H3O+] larutan 0,150 M asam kloroasetat (CH2ClCO2H). Ka CH2ClCO2H = 1,36 x 10-3. 
c. pH basa lemah monoekivalen.  

pH larutan dalam larutan basa lemah ditentukan oleh jumlah ion OH-.Sebagaimana 
larutan asam lemah dalam air, maka jumlah OH- dalam larutan basa lemah, dapat berasal 

dari disosiasi basa lemah itu (B + H2O ⇄  BH+ + OH-), dari proses autoprotolisis air (H2O 

+ H2O ⇄  H3O+ + OH-), dan dari basa dan air. Jadi dengan demikian sebagai mana pada 
asam lemah, penghasil utama dari OH-, apakah dari basa lemah atau dari air dapat 
diketahui dengan membandingkan harga Kb x CB dengan KW. Yang penting untuk dibahas 
adalah pH basa lemah (B) sebagai sumber utama OH- yaitu apabila Kb x CB >> KW. 

B + H2O ⇄ BH+ + OH-  

Kb =  [ ][ ]
[ ]B

OHBH −+

 

Pada kesetimbangan basa lemah di atas, [BH+] = [OH-], dan [B] = CB -[OH] 

Tabel 3. Sumber utama H3O+ pada perhitungan pH asam lemah monoprotik. 

Kasus Sumber utama 
H3O+ 

Kondisi yang 
diperlukan 

Perhitungan jumlah [H3O+] 

1 
 
 
2 
3 

Asam lemah 
 
 
Air 
Asam lemah dan 
air 

Ka x CHA >> KW 
 
 
Ka x CHA << KW 

Ka x CHA = KW 

[H3O+]2 + Ka [H3O+] – Ka CHA = 0 
atau bila CHA/Ka ≥ 103 , maka 
[H3O]2 = Ka x CHA 
[H3O+]2 = KW 

Tdak dibahas di sini. 
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Kb  = [ ]
[ ]−
−

− OHC
OH

B

2

 

[OH] dapat dicari dengan rumus kuadrat : [OH-]2 + Kb [OH-] – Kb CB = 0, 
atau, bila CB/ Kb ≥ 103, maka [OH]2 = Kb x CB.  

Dengan dapat ditentukannya konsentrasi ion hidroksida dalam 
larutan basa lemah ini, maka konsentrasi ion hidronium dapat ditentukan 
dari hubungan pH + pOH = pKW. 

Coba Saudara hitung pH larutan 0,0750 M amonia dalam air. Kb amonia adalah 1,75 x 10-5 
d. pH campuran larutan yang merupakan pasangan asam-basa konjugat. 
 Larutan yang mengandung pasangan asam-basa konjugat dapat bersifat asam, basa, 
atau netral, tergantung pada kekuatan dan konsentrasi dari asam dan basa. Pendekatan 
umum yang digunakan untuk menghitung pH larutan yang mengandung pasangan asam-
basa konjugat sama dengan yang digunakan untuk menghitung pH asam lemah atau basa 
lemah.  

Sebagai contoh, campuran larutan asam lemah, HA, dan garam natrium, NaA. Zat 
yang sebenarnya ada dalam campuran larutan itu adalah HA, Na+, dan A- (NaA adalah 
garam dan dalam larutannya selalu ada sebagai ion Na+ dan ion A-) (Gambar 3). Dari zat 
yang ada itu yang menentukan keasaman atau kebasaan adalah HA dan A-. HA dan A- 
inilah yang merupakan campuran asam dan basa konyugasi. Berdasarkan zat ang ada 
dalam campuran itu, ada 2 kesetimbangan yang perlu diperhatikan yaitu, kesetimbangan 
karena disosiasi HA,  

HA + H2O ⇄  H3O+ + A-  
dan kesetimbangan karena disosiasi A- :  

A- + H2O ⇄  HA + OH-  
Bila disosiasi air diabaikan, maka persamaan pertama (disosiasi asam lemah, HA) tersebut, 

merupakan sumber utama dari H3O+, dengan  tetapan kesetimbangan, Ka = [ ][ ]
[ ]HA

AOH −+
3  

Untuk menghitung [H3O+], konsentrasi A- dan HA harus ditentukan terlebih dahulu. 
Konsentrasi A- dan HA Lebih tepat dihitung dari A- dan HA yang terbentuk dari 

persamaan disosiasi reaksi di atas. Disosiasi, HA + H2O ⇄  H3O+ + A- menyebabkan 
konsentrasi HA berkurang dan konsentrasi A- bertambah, masing-masing sebanyak 

konsentrasi H3O+. Dengan cara sama, disosiasi,  A- + H2O ⇄  HA + OH- memperbesar 
konsentrasi HA dan menurunkan konsentrasi A-, masing-masing sebanyak konsentrasi OH. 
Jadi konsentrasi HA dan A- dalam kesetimbangan itu adalah :  
  [HA] = CHA - [H3O+] + [OH-] 
  [A-]   = CNaA + [H3O+] - [OH-] 
Biasanya, CHA dan CNaA jauh lebih besar daripada konsentrasi H3O+ dan OH- , sehingga,  
  [HA] = CHA 
    [A-] = CNaA  

HA
   HA

   

Na+ 

Na+ 

A- 

A- 

Gambar 3. 
Campuran 
larutan HA dan 
NaA 
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Komposisi kesetimbangan yang akhirnya terdiri dari  [HA] = CHA dan [A-] = CNaA dapat 
dijlaskan dengan pergeseran kesetimbangan (azas Le Chatelier) akibat pengaruh ion 

senama/sejenis yaitu dengan memandang campuran itu  terdiri dari disosiasi, HA + H2O ⇄  
H3O+ + A-  dan ion A- (berasal dari NaA). Ion A- akan menggeser kesetimbangan asam 
lemah HA ke kiri sehingga A- dalam kesetimbangan tinggal amat sedikit dan praktis 
berasal  A- dari NA. Sedangkan HA akan bertambah banyak dan praktis sama dengan 
konsentrasi HA semula. Itulah sebabnya dalam kesetimbangan itu akhirnya, [HA] = CHA 
dan [A-] = CNaA. 

Dengan mensubstitusikan harga terakhir ini ke dalam ungkapan kesetimbangan, Ka, 
maka diperoleh persamaan yang dapat digunakan untuk menghitung [H3O+].  

  Ka =
[ ]

HA

NaA

C
COH +

3  

Asumsi [HA] = CHA dan [A-] = CNaA sangat valid bila konsentrasi analitik besar dan 
tetapan disosiasi kecil. Untuk permasalahan di dalam diktat ini persamaan :  

Ka = [ ]
HA

NaA

C
COH +

3 , dapat diterima apabila : CHA dan CNaA ≥ 10-3 dan Ka dan Kb ≤ 10-3.  

Bila asumsi-asumsi di atas tidak diikuti dan yang diinginkan adalah hasil akhir  
yang lebih akurat, maka persamaan [HA] = CHA - [H3O+] + [OH-] dan [A-]  = CNaA + 

[H3O+] - [OH-] disubstitusikan secara langsung ke dalam ungkapan, Ka = [ ][ ]
[ ]HA

AOH −+
3 , 

sehingga diperoleh persamaan : 

  Ka = [ ] [ ] [ ]( )
[ ] [ ]−+

−++

+−
−+

OHOHC
OHOHCOH

HA

NaA

3

33  

Selanjutnya dengan mengganti [OH-] dengan [ ]+OH
KW

3

 dan mengaturnya, akan diperoleh 

persamaan yang sangat sulit dapat diselesaikan dengan rumus kuadrat yaitu,  
  [H3O+]3 +(CNaA + Ka)[H3O+]2 - (Ka CHA + KW)[H3O+] – KaKW = 0  
Contoh 4. 
Berapakah pH larutan yang dibuat dengan mencampur 3,00 gram Na-asetat dengan 5,00 
mL asam asetat 12 M dan diencerkan menjadi 2 L? Ka asam asetat = 1,76 x 10-5. 
Penyelesaian. 

Pertanyaan yang harus diajukan bila zat dicampur adalah, “ Dapatkah zat itu 
bereaksi?” Zat yang dicampur pada soal ini, tidak dapat bereaksi karena setelah 
kedua zat dicampur larutan akan mengandung asam asetat, ion Na+, ion acetat, dan 
air. Penentu keasaman larutan campuran adalah asam asetat dan ion asetat dan 
keduanya merupakan pasangan konjugat. 

 COOHCHC
3

= 
mL 200

mL mmol 12 x mL 0,5 -1

 = 0,030 M  
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COONaCHC
3

 =  
L 2
mol g 82

g 0,3
1-

 = 0,0183 M = [CH3COO-] 

Asam asetat merupakan sumber utama H3O+, karena CHA x Ka >> Kw. Disosiasi 
asam asetat adalah,  

  CH3COOH + H2O ⇄ H3O+ + CH3COO-, dengan Ka = [ ][ ]
[ ]COOHCH

COOCHOH

3

33
−+

 

 CH3COO- yang berasal dari CH3COONa, akan mempengaruhi 
kesetimbangan di atas sehingga kesetimbangan bergeser ke kiri. Sehingga sebagian 
besar CH3COO- pada kesetimbangan di atas, berasal dari CH3COONa.  Dan oleh 
karena COOHCHC

3
 dan COONaCHC

3
 > 10-3 dan Ka < 10-3, maka untuk kesetimbangan di 

atas asumsi berikut dapat diberlakukan. 
  [CH3CO2H] = COOHCHC

3
  = 0,03 M 

  [CH3CO2
-]   = COONaCHC

3
  = 0,0183 M 

Harga-harga yang telah diketahui itu disubstitusikan ke dalam ungkapan Ka 

    1,76 x 10-5 = [ ][ ]
03,0

0183,03
+OH  

           pH  = - log 2,89 + 10-5 = 4,540 
Penyelesaian soal tersebut dapat pula dilakukan dengan CH3COO- sebagai sumber OH- 
yang mempunai harga Kb. Harga Kb ditentukan dengan memakai hubungan Ka x Kb = KW, 
karena campuran itu merupakan pasangan asam-basa konyugasi. 
  1,76 x 10-5 x Kb = 1,0 x 10-14 
            Kb = 5,68 x 10-10 
Sebagai sumber utama OH-  adalah basa, CH3COO-, karena CA

- x Kb >> KW. 

  CH3COO- + H2O ⇄  CH3COOH + OH-, dengan Kb = [ ][ ]
[ ]−
−

COOCH
COOHCHOH

3

3  

CH3COOH yang sudah ada dalam larutan akan mendesak kesetimbangan basa itu kekiri 
dan konsentrasi kesetimbangan CH3COOH sebgai besar berasal dari CH3COOH. Dengan 
mensubstitusikan harga konsentrasi yang telah diketahui, maka diperoleh, 

5,68 x 10-10 = [ ]
0183,0

03,0−OH

 
 

           [OH-] = 3,47 x 10-10 
           pOH = -log 3,47 x 10-10 = 9,46 
 pH  = 14 - 9,46 = 4,54. 

 Suatu campuran asam lemah atau basa lemah dengan pasangan konjugatnya 
masing-masing seperti tersebut di atas, disebut bufer = penyangga (buffer).  Campuran 
bufer ini mempunyai kemampuan mempertahankan pH walaupun larutan diencerkan atau 
ditambahkan sedikit asam atau basa. Sifat bufer ini penting dalam bidang sains, terutama 
sekali dalam bidang kimia yang menyangkut kehidupan (biokimia).  
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Pengaruh pengenceran pada pH Buffer. 
pH larutan bufer tidak terpengaruh oleh pengenceran sampai konsentrasi asam 

lemah dan basa menurun ke suatu harga sehingga asumsi [HA] = CHA dan [A-] = CNaA 
tidak valid lagi. Tidak terpengaruhnya harga pH oleh pengenceran dapat diketahui dari 
persamaan sbb.: 

  HA + H2O ⇄ H3O+ + A- 

  A- + H2O   ⇄  HA + OH- 

  Ka = [ ][ ]
[ ]HA

AOH −+
3  

   [H3O+] = Ka x [ ]
[ ]−A
HA  

   -log [H3O+] = -log Ka - log [ ]
[ ]−A
HA  

  pH = pKa - log [ ]
[ ]−A
HA  

Dari persamaan terakhir ini terlihat bahwa pH tergantung pada angkabading [HA] terhadap 
[A-]. Penambahan air (pengenceran) pada larutan bufer akan menurunkan [HA] dan [A-] 
dengan harga sama tetapi angkabandingnya tetap tidak berubah. 

Pengaruh penambahan asam atau basa pada pH bufer. 
 Bila asam kuat seperti HCl ditambahkan pada air, maka jumlah H3O+ akan 
betambah sebanyak H3O+ dari HCl. Bila asam yang sama ditambahkan pada larutan bufer, 
maka asam tersebut akan bereaksi dengan komponen basa dari bufer. Dengan cara sama, 
bila yang ditambahkan basa kuat seperti NaOH, maka basa ini akan bereaksi dengan 
konponen asam dari bufer itu. Bila bufer terdiri dari campuran HA dan NaA, maka 
reaksinya pada penambahan HCl dan NaOH adalah, 
  HCl + NaA → HA + NaCl 
  NaOH + HA → NaA + H2O 
Pada reaksi tersebut, menyebabkan konsentrasi komponen bufer (HA atau NaA), akan 
berubah; tetapi pengaruh perubahan ini terhadap harga pH tidak terlalu besar, karena pH 
tergantung pada log angkabanding kedua komponen bufer itu. 
Contoh 5. 
Hitung pH bufer yang terdiri dari 0,20 M HA dan 0,10 M NaA. 
Penyelesaian. 

 pH = pKa - log
10,0
20,0  = pKa - 0,30. 

Contoh 6 
Bila pada larutan bufer pada Contoh 5 tersebut ditambahkan basa kuat, sehingga akan 
bereaksi dengan HA dan HA yang masih ada adalah 0,10 M, berapakah pH bufer 
sekarang?. 
Penyelesaian. 
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Reaksi basa kuat dengan HA akan menghasilkan NaA, sehingga konsentrasi NaA 
dalam larutan menjadi 0,20 M. 

 HA + NaOH → NaA + H2O 

pH larutan sekarang adalah : pH = pKa – log 
2,0
1,0  = pKa + 0,30. 

Akibat penambahan basa kuat, perubahan pH yang terjadi adalah : 
 ∆pH = pKa + 0,30 - (pKa - 0,30) = 0,60. 
Perubahan pH ini relatif kecil dibanding jumlah basa kuat yang ditambahkan pada air. 
Penambahan basa kuat yang jumlahnya sama pada air murni dengan volum sama, pH akan 
bertambah dari 7,00 menjadi 13,00 (berubah 6 satuan). 

Kapasitas bufer. 
 pH larutan bufer tergantung pada angkabanding konsentrasi pasangan asam-basa 
konjugatnya, sedangkan kapasitas bufer untuk menahan perubahan pH, tergantung pada 
konsentrasi asam dan konsentrasi basa secara individu dan tergantung pula pada 
angkabanding konsentrasi pasangan asam-basa konjugat. Kapasitas bufer (β) 

didefinisikan sebagai jumlah (dalam 
ekivalen) dari asam kuat atau basa 
kuat yang diperlukan agar 1,0 L 
larutan bufer mengalami perubahan 
pH satu (1) satuan.  Oleh karena bufer 
dapat menahan perubahan pH sepanjang 
masih adanya asam lemah atau basa 
lemah sisa, maka makin besar konsentrasi 

komponen bufer, makin besar kapasitas bufer itu. Kapasitas bufer juga bertambah bila 
angkabanding konsentrasi pasangan asam-basa konjugat mendekati satu. Biasanya tidak 
mungkin mempunyai bufer dengan angkabanding konsentrasi pasangan asam-basa 

konjugatnya lebih besar dari 
1

10  atau kurang dari 
10
1  dan masih mempunyai jumlah cukup 

untuk salah satu komponen bufer yang ada untuk bereaksi dengan basa atau asam yang 
ditambahkan. Bila angkabanding ini dapat diterima sebagai batas-batas kapasitas bufer, 

maka dengan menggunakan persamaan : pH = pKa - log [ ]
[ ]−A
HA , dapat ditentukan range pH 

dari bufer, seperti Tabel 4. Jadi range pH yang sangat berguna sebagai batasan kapasitas 
bufer adalah pKa ± 1. 
 

Tabel 4. Penentuan range pH bufer. 
[ ]
[ ]−A
HA  pH 

1
10  

10
1  

pHmak = pKa - log 
1

10  = pKa + 1 

pHmin = pKa - log 
10
1  = pKa  - 1 
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Memilih bufer. 
 Beberapa bufer yang sering digunakan beserta harga pKanya dapat dilihat pada 
Tabel 5. Pemilihan bufer yang akan digunakan untuk aplikasi tertentu, didasari pada dua 
pertimbangan yaitu berapa pH yang diinginkan, dan kococokan komponen-komponen 
bufer dengan sampel atau dengan  reaktan-reaktan pada prosedur pengerjaan. Untuk 
memilih bufer dengan pH yang diinginkan sedapat mungkin dipilih bufer yang komponen 
asamnya mempunyai pKa sedekat mungkin dengan pH yang diinginkan. Hal ini dapat 
terjadi bila angka banding konsentrasi pasangan asam-basa konjugat mendekati satu. 
Pemilihan bufer berdasarkan kecocokan kimia dengan sampel atau dengan reaktan-reaktan 
yang digunakan, sangat kompleks dan memerlukan pengetahuan tentang interaksi yang 
mungkin terjadi antara konponen bufer dengan komponen kimia dalam sampel.  
 Perhatikan senyawa yang dicampur dalam tabel 5 itu. Apakah senyawa yang 
dicampur itu benar-benar merupakan campuran buffer? Mengapa? 
 

Membuat larutan bufer.  

 Dari persamaan, pH = pKa - log [ ]
[ ]−A
HA , dapat diketahui bahwa bufer dengan pH 

yang diinginkan, dapat dibuat dengan mencampurkan asam-basa konjugat yang msing-
masing telah dihitung konsentrasinya. Kadang-kadang salah satu dari pasangan konjugat 
itu, tidak tersedia atau sulit diperoleh atau sangat sulit untuk ditimbang. Pada kasus seperti 
itu, bufer dapat dibuat dengan mencampurkan asam lemah berlebihan dengan basa kuat 
yang sesuai  atau basa lemah berlebihan dengan asam kuat yang sesuai. 
Contoh 7. 
Akan dibuat bufer dengan mencampurkan 500 ml 0,20 M asam asetat dengan 1,00 gram 
Natrium hidroksida. Ka asam asetat = 1,76 x 10-5. Berapakah pH bufer yang terjadi. 
Penyekesaian. 

Reaksi asam asetat dengan NaOH adalah :  
CH3CO2H + NaOH → CH3CO2Na + H2O 
Komposisi larutan setelah reaksi adalah sebagi berikut : 

 Jumlah 
CH3CO2H semula = 
500 mL x 0,2 M = 
100 mmol 

Jumlah 
NaOH yang 
ditambah = 
jumlah 
CH3CO2H 
yang 
bereaksi = 
jumlah 
CH3CIO2Na 

Tabel 5. Beberapa bufer yang sering digunakan. 
N a m a PKa 
Asam fosfat/Natrium dihidrogen fosfat 
Asam sitrat/Natrium dihidrogen sitrat 
Natrium dihidrogen sitrat/diNatrium hidrogen sitrat 
Asam asetat/Natrium asetat 
diNatrium hidrogen sitrat/triNatrium sitrat 
Kalium dihidrogen fosfat/diNatrium hidrogen fosfat 
Tris(hidroksi metil)amino metana hidrokl orida/tris 
(hidroksi metil)amono metana 
Asam borat/natrium borat 
Amonium klorida/amonia 
Natrium bikarbonat/Natrium karbonat 
diNatrium hidrogen fosfat/triNatrium fosfat 

  2,15 
  3,13 
  4,76 
  4,76 
  6,40 
  7,20 
 
  8,08 
  9,23 
  9,25 
10.33 
12,40 
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yang terbentuk = 140
100

−molmg
mg = 25 mmol 

 Jumlah CH3CO2H yang sisa = 100 mmol - 25 
mmol = 75 mmol. 
Yang ada dalam larutan sekarang adalah campuran 
asam lemah, CH3CO2H dan CH3CO2Na dan ini 
merupakan pasangan asam-basa konjugat. Jadi 
merupakan bufer.  

 Jadi [CH3CO2H] = COOHCHC
3

 = 75 mmol/500 

mL   = 0,15 M 
 [CH3CO2

-]  = COONaCHC
3

 = 25 mmol/ 500 mL  = 0,050 M 

 pH = pKa - log [ ]
[ ]−A
HA    

      = 4,75 - log 
05,0
15,0 = 4,28. 

pH bufer seperti yang dibuat di atas (contoh)  seringkali berbeda dengan harga yang 
diinginkan. Perbedaan ini bisa mencapai 0,5 satuan pH. Hal ini terutama disebabkan oleh 
ketidaktentuan harga tetapan kesetimbangan. Sebenarnya yang digunakan untuk 
menentukan harga tetapan kesetimbangan (Ka atau Kb) adalah aktivitas, bukan konsentrasi. 
Untuk menghindarkan perbedaan pH bufer yang dibuat dengan pH bufer yang diinginkan, 
maka  digunakan alat pH meter (Gambar 4). Caranya elektrode dari pH meter dicelupkan 
ke dalam 500 mL asam asetat dan kemudian perlahan-lahan ditambahkan NaOH sampai 
angka menunjukkan pH yang diiinginkan. 
e. pH asam poliprotik dan basa poliekivalen 
 Perhitungan pH larutan asam-asam poliprotik atau basa-basa poliekivalen sangat 
kompleks. Namun demikian perhitungan dapat disederhanakan dengan asumsi-asumsi. 
Untuk membahas pH asam poliprotik dan basa poliekivalen akan dibahas lima sistem asam 
diprotik atau basa diprotik dengan komposisi yang berbeda yaitu : H2A; H2A + HA-;  HA-; 
HA- + A2-; dan A2-. Pada ke lima kasus itu diasumsikan bahwa H3O+ dan OH- yang berasal 
dari air diabaikan. 
 
1). pH larutan yang mengandung H2A 
 Adanya 2 tahap disosiasi dari H2A, menunjukkan bahwa ada 2 sumber H3O+. 

 H2A + H2O   H3O+ + HA-  
1aK  = [ ][ ]

[ ]AH
HAOH

2

3
−+

 

 HA- + H2O   H3O+ + A-  
2aK = [ ][ ]

[ ]−
−+

HA
AOH3  

Oleh karena ada 2 sumber [H3O+], maka pH larutan H2A, ditentukan dari kedua disosiasi 
itu.  

Gambar  4.  pH meter Gambar  4.  pH meter 
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Contoh 8 
Hitunglah pH larutan H2CO3 0,1 M.  
Tetapan disosiasi asam karbonat adalah : Ka1 = 4,45 x 10-7 dan Ka2 = 4,69 x 10-11. 
Penyelesaian. 

 H2CO3 + H2O ⇄  H3O+ + HCO3
- 

Misal H2CO3 yang terdisosiasi adalah x mol L-1. Maka setelah kesetimbangan 
terbentuk, konsentrasi zat yang ada adalah : 

 [HCO3
-] = x mol L-1 

 [H3O+] = x mol L-1 

 [H2CO3] = (0,1 – x) mol L-1 ≈ 0,1 mol L-1 karena 310
1

32 ≥
a

COH

K
C

 

 K
1a = [ ]

[ ]
2

32

3

COH
H +O = 

1,0
x2

 

 x  = [ ]
132COH aK  

 x -= 71045,41,0 −xx  

 x = 10-4 45,4  M 

 Jadi [H3O+] = 10-4 45,4  M = [HCO3
-] 

HCO3
- yang terbentuk terdisosiasi lebih lanjut dengan persamaan kesetimbangan 

sebagai berikut : 
 HCO3

- + H2O ⇄  H3O+ + CO3
2- dengan nilai tetapan kesetimbangan 

2aK  

Oleh karena kesetimbangan kedua berada bersama-sama dengan kesetimbangan 
yang pertama, maka kesetimbangan yang kedua ini dipengaruhi oleh zat yang telah 
terbentuk pada kesetimbangan pertama; dan zat yang paling berpengaruh adalah zat 
sejenis yaitu H3O+. H3O+ dari kesetimbangan pertama, menggeser kesetimbangan 
kedua kekiri sampai akhirnya terbentuk kesetimbangan baru dengan harga 

2aK yang tetap pada suhu tetap. Bila setelah kesetimbangan kedua terbentuk, 

dimisalkan HCO3
- yang terdisosiasi = y mol L-1, maka zat yang ada setelah 

kesetimbangan kedua ini terbentuk adalah  
[H3O+] = 10-4 45,4  + y mol L-1 
[CO3

2-] = y mol L-1 
[HCO3

-] = (10-4 45,4 - y) mol L-1  

Oleh karena 3

2

3 10≥
−

aK
HCOC

, maka [H3O+] = [HCO3
-] = 10-4 45,4  mol L-1. 

2aK = [ ][ ]
[ ]−

−+

3

2
33H

HCO
COO  
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4,69 x 10-11 = ( )( )
( )45,410

45,410
4

-4

−

y  

y = 4,69 x 10-11 
Jadi susunan zat yang ada dalam larutan adalah : 
[H3O+] = 10-4 45,4  mol L-1 

[CO3
2-] = 4,69 x 10-11 mol L-1 = 

2aK  

[HCO3
-] = (10-4 45,4 mol L-1  

[H2CO3] = 0,1 M 
pH larutan = -log 10-4 45,4 . 

Jadi pH ternyata hanya ditentukan oleh {H3O+] dari disosiasi tahap 1 (
1aK ). 

Bila 
1aK >> 

2aK (umumnya 100
2

1 ≥
aK
aK

), maka disosiasi pertama merupakan sumber 

utama H3O+ dan pengaruh konsentrasi H3O+ pada disosiasi kedua diabaikan. Jadi 
perhitungan pH selanjutnya hanya melihat disosiasi pertama yaitu sama dengan 
menghitung pH asam lemah monoprotik.  
Contoh 9. 
Hitung pH larutan asam karbonat 0,01M.  
Tetapan disosiasi asam karbonat adalah : 

1aK = 4,45 x 10-7 dan 
2aK  = 4,69 x 10-11. 

Penyelesaian. 

2

1

aK
aK

 = 11

7

1069,4
1045,4

−

−

x
x  = 9,49 x 103 dan ini > 102, sehingga disosiasi pertama yang 

diperhatikan, yaitu :  

 H2CO3 + H2O ⇄  H3O+ + HCO3
- 

 
1aK  = [ ][ ]

[ ]32

33

COH
HCOOH −+

= [ ]
32

2
3

COHC
OH +

 

 [H3O+] = 0,01 x 10 x 45,4 -7  = 6,67 x 10-5 M. 
  pH = 4,176 
 
2). pH larutan yang mengandung H2A + HA- 
 H2A dalam campuran itu akan terdisosiasi 2 tahap. Sehingga sama dengan kasus 1), 

bila 
2

1

aK
aK

 ≥ 100, maka disosiasi yang kedua dapat diabaikan dan perhitungan pH 

selanjutnya adalah menghitung pH campuran yang terdiri dari asam lemah dan basa 
konjugatnya yaitu merupakan larutan bufer. 
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Contoh 10. 
Hitung pH larutan yang mengandung asam o-ptalat 0,10 M dan kalium hidrogen o-ptalat 
0,250 M. Untuk asam o-ptalat (C6H4( CO2H)2, 

1aK  = 1,12 x 10-3 dan 
2aK  = 3,91 x 10-6 . 

Penyelesaian. 

2

1

aK
aK

 = 6

3

1091,3
1012,1

−

−

x
x  = 228 dan ini > 102, maka disosiasi pertama yang diperhatikan. 

 (C6H4( CO2H)2 + H2O ⇄  HC6H4( CO2)2
- + H3O+ 

 
1aK = [ ][ ]

[ ]2246

32246

)(
)(

HCOHC
OHCOHHC +−

= 
[ ]

2246

2246
3

)(

)(

HCOHCC
KCOHHCCOH +

 

 1,12 x 10-3  = [ ]
10,0

250,03
+OH  

 [H3O+] = 4,48 x 10-4 M. 
 pH = 3,349. 
 
3) pH larutan yang hanya mengandung HA- 
 Zat HA- dapat berkelakuan sebagai asam karena mempunyai proton (H+) dan dapat 
pula berkelakuan sebagai basa karena dapat menerima H+ menjadi H2A. Zat seperti HA- 
yang dapat berkelakuan sebagai asam dan basa bila dilarutkan dalam air disebut zat 
amfiprotik. Zat seperti itu misalnya NaHA dan bila dilarutkan ke dalam air, garam itu akan 
terdisosiasi sempurna menjadi Na+ dan HA-. HA- inilah yang menentukan sifat larutan 
yang bersifat amfiprotik 
Disosiasi HA- sebagai asam adalah : 

  HA- + H2O ⇄  H3O+ + A2-  
2aK  = [ ][ ]

[ ]−
−+

HA
AOH 2

3  

Disosiasi HA- sebagai basa adalah : 

  HA- + H2O ⇄  H2A + OH- 
2bK  = [ ][ ]

[ ]−
−

HA
AHOH 2  

Apakah larutan bersifat asam atau basa ditentukan oleh harga tetapan kesetimbangan kedua 
reaksi tersebut. Jika 

2aK lebih besar dari pada 
2bK maka larutan akan bersifat asam dan 

bila 
2aK lebih kecil daripada 

2bK maka larutan bersifat basa. 

 Kesetimbangan pada kedua reaksi di atas terjadi secara bersamaan dan keduanya 
harus dipertimbangkan untuk menghitung konsentrasi H3O+. Untuk menghitung H3O+ dari 

2aK konsentrasi A2- harus dapat ditentukan terlebih dahulu. Selanjutnya dari kedua reaksi 

kesetimbangan tersebut, dapat diketahui bahwa H3O+ yang terbentuk pada kesetimbangan 
HA- sebagai asam, akan berkurang karena bereaksi dengan OH- yang terbentuk pada reaksi 
kesetimbangan HA- sebagai basa.  
Jadi : 
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  [H3O+] dalam larutan = [H3O+] yang terbentuk - [H3O+] yang hilang. 
  Tetapi, [H3O+] yang terbentuk = [A2-] dan 
  [H3O+] yang hilang = [OH-] terbentuk = [H2A] 
  Jadi, [H3O+] dalam larutan = [A2-] - [H2A] atau [A2-] = [H3O+] + [H2A] 

[H2A] dapat diganti dengan [H2A] dari harga 
1aK untuk kesetimbangan :  

H2A + H2O ⇄  H3O+ + HA-  

[A2-] = H3O+] + [ ][ ]
1

3

aK
HAOH −+

 

  Harga [A2-] ini disubstitusikan ke dalam 
2aK  untuk kesetimbangan :  

   HA- + H2O ⇄  H3O+ + A2- 

            
2aK  =

[ ] [ ] [ ][ ]

[ ]−

−+
++














+

HA
aK

HAOHOHOH
1

3
33

 

  Dengan mengatur persamaan ini diperoleh, 

   [H3O+]2 = 
[ ]
[ ]−

−

+ HAaK

HAaKaK

1

21  

Biasanya 
1aK << [HA-], sehingga 

1aK  dapat diabaikan terhadap [HA-] yaitu 

1aK + [HA-] = [HA-], dan persaman di atas menjadi : 

   [H3O+]2 = 
[ ]

[ ]−
−

HA

HAaKaK
21  

   [H3O+]2 = 
1aK  

2aK  

   [H3O+]   = 
21 aKaK  

-log [H3O+] = -½ log (
1aK  

2aK ) 

   pH = 
2

21 apKapK +
 

Asam triprotik seperti H3PO4 dapat memberikan dua zat amfiprotik yaitu H2PO4
- 

dan HPO4
2-. Masalah yang muncul untuk menghitung pH dari salah satu zat amfiprotik ini 

adalah pada memilih Ka yang benar untuk dipakai dalam rumus [H3O+] = 
21 aKaK . 

Untuk mengatasi hal ini hukum yang dapat digunakan, yang dapat menghasilakan rumus 
sperti tersebut di atas adalah, gunakan Ka untuk zatnya sendiri dan Ka asam 
konjugatnya. Dengan demikian pH larutan amfiprotik H2PO4

- dapat ditentukan sebagai 
berikut :  

Ka dari H3PO4
- dapat diketahui dari kesetimbangan berikut : 

H2PO4
-  + H2O ⇄  HPO4

2- + H3O+ .   
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Berdasarkan kesetimbangan ini dapat diketahui bahwa  zatnya sendiri (H2PO4
- ) 

tetapan kesetimbangannya adalah 
2aK  

Untuk menentukan Ka asam konjugat dari H2PO4
-, maka ditentukan asam konjugat 

dari H2PO4
-  dengan menuliskan reaksi kesetimbangan H2PO4

- sebagai basa. 

H2PO4
- + H2O ⇄  H3PO4 + OH-. 

H3PO4 adalah asam konjugat dari H2PO4
- dengan kesetimbangan :  

H3PO4 + H2O ⇄  H2PO4
- + H3O+ , dan kesetimbangan ini mempunyai tetapan 

kesetimbangan 
1aK  

Jadi pH larutan H2PO4
- adalah : [H3O+] = 

21 aKaK ., bukan [H3O+] = 

31 aKaK .atau [H3O+] = 
32 aKaK . 

Dengan cara sama coba Saudara buktikan bahwa [H3O+] larutan HPO4
2-adalah :  

[H3O+] = 
32 aKaK . 

Contoh 11. 
Hitung pH larutan 0,0250 M Natrium bikarbonat.  
Untuk H2CO3 

1aK = 4,45 x 10-7 , dan 
2aK  = 4,69 x 10-11. 

Penyelesaian. 
NaHCO3 terdisosiasi sempurna menghasilkan Na+ dan HCO3

-. 
HCO3

- merupakan zat amfiprotik. 
 Oleh karena 

1aK << CHA-, maka persamaan [H3O+] = 
21 aKaK ., valid. 

 [H3O+] = )1069,4)(1045,4( 117 −− xx   
  = 4,57 x 10-9 M 
       pH = 8,340. 

Campuran ekimolar dari asam lemah dan basa lemah yang tidak merupakan 
konjugat satu sama lain (jadi bukan larutan buffer) merupakan pula zat amfiprotik seperti 
HA- dan pH campuran seperti itu dapat dihitung menggunakan persamaan berikut, yang 
sama dengan persamaan [H3O+] = 

21 aKaK .,  yaitu [H3O+] = 
)2()1( aKaK ., dimana, 

)1(aK  merupakan tetapan disosiasi asam lemah dan 
)2(aK  merupakan tetapan disosiasi 

asam konyugasi dari basa lemah. Campuran seperti itu misalnya campuran antara H2A dan 
K2A (kedua zat ini tidak merupakan pasangan konjugat, atau bukan nmerupakan campuran 
bufer). Rumus [H3O+] campuran ini dapat diturunkan sebagaimana penurunan [H3O+] asam 
poliprotik. 

H2A + H2O ⇄  H3O+ + HA-  
)1(aK  = [ ][ ]

[ ]AH
HAOH

2

3
−+

 

K2A akan terdisosiasi sempurna menghasilkan 2K+ dan A2-. A2- inilah yang merupakan 
basa lemah. 

  A2- + H2O ⇄  HA- + OH- 
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           basa      asam 
             konjugat  
Jadi tetapan disosiasi dari HA- (yang merupakan asam konyugsi dari basa lemah A2-)  
adalah  

  HA- + H2O ⇄  H3O+ + A2-  
)2(aK  = [ ][ ]

[ ]−
−+

HA
AOH 2

3  

Jadi [H3O+] campuran H2A dan K2A = 
)2()1( aKaK  

Berdasarkan pengertian di atas, coba Saudara pikirkan apakah campuran larutan Na2HPO4 
dengan larutan H3PO4 merupakan campuran bufer ?. Kalau bukan jelaskan mengapa dan 
bagaimana rumusan pH campuran larutan itu ?. 
 
4). pH larutan yang mengandung HA- dan A2-. 
 Larutan ini mirip dengan pH larutan yang mengandung H2A + HA- pada 2). Pada 
campuran HA- dan A2- ini, A2- merupakan basa divalen. Jadi A2- dalam air akan terdisosiasi 

2 tahap dengan harga tetapan kesetimbangan disosiasinya 
1bK  dan 

2bK . Jika 
2

1

bK
bK

 ≥ 100, 

maka disosiasi yang tahap kedua dapat diabaikan dan permasalahan yang ada adalah 
menghitung pH campuran basa lemah (A2-) dan asam konjugatnya (HA-), yang merupakan 
pH bufer. 
5). pH larutan yang mengandung A2-.  
Larutan ini sama dengan pH larutan yang mengandung H2A pada a). A2- merupakan basa 

divalen dan akan terdisosiasi 2 tahap. [OH-] dihitung dari harga 
1bK , bila 

2

1

bK
bK
≥ 100. 

Contoh 12. 
Hitung pH larutan 0,150 M Na-oksalat. Untuk H2C2O4, 

1aK = 5,6 x 10-2 dan  

2aK  = 5,42 x 10-5. 

Penyelesaian. 
Na2C2O4 terdisosiasi sempurna menghasilkan 2Na+ dan C2O4

2-. 
C2O4

2- ini merupakan basa diekivalen yang akan terdisosiasi dalam 2 tahap dengan 
tetapan disosiasi 

1bK  dan 
2bK . Pada soal yang diketahui adalah harga 

1aK  dan 

2aK ; tetapi harga 
1bK  dan 

2bK . dapat dihitung dengan hubungan Ka x Kb = KW. 

C2O4
2- + H2O ⇄  HC2O4

- + OH- 

1bK  = 
2aK

KW  = 5

14

1042,5
10

−

−

x
 = 1,85 x 10-10 

  HC2O4
- + H2O  ⇄  H2C2O4 + OH- 
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2bK  = 

1aK
KW  = 2

14

1060,5
10

−

−

x
= 1,79 x 10-13. 

2

1

bK
bK

 ≥ 100. Jadi dalam menghitung pH yang dipertimbangkan hanya 

disosiasi pertama, dengan tetapan kesetimbangan 
1bK  

1bK  = [ ][ ]
[ ]−

−−

2
42

42

OC
OHOHC  

 1,85 x 10-10 = [ ]
422

2

OCNa
C
OH −

 

          [OH-] = 5,27 x 10-6  
          pOH  = 5,28 
  pH  = 14 - 5,28 = 8,72 
Soal itu dapat diselesaikan dengan menggunakan rumus yang dapat diturunkan dari sbb. 
 [OH-]2 = 

422 OCNaC
1bK  

 [OH-] = 
1

422 bKC OCNa  

 -log [OH-] = -½log 
422 OCNaC - ½ log 

1bK  

 pOH = pKb - ½log 
422 OCNaC  

 pH = pKW – pKb + ½log 
422 OCNaC  

 
Diskusikanlah soal berikut ini. 
1. a.  Jelaskan cara membuat larutan Na2CO3 0,1M sebanyak 25 mL dari kristalnya (Mr 

Na2CO3 = 106 ) 
b. Tuliskanlah dua (2) tahapan disosiasi larutan Na2CO2 pada 1a itu dengan teori 

asam-basa Bronsted-Lowry. (Untuk H2CO3 
1aK  = 4,45 x 10-7 dan 

2aK  = 4,69 x 

10-11). 
c. Berapakah pH larutan Na2CO3 pada 1a berdasarkan atas kondisinya pada 1b ? 
d. Larutan Na2CO3 tersebut di atas, ditambahkan 10 mL HCL 0,1M. Tuliskan 

reaksinya (perhatikan perbedaan 
1aK  dengan 

2aK , untuk mengetahui tahap reaksi 

yang digunakan) dan hitung konsentrasi zat yang ada setelah reaksi, serta berapakan 
pH larutan yang terjadi. 

e. Larutan Na2CO3 tersebut di atas, ditambahkan 25 mL HCL 0,1M. Tuliskan 
reaksinya (perhatikan perbedaan 

1aK  dengan 
2aK , untuk mengetahui tahap reaksi 

yang digunakan) dan hitung konsentrasi zat yang ada setelah reaksi, serta berapakan 
pH larutan yang terjadi. 
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f. Berapakah pH larutan yang terjadi apabila larutan Na2CO3 tersebut di atas 
ditambahkan 30 mL HCl 0,1M ?. 

 Perhitungan pH larutan ini sangat diperlukan untuk membut kurve titrasi (aluran 
antara pH larutan dengan volum zat penitrasi) pada titrasi asam-basa. Kurve ini sangat 
diperlukan untuk menetukan indikator yang digunakan dalam titrasi. Soal berikut 
menyangkut pembuatan kurve titrasi asam-basa. 

2. Akan dibuat kurva titrasi pada titrasi 25 mL 0,0920 M HCl dengan 0,100 M NaOH. 
 Untuk menyelesaikan masalah ini, harus dapat memperkirakan pH komposisi larutan 

pada, 
1).  pH sebelum penambahan titran. 
2).  pH pada daerah sebelum titik ekivalen :. 
   a). pH sesudah penambahan 15,0 mL NaOH. 

  b). pH sesudah penambahan 20,0 mL NaOH. 
3).  pH pada daerah titik ekivalen :. 
4).  pH  pada daerah setelah titik ekivalen. 

  a). pH setelah penambahan 25 mL NaOH. 
  b). pH setelah penambahan 30,0 mL NaOH. 

3. Buatlah kurva titrasi 25,0 mL 0,10 M CH3CO2H dengan 0,10 M NaOH. Ka 
untuk CH3CO2H adalah 1,76 x 10-5. 

4. Buatlah kurva titrasi 20,0 mL 0,10 M asam diprotik H2A dengan 0,10 M 
NaOH. 

1aK  untuk H2A adalah 1,00 x 10-4 dan 
2aK = 1,00 x 10-8. 

D. Rangkuman 
 Teori asam-basa terdahulu seperti teori asam-basa Arrhenius 
mempunyai banyak kelemahan. Teori itu tidak dapat menerangkan sifat zat 
yang tidak mengandung hidrogen ataupun ion hidroksida di dalam rumusnya 
seperti Na2CO3, NH4Cl, NaCl. Disamping itu untuk larutan yng sangat encer 
seperti larutan HCl 10-10 M akan sulit ditentukan keasamannya bila hanya 
melihat zat terlarut. Dengan hanya melihat zat terlarut keasamannya sangat 
tidak logis. Permasalahan ini diatasi oleh teori asam basa Bronsted- Lowry. 
Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah zat yang mampu menyumbangkan 
(donating) proton dalam reaksinya. Basa adalah zat yang mampu menerima 
(accepting) proton dalam reaksinya. Konsep Bronsten-Lowry tentang sifat 
asam-basa telah terbukti sangat cocok jika menggunakan pelarut air dan 
pelarut yang suka air (water-like = protophilic). Konsep ini menyertakan 
pelarut dalam persamaan reaksinya. Dengan konsep asam-basa ini, maka 
sifat larutan Na2CO3 dapat ditentukan. Penentuannya sebagai berikutini. 
Larutan Na2CO3 selalu berada sebagai ion-ionnya yaitu Na+ dan CO32-. Dari 
ion-ion itu yang menentukan keasaman larutan adalah CO32- karena ion 
itulan yang dapat menerima protan (H+) dari pelarut H2O. Jadi larutan 
Na2CO3 bersifat basa. Sifat laruan NaCl dengan konsep asam-basa Bronsted-
Lowrysebagai berikut ini. Pada larutan NaCl penentu sifat larutan adalah Cl-, 
namun Cl- tidak bisa menerima H+ karena HCl yang terbentuk akan kembali 
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menghasilkan H+ dengan sempurna. Jadi dalam larutan NaCl jumlah ion H+ 
dan OH- yang berasal dari air yang menentukan sifat larutan dan jumlah ion 
itu sama sehingga sifat larautn NaCL netral.  
 Konsep asam-bassa Bronsted-Lowry memunculkan konsep-konsep yang 
logis, seperti konsep asam monoprotik, aam poliloprotik, basa monoekivalen, 
basa poliekivalen, , amfiprotik, hubungan Ka x Kb = Kw. Berdasar hubungan 
ini dapat diketahui perbedaan kekuatan antara asam dengan basa 
konyugasinya.  

Bufer tidak lagi merupakan campuran asam lemah atau basa lemah 
dengan garamnya tetapi campuran asam dengan basa konyugasinya. 
Perhitungan keasaman tidak diperlukan rumus-rumus tetapi dihitung logis 
dari konsep kesetimbangan dan tetapan kesetimbangannya (K) zat yang ada 
dalam larutan. 

 
E. Soal latihan. 
01. Tuliskan rumus basa konjugat dari setiap asam berikut. 

a. H2CO3  b. HCO3
- c. NH4

+. d. H2O 
02. Tuliskan rumus asam konjugat dari setiap basa berikut. 

a. CN- B. H2PO4
- c. HPO4

2- d. SO3
2- 

03. Hitung pH larutan dalam air setiap zat-zat berikut 
a. 2,17 x 10-3 M HCl 
b. 0,10 M NaHSO4 (

1aK  H2SO4 = - ; 
2aK  = 1  x 10-2) 

c. 0,150 M HNO2 (Ka HNO2 = 17,1 x 10-4) 
d. 7,50 x 10-2 M NaOH 
e. 0,050 M NH3 (Kb NH3(aq) = 1,75 x 10-5) 
f. 0,050 M Ca(CN)2 (Ka HCN = 6,2 x 10-10) 
g. 2,50 x 10-3 M CH3CO2Na (Ka CH3CO2H = 1,76 x 10-5) 

04. Hitung pH larutan yang terjadi bila 20,0 mL HCl 0,125 M dicampur 
dengan 25,0 mL setiap larutan berikut :  
a. 0,05 M Ba(OH)2  
b. 0,120 M NH3  
c. 0,080 M Na2CO3 (

1aK  H2CO3 = 4,45 x 10-7; 
2aK = 4,69 x 10-11) 

d. 0,20 M HClO4  
e. 0,080 M NaCl 
f. air. 

05. Hitung pH larutan buffer berikut. 
a. 0,10 M CH3CO2H + 0,10 M (CH3CO2)2Ca. (Ka CH3CO2H = 1,76 x 10-5) 
b. 0,050 M KH2PO4 + 0,250 M Na2HPO4 (

1aK H3PO4 = 7,11 x 10-3; 
2aK  = 6,32 x 10-

8;  
3aK = 4,5 x 10-13). 

c. 0,250 M NH3 + 0,150 M NH4Cl. (Kb NH3(aq) = 1,75 x 10-5) 
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06. Berapakah berat dari penyusun pertama campuran buffer harus dicampur 
dengan 10 mL 5M penyusun kedua untuk membuat campuran buffer 
berikut.  
a. NaHCO3 + Na2CO3 pada pH 10,0 
b. HCO2H + HCO2Na pada pH 4,30 (Ka HCO2H = 1,80 x 10-4) 
c. CHCl2CO2H (asam dikloroasetat) + CHCl2CO2Na pada pH 2,20 (Ka CHCl2CO2H = 

5,0 x 10-2) 
07. Hitung volum 2,50 M basa (penyusun pertama campuran buffer di bawah) 

harus dicampur dengan 5,0 gram asam konjugatnya (penyusun kedua 
campuran buffer di bawah), untuk membuat 1,0 L campuran buffer 
berikut. 
a. NH3 + NH4NO3 pada pH 8,70 
b. HONH2 (hidroksilamin) + HONH3Cl pada pH 6,00 ( Kb HONH2 = 9,1 x 

10-9) 
c. NaH2BO3 + H3BO3 pada pH 10,00 (

1aK H3BO3 = 5,81 x 10-3; 
2aK  = 1,8 x 

10-13;  
 

3aK  = 1,6 x 10-14). 

08. Hitung perubahan pH bila 1,0 g NaOH ditambahkan pada 250 mL 
campuran buffer berikut. 
a. 0.20 M CH3CO2H + 0,20 M CH3CO2Na 
b. 0,250 M Na2HPO4 + 0,10 M Na3PO4 
c. 0,150 M H2C2O4 +0,05 M NaHC2O4.(

1aK H2C2O4 = 5,60 x 10-2;
2aK = 5,42 

x 10-5). 
09. Hitunglah kapasitas buffer (β), yang dihitung dalam banyaknya HCl yang 

ditambahkan, dari tiap campuran buffer berikut. 
a. 0,150 M asam laktat + 0,250 M natrium laktat (Ka asam laktat = 1,35 x 

10-4). 
b. 0,0150 M M asam laktat + 0,0250 M natrium laktat 
c. 0,150 M asam laktat + 0,150 M natrium laktat 

10. Hitung pH buffer yang dibuat dengan mencampur 2,0 g NaOH dengan 
masing-masing zat di bawah dan diencerkan menjadi 500 mL dengan air. 
a. 12,0 g NH4Cl 
b. 7,50 g dinatrium hihrogen fosfat 
c. 25,0 mL asam kloroasetat 3,0 M  (Ka asam kloro asetat = 1,36 x 10-3) 
d. 80,0 mmol asam salisilat (

1aK  asam salisilat = 1,1 x 10-3; 
2aK  = 1,8 x 10-

14). 
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Pendalaman Materi Kimia

Termo Kimia, Laju Reaksi
dan Kesetimbangan Kimia



BAB I 
PENDAHULUAN  

 

A. Deskripsi 
  Modul  3 ini yang terdiri dari 3 kegiatan merupakan sebagian dari ilmu kimia 
fisika. Modul ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyetarakan pemahaman dari 
peserta PLPG juga sebagai bahan pengayaan peserta PLPG.  Rincian materi yang dibahas 
di dalam setiap modul meliputi beberapa kegiatan berikut :     
Kegiatan 1 

Materi yang dibahas meliputi termokimia, entalpi  dan perubahannya, penentuan 
∆H reaksi serta  kalor Pembakaran 
Kegiatan  2   

Materi yang dibahas meliputi  definisi laju reaksi, orde reaksi dan penentuan laju 
serta faktor- fator yang memepengaruhi laju reaksi . Selain itu dibahas juga tentang 
mekanisme reaksi dan teori- teori tentang laju reaksi.   
Kegiatan  3 

Materi yang dibahas meliputi tetapan  kesetimbangan, faktor- faktor yang 
mempengaruhi kesetimbangan dan hubungan kuantitatif antara pereaksi dan hasil reaksi.  

 
B. Prasyarat  

Modul acuan ini ditujukan untuk peserta PLPG bidang kimia yang telah memiliki 
pengetahuan awal kimia setara dengan Kimia Dasar tingkat universitas.  

  
C. Petunjuk Penggunaan Modul  

Agar anda berhasil dengan baik dalam mempelajari Modul  ini, ikutilah petunjuk 
belajar sebagai berikut : 
1. Bacalah dengan cermat bagian pendahuluan modul ini sampai anda memahami benar 

tujuan mempelajari modul ini. 
2. Pelajarilah dengan seksama bagian uraian dan penyelesaian contoh soal dalam tiap 

modul, kemudian kerjakanlah latihan soal yang ada pada tiap modul dan cocokkan 
dengan  jawaban latihan soal. 

3. Ujilah pemahaman konsep anda dengan mengerjakan tes formatif di akhir tiap uraian 
materi, kemudian cocokkan jawaban anda dengan kunci jawaban yang tersedia di 
bagian akhir masing- masing modul. Usahakan penguasaan materi anda sampai 
mencapai tingkat penguasaan paling rendah 80%. 
 

D. Tujuan akhir  
 Kompetensi  Kegiatan 1 yang akan dicapai meliputi :  

1. Menjelaskan pengertian entalpi suatu zat dan perubahannya. 
2. Menentukan ∆H reaksi berdasarkan eksperimen 

3. Menggunakan hukum Hess untuk menghitung ∆H reaksi  
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4. Menggunakan data perubahan entalpi pembentukan standar untuk menghitung ∆H 
reaksi 

5. Menggunakan data energi ikatan untuk menghitung ∆H reaksi 
6. Merancang dan melakukan percobaan untuk menentukan kalor pembakaran berbagai 

bahan bakar. 
Kompetensi Kegiatan 2  yang akan dicapai dengan modul ini adalah : 
1. Mendeskripsikan pengertian laju reaksi dan orde reaksi 
2. Mendeskripsikan  hubungan  antara konsentrasi pereaksi dengan laju reaksi 
3. Mendeskripsikan hubungan antara luas permukaan pereaksi  dengan laju reaksi  
4. Mendeskripsikan hubungan antara temperatur dengan laju reaksi 
5. Mendeskripsikan hubungan antara katalisator dengan laju reaksi 
6. Mendeskripsikan mekanisme reaksi katalitik    
7. Menjelaskan teori- teori  yang mendasari laju reaksi 
Sedangkan untuk Kompetensi  kegiatan 3 yang akan dicapai meliputi :  
1. Tetapan Kesetimbangan 
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesetimbangan 
3. Hubungan Kuantitatif antara Pereaksi dan Hasil Reaksi 
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BAB II 
KEGIATAN BELAJAR 1  

TERMOKIMIA 
 

A. Tujuan Antara  
Setelah mempelajari modul ini anda diharapkan dapat : 

1. Menjelaskan hukum kekekalan energi. 
2. Menjelaskan perubahan energi dari suatu sistem melalui dua cara yaitu kalor dan kerja. 
3. Menjelaskan diagram entalpi reaksi eksoterm dan endoterm. 
4. Menjelaskan tentang pengertian entalpi dan perubahannya. 
5. Menuliskan persamaan termokimia. 
6. Menjelaskan macam-macam perubahan entalpi. 
7. Menentukan harga ∆H reaksi dengan melakukan eksperimen sederhana. 
8. Menentukan ∆H dari reaksi yang berlangsung secara bertahap. 
9. Menghitung harga ∆H reaksi dengan menggunakan Hukum Hess 
10. Menghitung harga ∆H reaksi dengan menggunakan data energi ikatan 
11. Membandingkan kalor pembakaran berbagai bahan bakar dalam kehidupan sehari-hari. 
12. Menjelaskan dampak pembakaran bahan bakar yang tidak sempurna terhadap 

lingkungan dan banyaknya kalor yang dihasilkan. 
 
B.  Uraian Materi  

Reaksi kimia selalu berlangsung dengan melibatkan energi, baik penyerapan 
maupun pelepasan energi. Reaksi yang menyerap energi disebut reaksi endoterm, 
sedangkan reaksi yang melepas energi disebut reaksi eksoterm. Jumlah energi yang 
menyertai suatu reaksi disebut dengan kalor reaksi. 

Kalor 
Perubahan energi yang menyertai suatu reaksi kimia biasanya berupa panas yang 

disebut kalor. Termokimia mempelajari hubungan antara kalor reaksi dengan suatu reaksi 
kimia. Kalor reaksi menyatakan perubahan energi yang menyertai suatu reaksi kimia. Hal 
ini dapat dipahami dari reaksi pembakaran bensin dalam silinder mobil yang menghasilkan 
kalor. Sebagian kalor diubah menjadi gerak/kerja melalui ekspansi gas yang mendorong 
piston dalam silinder. Sisa kalor dilepas sebagai kalor melalui peningkatan suhu mesin 
mobil dan gas buang. 

Sifat Termal Zat 
Sifat termal zat adalah kemampuan zat untuk menyerap atau melepas kalor. Ada dua 

jenis sifat termal, yaitu kalor jenis dan kapasitas kalor. 

a. Kalor Jenis 
Untuk menaikkan suhu suatu zat dengan massa tertentu, diperlukan sejumlah kalor 

tertentu pula. Hal tersebut karakteristik untuk setiap jenis zat, artinya kalor yang diperlukan 
untuk menaikkan suhu tertentu masing-masing zat dengan massa yang sama akan berbeda 
besarnya.  
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Kalor jenis (c) adalah jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram  zat 
sebesar 1 0C. Satuannya adalah J g-1 0C-1 atau J kg-1 K-1. Secara umum, besarnya kalor 
yang dilepas atau diserap zat atau sistem dirumuskan sebagai berikut : 

q = m × c × ∆T………………………………………………………………. 1.1 
dengan q : kalor yang diserap atau dilepas (J atau kJ) 
  m : massa (g atau kg) 
  c : kalor jenis (J g-1 0C-1 atau J kg-1 K-1) 
  ∆T : perubahan suhu (0C atau K) 

b. Kapasitas Kalor 
Kapasitas kalor (C) didefinisikan sebagai jumlah kalor yang dibutuhkan untuk 

menaikkan suhu zat atau sistem sebesar 1 0C atau 1 K. Satuannya adalah J K-1 atau J 
0C-1. Secara umum, besarnya kalor yang dilepas atau diserap zat atau sistem 
dirumuskan sebagai berikut : 
q = C × ∆T.......................................................................................... 1.2 
dengan C : kapasitas kalor (J K-1 atau J 0C-1) 
  ∆T : perubahan suhu (0C atau K) 
Besarnya kapasitas kalor (C) untuk sejumlah zat dengan massa m dapat dikaitkan 
dengan kalor jenisnya (c) sebagai berikut : 
C = m × c............................................................................................ 1.3 

 Kapasitas kalor untuk satu mol suatu zat disebut kapasitas kalor molar.  Kapasitas kalor 
suatu zat bergantung pada kondisinya. Kita asumsikan bahwa sistem “terpaksa” memiliki 
volum tetap, maka kalor yang diperlukan agar mengubah temperatur sebesar dT adalah dqV 
= n Cv dT (n = jumlah mol zat, Cv = kapasitas kalor pada volum tetap), atau qV = n Cv ∆T. 
Sementara itu, apabila sistem dapat memuai atau menyusut pada tekanan tetap maka kalor 
yang diperlukan mengubah temperatur sebesar dT adalah dqP = n CP dT (CP = kapasitas 
kalor pada tekanan tetap) atau qp = n Cp ∆T. 

Hukum Kekekalan Energi 
Energi yang terkandung dalam bensin dapat diubah menjadi energi lain dalam bentuk kalor 
dan kerja melalui reaksi pembakaran. Dengan kata lain, energi yang tersimpan dalam 
bensin tidak dapat dimusnahkan, demikian pula kalor dan kerja tidak dapat diciptakan, 
yang terjadi adalah energi hanya dapat berubah bentuk dari bentuk satu ke bentuk yang 
lain. Konsep ini dikenal sebagai Hukum Kekekalan Energi atau Hukum Termodinamika 
I yang berbunyi : 

“Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah dari 
bentuk energi yang satu ke bentuk energi yang lain”. 

 
Sistem dan Lingkungan 

Dalam pembahasan tentang perubahan energi, dikenal istilah sistem dan 
lingkungan. Sistem adalah bagian dari alam semesta yang menjadi pusat perhatian, 
sedangkan lingkungan merupakan segala sesuatu yang berada di luar sistem. 
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Hukum termodinamika I atau hukum kekekalan energi dinyatakan dalam 
persamaan :   ∆U = q + w (dengan  U = energi-dalam ; q = kalor; dan  w = kerja). Energi-
dalam adalah energi total sistem yang terdiri dari energi kinetik atom-atomnya, ion-ionnya, 
atau molekul-molekulnya dan energi potensial yang terjadi dari gaya ikat antar partikel-
partikel yang membangun sistem. Seberapa besar energi ini tidak diketahui dengan pasti, 
dan secara termodinamika besarnya tidak penting, karena yang penting adalah besarnya 
perubahan energi-dalam, ∆U. Perubahan energi-dalam inilah yang dapat dialami oleh 
sistem pada suatu proses. Besarnya energi-dalam suatu sistem hanya bergantung pada 
keadaan sistem dan tidak bergantung pada bagaimana keadaan itu tercapai sehingga 
dikatakan bahwa energi-dalam merupakan fungsi keadaan.  
Perubahan energi dari suatu sistem dapat terjadi melalui dua cara, yaitu : 
  Sistem menyerap kalor atau melepas kalor, dan / atau 
  Sistem melakukan kerja atau dikenai kerja. 
 Jika sistem melepas kalor atau melakukan kerja, maka sistem mengeluarkan energi. 

Jadi, nilai q dan w adalah negatif (-). 
 Jika sistem menyerap kalor atau dikenai kerja, maka sistem mendapat energi. Jadi, nilai 

q dan w adalah positif (+). 
Bentuk kerja yang paling lazim menyertai proses kimia adalah kerja pemuaian atau kerja 
tekanan-volume, yaitu jenis kerja yang berkaitan dengan perubahan volume sistem. 
Besarnya kerja, w dirumuskan sebagai berikut : 
  w = − P ΔV…………………………………………………. 1.4 
dengan   P  : tekanan berlawanan arah dengan arah dorong piston 
   ∆V  : perubahan volume gas dalam silinder 
Tanda negatif dalam rumus dapat dipahami sebagai berikut : 
 Jika gas mengalami ekspansi (∆V positif), maka nilai w adalah negatif yang artinya 

sistem melakukan kerja. 
 Jika gas mengalami kompresi (∆V negatif), maka nilai w adalah positif yang artinya 

sistem dikenai kerja. 

Entalpi dan Perubahan Entalpi 
Sebagian besar reaksi kimia berlangsung pada tekanan tetap. Nilai energi (E) dan 

perubahan energi (∆E) yang diukur pada tekanan tetap disebut entalpi (H) dan perubahan 
entalpi (∆H). 

Entalpi dirumuskan sebagai jumlah energi dalam (U) yang terkandung pada sistem 
dan kerja tekanan-volume, sehingga :  H = U + PV 
Seperti halnya energi dalam, entalpi hanya dapat diukur perubahannya (∆H). 
∆H = Hawal − Hakhir............................................................................. 1.5 
Secara matematis, perubahan entalpi dirumuskan sebagai berikut : 
∆H = ∆U + P∆V + V∆P .......................................................................... 1.6 
Karena diukur pada tekanan tetap (∆P = 0), maka : 
∆H = ∆U + P∆V................................................................................. 1.7 
Dari persamaan ∆U = q + w dan w = − P∆V, maka diperoleh : 
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∆H = ∆U + P∆V = (q + w) − w = q.....................................................  1.8 
Jadi, pada tekanan tetap, perubahan entalpi (∆H) sama dengan kalor (q) yang dilepas atau 
diserap atau  ∆H = q = qp   dengan qp = kalor pada tekanan tetap. 

Reaksi Eksoterm dan Endoterm 
Berdasarkan penyerapan kalor (∆H positif) dan pelepasan kalor (∆H negatif), reaksi kimia 
dibedakan menjadi : 
 Reaksi Endoterm, yaitu reaksi kimia yang melibatkan penyerapan kalor. Nilai ∆H adalah 

positif (+). 
 Reaksi Eksoterm, yatu reaksi kimia yang melibatkan pelepasan kalor. Nilai ∆H adalah 

negatif (−). 
Nilai ∆H hanya ditentukan oleh keadaan awal dan akhir. Pada reaksi kimia, Hawal adalah 
jumlah entalpi zat-zat pereaksi, sedangkan Hakhir adalah jumlah entalpi dari zat-zat produk 
reaksi, sehingga nilai ∆H dapat dirumuskan sebagai berikut : 
∆H reaksi = Hakhir – Hawal = Σ Hproduk reaksi − Σ Hpereaksi 
Perubahan entalpi (∆H) pada reaksi endoterm dan eksoterm dapat digambarkan dengaan  
diagram entalpi pada Gambar 1.1.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar  1.1. Diagram entalpi (a).reaksi endoterm. (b).reaksi eksoterm. 

 
Persamaan Termokimia 

Persamaan reaksi kimia yang menyertakan perubahan entalpi (∆H) disebut persamaan 
termokimia. Nilai ∆H dalam persamaan termokimia dipengaruhi oleh : 
 Koefisien reaksi 
½N2   (g)  +  1½H2(g)  →  NH3(g)   ∆H = − 46,19 kJ 

N2(g)  +  3H2(g)  →  2NH3(g)   ∆H = − 92,38 kJ 
 Fase zat 
CH4(g)  +  2O2(g)  →  CO2(g)  +  2H2O(l) ∆H = − 890,5 kJ     (H2O fasa cair) 
CH4(g)  +  2O2(g)  →  CO2(g)  +  2H2O(g) ∆H = − 802,3 kJ     (H2O fasa gas) 

Untuk dapat membandingkan perubahan entalpi dari suatu reaksi dalam berbagai 
sistem yang berbeda, para ahli sepakat untuk menetapkan nilai ∆H pada suatu kondisi 
standar yaitu pada suhu 298 K (25 0C) dan tekanan 1 atm. Suatu perubahan entalpi yang 

Produk reaksi 

Pereaksi 
∆H positif (+) 

Pereaksi 

Produk reasksi 

∆H negatif (-) 

(a)  Diagram entalpi reaksi Endoterm 

Nilai ∆H positif artinya : 

∑ Hproduk reaksi > ∑ Hpereaksi 

 

(b) Diagram entalpi reaksi Eksoterm 

Nilai ∆H negatif artinya : 

∑ Hproduk reaksi < ∑ Hpereaksi 
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diukur pada kondisi standar disebut perubahan entalpi standar (∆Ho). Dalam Sistem 
Internasional, ∆Ho mempunyai satuan kJ (kilo Joule). 

Nilai ∆Ho umumnya diberikan dengan dasar 1 mol dari suatu zat yang terlibat reaksi. 
Oleh karena itu, juga dikenal istilah  perubahan entalpi molar standar dengan satuan 
kJmol−1. Terdapat berbagai jenis definisi perubahan entalpi molar standar untuk reaksi 
kimia dan juga untuk proses fisika, yaitu : 

1.  Perubahan Entalpi Pembentukan Standar (∆HO
f) 

Perubahan entalpi pembentukan standar  menyatakan perubahan entalpi pada 
pembentukan 1 mol zat dari unsur-unsurnya pada kondisi standar. Contoh  : 
C(s) + 3H2(g) + ½O2(g) → C2H5OH(l)  ∆HO

f = − 277,7 kJ 
Hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan entalpi pembentukan standar yaitu bahwa zat 
yang dibentuk adalah 1 mol dan dibentuk dari unsurnya dalam bentuk standar (bentuk yang 
paling stabil).  

2. Perubahan Entalpi Penguraian Standar (∆HO
d) 

Reaksi penguraian merupakan kebalikan dari reaksi pembentukan, oleh karena itu nilai 
entalpi penguraiannya sama dengan entalpi pembentukannya, tetapi berbeda tanda. Sebagai 
contoh, diketahui entalpi pembentukan, ∆HO

f H2O(l) = − 286 kJ maka : 
H2O(l) → H2(g) + ½ O2(g)  ∆HO

d = + 286 kJ 

3. Perubahan Entalpi Pembakaran Standar (∆HO
c) 

Perubahan entalpi pada pembakaran sempurna 1 mol zat pada kondisi standar disebut 
didefinisikan sebagai perubahan entalpi pembakaran standar (∆HO

c). Istilah “pembakaran 
sempurna” penting karena banyak reaksi antara zat dengan oksigen yang dapat membentuk 
2 jenis oksida. Sebagai contoh, pembakaran grafit (C) dapat membentuk CO dan CO2. 
Agar 1 mol C terbakar sempurna, maka gas yang dihasilkan haruslah CO2. 
C(s) + O2(g) → CO2(g)  ∆HO

c = − 393,5 kJ 

4. Perubahan Entalpi Penguapan Standar (∆HO
v) 

      Perubahan entalpi penguapan standar  menyatakan perubahan entalpi pada penguapan 1 
mol zat cair menjadi 1 mol gas pada titik didihnya. 
H2O(l)     → H2O(g)   ∆HO

v = + 44,05 kJ 

5. Perubahan Entalpi Peleburan Standar (∆HO
fus) 

Perubahan entalpi pada peleburan 1 mol zat padat menjadi 1 mol zat cair pada titik 
leburnya disebut sebagai  Perubahan Entalpi Peleburan Standar (∆HO

fus) 
H2O(s)     → H2O(l)   ∆HO

fus = + 6,01 kJ 

6. Perubahan Entalpi Penetralan Standar  
Perubahan entalpi pembentukan standar menyatakan perubahan entalpi pada penetralan 

asam (H+) oleh basa (OH−) membentuk 1 mol air. 
H+(aq)  +  OH− (aq)  →  H2O(aq) 

7. Perubahan Entalpi Pengatoman Standar (∆HO
at) 

Perubahan Entalpi pengatoman standar menyatakan perubahan entalpi pada 
pembentukan 1 mol atom-atom unsur dalam fase gas pada kondisi standar. 
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C(s) → C(g)  ∆HO
at = + 6,01 kJ 

 
8. Perubahan Entalpi Pelarutan Standar (∆HO

s) 
Perubahan entalpi pelarutan standar menyatakan perubahan entalpi pada pelarutan 1 

mol zat pada kondisi standar.  
C6H5COOH(c)    C6H5COOH (l)     ∆HO

s = - a kJ 

Tabel 1.1. Entalpi pembentukan standar ∆H0
f  zat 

∆H0
f kJmol-1 ∆H0

f kJmol-1 ∆H0
f kJmol-1 ∆H0

f kJmol-1 
Al2O3(s) -

1669,79 
H2S(g) -20,17 C2H2(g) 226,73 MgCl2(s) -641,83 

BaCO3(s) -
1218,80 

HCHO(g) -115,90 C2H4(g) 52,30 MgO(s) -601,83 

B2H6(g) 31,40 He(g) 0,0 C2H6(g) -84,68 MnO2(s) -519,70 
B2O3(s) -

1263,60 
Hg(g) 60,84 C3H8(g) -103,85 N(g) 472,71 

Br(g) 111,75 NH4Cl(s) -315,38 CaSO4(s) -
1432,70 

N2(g) 0,0 

Br2(g) 30,71 NO(g) 90,37 Cl(g) 121,38 NH3(g) -46,19 
Br2(l) 0,0 N2O(g) 81,55 Cl2(g) 0,0 O2(g) 0,0 
BrCl(g) 14,70 NO2(g) 33,85 CuO(s) -155,20 O3(g) 142,30 
C6H6(g) 82,93 N2O4(g) 9,67 Cu2O(s) -166,69 PCl3(g) -306,40 
C6H6(l) 49,04 NOCl(g) 52,59 Fe2O3(s) -822,16 PCl5(g) -398,90 
CH3OH(g) -200,67 NaCl(s) -410,99 Fe3O4(s) -

1117,13 
S8(s) 0,0 

CH3OH(l) -238,66 O(g) 247,53 H(g) 217,94 S8(g) 102,30 
C2H5OH(l) -277,65 C(g) 718,39 H2(g) 0,0 SO2(g) -296,90 
CaCO3(s) -

1207,10 
C(diamond) 1,88 HBr(g) -36,23 SO3(g) -395,20 

CaO(s) -635,50 C(grafit) 0,0 HCl(g) -92,30 SO2Cl2(l) -389 
Ca(OH)2(s) -986,60 CCl4(g) -106,70 Hg(l) 0,0 UO2(s) -1131 
HF(g) -268,61 CO(g) -110,54 I(g) 106,61 ZnO(s) -347,98 
HI(g) 25,94 CO2(g) -393,50 I2(g) 62,26   
H2O(g) -241,84 CH4(g) -74,85 I2(s) 0,0   
H2O(l) -285,85 CH2Cl2(g) -82,0 KCl(s) -435,89   

 
Hukum Hess 

Hess merumuskannya dalam suatu hukum yang disebut Hukum Hess, yang 
berbunyi :“Jika suatu reaksi berlangsung dalam dua tahap reaksi atau lebih, maka 
perubahan entalpi untuk reaksi tersebut sama dengan jumlah perubahan entalpi dari semua 
tahap”.  
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Berdasarkan hukum Hess, para ahli kimia berhasil menentukan ∆H0
f senyawa yag 

tidak mudah terbentuk dari unsur-unsurnya secara langsung. Data ∆H0
f memungkinkan 

kita mengaplikasikan hukum Hess untuk menentukan ∆H reaksi tanpa perlu memanipulasi 
persamaan termokimia. Hal ini dilakukan dengan menggunaan Persamaan Hukum Hess. 

Persamaan Hukum Hess 
Misalnya suatu persamaan reaksi melibatkan pereaksi A, B, C, …. dengan koefisien reaksi 
na, nb, nc, …. dan produk reaksi P, Q, R, …. dengan koefisien reaksi np, nq, nr….. 
naA + nbB + ncC + …. → npP + nqQ + nrR + …. 
Nilai ∆H reaksi dapat dihitung sebagai berikut : 
∆Hreaksi = (np ∆H0

fP + nq ∆H0
fQ + nr ∆H0

fR +….) –  (na ∆H0
fA + nb ∆H0

fB + nc ∆H0
f C 

+….) 
            = Σ(nproduk x ∆H0

f produk) - Σ(npereaksi x ∆H0
f pereaksi) 

 
Menghitung ∆H reaksi  menggunakan Hukum Hess 

Metode ini menggunakan ∆H empiris untuk menentukan ∆H reaksi-reaksi yang 
kompleks. Banyak reaksi yang dapat berlangsung secara bertahap. Sebagai contoh reaksi 
pembentukan CO2. Besarnya ∆H tidak bergantung pada jalannya reaksi tetapi bergantung 
keadaan awal dan akhir. Hal ini memungkinkan penentuan ∆H reaksi pembentukan CO2 
melalui lebih dari 1 lintasan (rute) reaksi. 
 Jika C direaksikan dengan O2 yang cukup / berlebih 

Rute I :  C(s)  +  O2(g)  →  CO2(g)  ∆H3 = - 393,5 kJ 
 Jika C direaksikan dengan O2 yang tidak mencukupi / terbatas, maka akan terbentuk 

gas CO. Gas CO kemudian bereaksi dengan O2 membentuk CO2. 
Rute II :  C(s)  +  ½O2(g)  →  CO (g)   ∆H1 = - 110,5 kJ 
        CO(g)  +  ½O2(g)  →  CO2(g)  ∆H2 = - 283 kJ 

 
Kedua rute menggunakan pereaksi yang sama dan menghasilkan produk reaksi yang sama. 
Oleh karena ∆H hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir reaksi,  maka  total  ∆H  
pada rute II  harus  sama  dengan ∆H pada rute I atau  ∆H3 =  ∆H1 + ∆H2.  Secara skematis 
kedua rute tersebut dapat digambarkan oleh gambar 1.2 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.2. Diagram reaksi pembentukan gas CO2 
 
Contoh :   

ΔH3 
C(s)  CO2 (g)  

CO (g)  
+ ½  O2(g) + ½  O2(g) 

+  O2(g) 

ΔH2 ΔH1 
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Entalpi pembakaran standar kristal asam benzoat, C6H5COOH, pada 25 oC  adalah 
sebesar  – 3241,22 kJ mol-1. Tentukan ∆Ho pembentukan standar dari asam benzoat ini jika 
diketahui :  ∆Hf

o CO2(g) = – 393,51 kJ mol-1 ;  ∆Hf
o H2O(l)  =  – 285,83 kJmol-1  ;  

Jawab :  
Reaksi pembakarannya :  

 C6H5COOH(c) + 
2

15 O2(g) –→ 7CO2(g) + 3H2O(l)   ∆Ho = – 3241,22 kJ 

 ∆Hc
o C6H5COOH(c) =[7∆Hf

o CO2(g)+3∆Hf
o H2O(l ]–[∆Hf

o C6H5COOH(c)+ 

2
15 ∆Hf

o O2(g)] 

  – 3241,22 = [7×(– 393,51) + 3×(– 285,83)] – [∆Hf
o C6H5COOH(c) + 

2
15 × 0] 

     ∆Hf
o C6H5COOH(c) = – 370.87 kJ mol-1 

 
Menghitung ∆H reaksi menggunakan Data Energi Ikatan 

Metode ini menggunakan energi ikatan untuk menghitung ∆H reaksi. Data energi 
ikatan merupakan nilai rata-rata yang diperoleh dari data ∆H empiris dan perhitungan 
dengan menggunakan hukum Hess.  

Energi Ikatan 
Suatu reaksi melibatkan pemutusan dan pembentukan ikatan kimia. Pemutusan 

suatu ikatan memerlukan energi, sebaliknya pembentukan ikatan akan melepas energi. 
Energi yang terkait dengan pemutusan atau pembentukan ikatan kimia disebut energi 
ikatan atau energi disosiasi (D).  

Nilai energi ikatan rangkap lebih besar dari nilai energi ikatan tunggal akibat 
pertambahan jumlah pasangan elektron yang digunakan bersama. Oleh kerena itu, reaksi 
yang melibatkan senyawa yang memiliki ikatan rangkap, terutama ikatan rangkap tiga, 
melepaskan energi yang sangat besar. Contoh dari reaksi yang melibatkan senyawa yang 
mengandung ikatan rangkap tiga adalah bahan peledek seperti TNT (Trinitrotoluena, 
C3H5O6N3) dan dinamit (nitrogliserin, C3H5O9N3). 

Reaksi kimia pada dasarnya melibatkan energi untuk pemutusan ikatan antar atom 
pereaksi dan pembentukan ikatan antar atom produk reaksi. Selisih antara energi untuk 
pemutusan dan pembentukan ikatan ini merupakan ∆Hreaksi.  

Tabel 1.2.  Energi Ikatan rata-rata, D (kJmol-1) 

Ikatan 
Energi 
Ikatan 

Ikatan 
Energi 
Ikatan 

Ikatan 
Energi 
Ikatan 

Ikatan 
Energi 
Ikatan 

Ikatan 
Energi 
Ikatan 

Br − F 237 C = O 799 H − Cl 431 N − O 201 S − F 327 
Br − Cl 218 C ≡ O 1072 H − Br 366 N − F 272 S − Cl 253 
Br − Br 193 C − F 485 H − I 299 N − Cl 200 S − Br 218 
C − C 348 C − Cl 328 H − H 436 N − Br 243 S − S 266 
C = C 614 C − Br 276 I − Cl 208 O − H 463 S = S 418 
C ≡ C 839 C − I 240 I − Br 175 O − O 146 S = O 323 
C − H 413 C − S 259 I − I 151 O = O 495 Si − H 323 
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C − N 293 Cl − F 253 N − H 391 O − F 190 Si − Si 226 
C = N 615 Cl − Cl 242 N − N 163 O − Cl 203 Si − C 301 
C ≡ N 891 F − F 155 N = N 418 O − I 234 Si − O 368 
C − O 358 H − F 567 N ≡ N 941 S − H 339   
Contoh : 
Gunakan data entalpi ikatan rata-rata dan entalpi pengatoman untuk memper-kirakan 
entalpi reaksi standar dari :  C(s,grafit) + 2 H2(g) + ½ O2(g) → CH3OH(l) 

Jawab :  
Data :  ∆HD

o(H−H) = + 436 kJ mol-1      
∆HD

o(C−H) = + 412 kJ mol-1   
∆HD

o(O=O) = + 146 kJ mol-1     
∆HD

o(C−O) = + 360 kJ mol-1   
∆Ha

o C(s) = + 716,6 kJ mol-1      
∆HD

o(O−H) = + 463 kJ mol-1   
Mula-mula atomkan molekul-molekul reaktan, dan kemudian membentuk 

produknya. Produk gas dikondensasikan agar membentuk produk yang diinginkan.  
Perubahan entalpi untuk :  
C(s,grafit) + 2 H2(g) + ½ O2(g) → C(g) + 4 H(g) + O(g)      adalah :  
∆Ho = ∆Ha

o C(s) + 2 ∆HD
o(H−H) + ½ ∆HD

o(O=O) = + 1837 kJ mol-1         
Perubahan entalpi ketika atom-atom ini membentuk CH3OH(g) dalam reaksi,  
C(g) + 4 H(g) + O(g)  → CH3OH(g)   adalah :  
∆Ho = – [3∆Ha

o (C−H) + ∆HD
o(C−O) + ∆HD

o(O−H) = – 2059 kJ mol-1    (2) Sementara itu, 
entalpi penguapan CH3OH(l) → CH3OH(g)   ∆Ho = + 38 kJ mol-1,  
berarti entalpi kondensasi  CH3OH(g)  → CH3OH(l)   ∆Ho = – 38 kJ mol-1        (3) 
Sehingga ∆Ho untuk reaksi : C(s,grafit) + 2 H2(g) + ½ O2(g) → CH3OH(l) adalah jumlah 
(1), (2)  dan (3), yaitu sebesar – 260 kJ mol-1.  
 
C. Latihan Soal  
1. Diketahui entalpi pembentukan gas asetilena (C2H2) adalah + 226,7 kJ mol-1. Tentukan 

perubahan entalpi penguraian 13 gram asetilen ! 
 

2. Pada pembakaran 0,8 gram belerang dalam kalorimeter terjadi kenaikan suhu dari 25,5 

oC  menjadi 25,925 oC. Jika kapasitas kalor kalorimeter dan isinya adalah 10,87 kJ oC-1. 
Tentukan perubahan entalpi pembakaran per mol belerang ! 

 
3. Diketahui ∆Hf beberapa senyawa adalah sebagai berikut : 

CO(g) = - 110,5 kJ mol-1  
CO2(g) = - 393,5 kJ mol-1 
C3H8(g) = -103, 85 kJ mol-1 

H2O(g) = - 241,8 kJ mol-1 
SO2(g) = - 296,9 kJ mol-1 

SO3(g) = - 35,2 kJ mol-1 
Tentukan ∆H reaksi pembakaran : 
a. 1 mol gas karbonmonoksida (CO) 
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b. 4,48 liter gas propana (C3H8) pada STP 
c. 6,4 gram gas belerang dioksida (SO2), Mr = 64 

 
4. Diketahui energi ikatan dari beberapa unsur sebagai berikut : 

DC−C = 348 kJ mol-1 
DC−H = 413 kJ mol-1 

DCl−Cl = 242 kJ mol-1 
DC−Cl = 328 kJ mol-1 
DH−Cl = 431 kJ mol-1 
Tentukan ∆H reaksi : CH4(g) + Cl2(g) → CH3Cl(g) + HCl(g) 
 

5. Diketahui : ∆HfC2H6(g) = - 84,68 kJ mol-1  ∆HfC (g)     = + 715 kJ mol-

1 
 ∆HfH (g)     = + 218 kJ mol-1  DC−C = 348 kJ mol-1 

Reaksi : C2H6(g)  →  2C(g)  +  6H(g) 
Hitunglah energi ikatan C−H dalam etana ! 

 
Jawaban Soal Latihan  
1. Pembentukan gas asetilena : 

 2C(s) + H2(g) → C2H2(g) ∆Hf = + 226,7 kJ mol-1    
Penguraian gas asetilena : 

C2H2(g) → 2C(s) + H2(g) ∆Hf = - 226,7 kJ mol-1    

Mol C2H2 = 126
13

−molgram
gram  = 0,5 mol (Skor 3) 

∆H penguraian  0,5 mol gas C2H2 = 0,5 mol x (- 226,7 kJ mol-1) = - 113,35 kJ 
 

2. Mol belerang =  132
8,0

−molgram
gram  = 0,025 mol 

Perubahan entalpi untuk 0,8 gram belerang 
= - C × ∆T  = - [ 10,87 kJ oC-1 x ( 25,925 - 25,5 ) oC ] = - 4,62 kJ  

Perubahan entalpi per mol belerang (S)  

= 
S

reaksi

n
H∆  = 

mol
kJ

025,0
62,4−  = - 184,8 mol-1     

3. ∆H reaksi pembakaran : 
a. CO(g) + ½O2(g) → CO2(g) 

∆Hreaksi = 3(nproduk x ∆H0
f produk) - 3(npereaksi x ∆H0

f pereaksi) 
 = (1mol x∆H0

f CO2) – [ (1mol x∆H0
f CO) + (½mol ∆H0

f O2) ] 
 = (- 393,5 kJ) – [ (- 110,5 kJ) + (0 kJ) ] = - 283 kJ  
Jadi, ∆H reaksi pembakaran 1mol CO adalah  - 283 kJ   

b. Mol gas propana (C3H8) = 14,22
48,4

−Lmol
L  = 0,2 mol 

MODUL PLPG 2014 | PENDALAMAN MATERI KIMIA 457 



C3H8(g) + 5O2(g) → 3CO2(g) + 4H2O(g) 
∆Hreaksi = [(3 mol x∆H0

f CO2) + (4mol x∆H0
f H2O)]  

- [(1mol x∆H0
f C3H8) + (5mol x∆H0

f O2)] 
= [(- 1180,5 kJ) + (- 967,2 kJ)] - [(-103, 85 kJ) + (0 kJ)] 

  = -2043, 85 kJ 
Jadi, ∆H reaksi pembakaran 0,2mol C3H8 adalah : 
 = -2043, 85 kJ mol-1x 0,2 mol = - 408,77 kJ    

c. Mol SO2 = 164
4,6

−molgram
gram  = 0,1 mol 

    
4. CH4(g) + Cl2(g) → CH3Cl(g) + HCl(g) 

 Energi ikatan pereaksi 
= [ 4 mol x (C−H) ] +  [ 1mol x (Cl−Cl) ] 
= [ 4 mol x (413kJmol-1) ] + [ 1 mol x (242kJmol-1) ] 
= 1652 kJ + 242 kJ  = 1894 kJ   

 Energi ikatan produk reaksi 
= [ 3 mol x (C−H) ] + [ 1 mol x (C−Cl) ] + [ 1 mol x (H−Cl) ] 
= [3 mol x(413 kJmol-1)] + [1 mol x(328 kJmol-1)] + [1 mol x(431 kJmol-1)] 
= 1239 kJ + 328 kJ + 431 kJ = 1998 kJ (Skor 3) 

∆Hreaksi = ∑ (Energi ikatan pereaksi) - ∑ (Energi ikatan produk reaksi) 
  = 1894 kJ – 1998 kJ 
  = - 104 kJ   
5. Reaksi : C2H6(g)  →  2C(g)  +  6H(g) 

∆Hreaksi = Σ(nproduk x ∆H0
f produk) - Σ(npereaksi x ∆H0

f pereaksi) 
  = [(2 mol x(∆H0

f C) + (6 mol x(∆H0
f H)] – [1 mol x(∆H0

f C2H6)] 
  = [(1430 kJ) + (1308)] - [- 84,68 kJ] = 2822,68 kJ   
 

∆Hreaksi = ∑ (Energi ikatan dalam C2H6) 
2822,68 kJ = (1 mol x DC − C) + (6 mol x DC − H) 
2822,68 kJ = (1 mol x 348 kJ mol-1) + (6 mol x DC − H) 
DC −H = 412,45 kJmol-1   
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D. Tes formatif  
 

Untuk  menguji pemahaman anda, kerjakanlah soal- soal tes formatif   
Pilihlah satu jawaban yang benar di antara pilihan- pilihan jawaban yang tersedia dalam 
tiap soal berikut ini: 
1. Perhatikan berbagai hasil percobaan berikut : 

(i) Serbuk NH4Cl + serbuk Ca(OH)2, timbul gas tidak sedap disertai penurunan 
suhu. 

(ii) Pita Mg + asam sulfat, pita Mg larut disertai kenaikan suhu. 
(iii)Pita Cu + serbuk belerang, tidak terjadi perubahan,tetapi berubah menjadi 

padatan hitam setelah dipanaskan, reaksi berlanjut ketika pemanasan dihentikan. 
(iv) Gas N2O4 yang tidak berwarna menjadi coklat jika dipanaskan, jika pemanasan 

dihentikan perlahan-lahan kembali tidak berwarna. 
Proses yang tergolong reaksi endoterm adalah…. 

a. (i) dan (iii) 
b. (ii) dan (iv) 
c. (ii) dan (iii) 

d. (iii) dan (iv) 
e. (i) dan (iv0

2. Pernyataan yang tidak benar mengenai perubahan entalpi adalah …. 
a. Tergantung pada jumlah zat yang bereaksi 
b. Tergantung pada banyaknya tahap reaksi 
c. Tergantung pada wujud zat 
d. Dapat ditentukan dengan hukum Hess 
e. Dapat bernilai positif atau negatif 

3. Dari diagram di samping, besarnya harga ∆H adalah…. 
a. E1 + E2 
b. E1 + E3 
c. E2 + E3 
d. E3 - E2 
e. E2 - E1 

 
4. Dalam suatu proses, sistem melepas kalor sebanyak 125 kJ dan menerima kerja 

sebanyak 500 J. Perubahan energi dalam sistem itu adalah …. 
a. -125,5 kJ 
b. 125,5 kJ 
c. 124,5 kJ 

d. - 124,5 kJ 
e. 375 kJ

 
5. Sebanyak 2 mol gas hidrogen jika direaksikan dengan 1 mol gas oksigen akan 

terbentuk uap air yang melepaskan kalor sebesar 242 kJ. Persamaan termokimianya 
adalah …. 

a. H2 (g) + ½O2(g) → H2O(g)  ∆H =  - 242 kJ 
b. 2H2 (g) + O2(g) → 2H2O(g)  ∆H =  - 242 kJ 
c. 2H2 (g) + O2(g) → 2H2O(g)  ∆H =  - 242 kJ 

 

E1 

E2 

E3 

0 
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d. H2O(g) → H2 (g) + ½O2(g)  ∆H =  - 242 kJ 
e. 2H2O(g) → 2H2 (g) + O2(g)  ∆H =  - 242 kJ 

 
6. Kalor yang diserap atau dilepas apabila 1 mol senyawa terurai menjadi unsur-

unsurnya disebut …. 
a. Kalor reaksi 
b. Kalor pembentukan 
c. Kalor penguraian 

d. Kalor netralisasi 
e. Kalor pengatoman

7. Reaksi di bawah ini yang merupakan reaksi pembentukan asam oksalat (H2C2O4) 
adalah …. 

a. 2H+(aq) + C2O4
2-(aq) → H2C2O4(aq) 

b. H2(g) + 2C(s) + 2O2(g) → H2C2O4(l) 
c. 2H2(g) + 4C(s) + 4O(g) → H2C2O4(aq) 
d. CO2(g) + 2H2O(l) → H2C2O4(aq) 
e. H2CO3(aq) + H2O(l) → H2C2O4(aq) 

 
8. Jumlah kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu 735 gram air dari 30 oC 

menjadi 76 oC adalah …. (kalor jenis air 4,18 J g-1 K-1). 
a. 73,75 kJ 
b. 141,3 kJ 
c. 221,25 kJ 

d. 295 kJ 
e. 368,75 kJ

 
9. Pada diagram dibawah, hubungan antara ∆H1, ∆H2, dan ∆H3 adalah …. 

a. ∆H2 = ∆H1 - ∆H3 
b. ∆H2 = ∆H1 + ∆H3 
c. ∆H3 = ∆H1 - ∆H2 
d. ∆H3 = ∆H1 + ∆H2 
e. ∆H3 = ∆H2 - ∆H1 

 
10. Dari siklus di samping, ∆H1 adalah …. 

a. – 225 kJ 
b. – 135 kJ 
c. – 105 kJ 
d. + 105 kJ 
e. + 225 kJ

11. Diketahui data entalpi pembentukan standar sebagai berikut :C3H8(g) = - 104 kJ/mol 
; CO2(g) = - 394 kJ/mol ; dan H2O(l) = - 286 kJ/mol. 
Harga ∆H reaksi : C3H8(g) + 5O2(g) → 3CO2(g) + 4H2O(l) adalah …. 

a. – 784 kJ 
b. + 2222 kJ 
c. + 2430 kJ 

d. – 2222 kJ 
e. – 2430 kJ

C(s) + O2(g) 

CO(g) + ½O2(g) 

 
CO2(g) 

 

∆H1 

∆H2 

∆H3 

 

∆H2 = 120 kJ 

A B 

C D 

∆H1 = … 

∆H3 = 45 kJ 

∆H4 = 60 kJ 
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12. Diketahui : ∆Hf H2O = - 285,85 kJ  dan  ∆Hf HNO3 = - 174,1 kJ 
  N2O5(g) + H2O(l) → 2HNO3(l)   ∆Hreaksi = - 76,6 kJ 
Harga ∆Hf N2O5 adalah …. 

a. + 14,25 kJ 
b. – 411,1 kJ 
c. – 14,25 kJ 

d. 28,5 kJ 
e. 56,6 kJ 

 
13. Diketahui beberapa reaksi pembentukan sebagai berikut : 

N2(g) + 
2

3 O2(g) → N2O3(g)  ∆Hf
o = a kJ mol-1 

2H2(g) + O2 (g) → 2H2O(g)  ∆Hf
o = b kJ mol-1 

N2(g) + 
2

5 O2(g) → N2O5(g)  ∆Hf
o = c kJ mol-1 

H2(g) + N2(g) + 2O2 (g) → 2HNO2(l) ∆Hf
o = d kJ mol-1 

H2(g) + N2(g) + 3O2 (g) → 2HNO3(l) ∆Hf
o = e kJ mol-1 

Dari data di atas yang nilai entalpinya e – (½b + c) adalah …. 
a. 2N2O5(g) → 2N2(g) + 5O2 (g) 
b. N2O5(g) + H2O(g) → 2HNO3(l) 
c. 2N2O3(g) → 2N2(g) + 3O2(g) 

d. N2O3(g) + H2O(g) → 2HNO2(l)  
e. H2O(g) → H2(g) + ½O2(g) 

14. Diketahui beberapa energi ikatan : 
DC−C = 348 kJ mol-1 
DH−Cl = 431 kJ mol-1 
DC−H = 423 kJ mol-1 

DCl−Cl = 242 kJ mol-1 
DC−Cl = 328 kJ mol-1 

Entalpi reaksi : C3H8(g) + Cl2(g) → C3H7Cl(g) + HCl(g) adalah …. 
a. + 94 kJ mol-1 
b. + 81 kJ mol-1 
c. – 81 kJ mol-1 

d. – 94 kJ mol-1 
e. – 208 kJ mol-1 

15. Diketahui beberapa energi ikatan rata-rata : 
DC=C = 146 kkal mol-1 
DC−C = 83 kkal mol-1 
DC−H = 99 kkal mol-1 

DC−Cl = 79 kkal mol-1 
DH−Cl = 103 kkal mol-1 

Entalpi reaksi : C2H4(g) + HCl(g) → C2H5Cl(g) adalah …. 
a. – 510 kkal 
b. – 72,8 kkal 
c. – 12 kkal 
d. 12 kkal 
e. 510 kkal 

Setelah anda mengerjakan Tes Formatif  di atas, cocokkanlah jawaban anda dengan 
Jawaban Tes Formatif.   Anda  dinyatakan berhasil bila nilai anda lebih besar dari 60 % 
yaitu bila anda berhasil menjawab lebih 9 soal dari 15 soal yang ada.  
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Kunci Jawaban Tes formatif 
1. E 
2. B 
3. E 
4. D 
5. B 
6. C 
7. B 
8. C 
9. E 
10. D 
11. C 
12. C 
13. B 
14. D 
15. C 
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BAB III 
KEGIATAN BELAJAR 2 

LAJU REAKSI 
 
 
A. Tujuan antara  
Kompetensi  Kegiatan 1 yang akan dicapai meliputi  
1. Mendefinisikan  pengertian laju reaksi  
2. Menuliskan ungkapan hukum  laju reaksi  
3. Menjelaskan hubungan  antara konsentrasi pereaksi dengan laju reaksi 
4. Menjelaskan hubungan antara luas permukaan pereaksi  dengan laju reaksi  
5. Menjelaskan hubungan antara temperatur dengan laju reaksi 
6. Menjelaskan hubungan antara katalisator dengan laju reaksi 
7. Menjelaskan mekanisme reaksi katalitik  asam- basa  
8. Menjelaskan pengaruh pH terhadap laju reaksi menggunakan katalisator asam-basa 
 
B. Uraian Materi 

Dalam kinetika kimia  yang dipelajari adalah laju reaksi kimia dan energi yang 
berhubungan dengan proses tersebut, serta mekanisme berlangsungnya proses tersebut. 
Mekanisme reaksi adalah serangkaian tahap reaksi yang terjadi secara berturutan selama 
proses pengubahan reaktan menjadi produk.  
 Perubahan kimia atau reaksi kimia berkaitan erat dengan waktu. Jika anda 
mengamati reaksi- reaksi kimia sehari  disekitar anda, ada reaksi yang berlangsung sangat 
cepat seperti proses pembakaran, tetapi adapula reaksi yang berjalan sangat lambat 
misalnya proses pengubahan dari zat organik (fosil) menjadi minyak bumi, atau proses 
pengubahan batuan menjadi marmer. Setiap reaksi kimia berlangsung dengan laju tertentu 
dan membutuhkan kondisi tertentu pula. Laju reaksi didefinisikan sebagai laju 
pengurangan reaktan tiap satuan waktu atau jika ditinjau dari produknya, maka laju reaksi 
adalah laju pembentukan produk tiap satuan waktu. 

Banyak faktor yang mempengaruhi laju suatu reaksi . Pengetahuan tentang faktor- 
faktor ini akan berguna dalam mengatur laju suatu reaksi. Hal ini sangat penting terutama 
untuk mengontrol proses- proses kimia dalam industri. Tentunya  proses kimia yang 
berlangsung sangat lambat sangat tidak ekonomis. Pengontrolan terhadap faktor- faktor 
yang mempengaruhi laju reaksi kimia  akan dapat meningkatakan nilai ekonomis. Dalam 
modul ini kita akan mempelajari faktor- faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang 
meliputi konsentrasi pereaksi, luas permukaan pereaksi, temperatur reaksi dan penggunaan 
katalisator dalam reaksi kimia. 
 
Laju Reaksi dan Hukum Laju 
 Pada awal reaksi  A  B mula- mula yang ada adalah zat A, sedangkan zat B 
belum terbentuk.  Setelah beberapa saat konsentrasi zat B akan meningkat, sementara 
konsentrasi zat A akan menurun, sampai pada saat tertentu reaksi akan berhenti karena 
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telah mencapai keadaan setimbang. Secara kuantitatif laju pengurangan zat A dapat 
dinyatakan sebagai : 

 vA =  - [ ]
dt
Ad   .....................................................................................(2.1) 

dan laju penambahan produk (zat B) dinyatakan sebagai : 

vB =   [ ]
dt
Bd   .......................................................................................(2.2) 

Secara stoikiometri maka  v = - [ ]
dt
Ad  = [ ]

dt
Bd  

Laju reaksi yang diamati  ternyata juga sebanding dengan konsentrasi reaktan dan  tetapan 
laju k (yang bergantung pada temperatur), sehingga hukum laju  dapat dinyatakan sebagai 
berikut : 
 A  produk 
 v = k . [A] .........................................................................................(2.3) 
Untuk reaksi yang menggunakan lebih dari satu pereaksi,  maka hukum lajunya dapat 
dituliskan sebagai berikut : 
 xA + y B    produk 
 v = k [A]x [B]y....................................................................................(2.4) 
sehingga hukum laju dapat didefinisikan sebagai  fungsi  dari semua pereaksi yang 
menentukan laju reaksi.  
 Dalam kenyataannya ada reaksi- reaksi yang hukum lajunya tidak sesuai dengan 
persamaan stoikiometri atau tidak bergantung pada persamaan stoikiometrinya,  sehingga 
hukum lajunya lebih tepat ditentukan secara eksperimen. Sebagai contoh pada reaksi 
berikut  :  

2 Br – (aq)+ H2O2 (aq)+2 H+ (aq)          Br2
 (aq)  + 2 H2O (l) +O2(g)......(1) 

mempunyai hukum  laju  berkurangnya ion Br-    
v  = k [H2O2] [H+][Br-] .......................................................................(2.6) 
 

Orde Reaksi 
 Orde suatu reaksi merupakan bilangan yang menyatakan jumlah pangkat 
konsentrasi pereaksi yang menentukan laju suatu reaksi.  Sebagai contoh untuk reaksi :      
A  produk     dengan hukum laju v = k [A], maka 
orde reaksinya adalah 1, karena pangkat [A] adalah satu. Atau untuk reaksi : 
 A + 2 B   produk      dengan hukum laju  v = k [A] [B]2    
maka orde reaksi totalnya  adalah 3 yang berasal dari pangkat [A] =1 + pangkat [B] = 2. 
Sedangkan orde reaksi terhadap konsentrasi A adalah 1 dan orde reaksi terhadap 
komponen B adalah 2.  

Pada umumnya orde reaksi terhadap suatu komponen tidak selalu sama dengan 
koefisien dalam persamaan stoikiometri. Misalnya untuk reaksi  berikut : 
 H2  + 2 ICl      I2    + 2 HCl   ……………………………………(2) 
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secara eksperimen diamati mempunyai hukum laju v =  k [H2][ICl] maka orde reaksi = 2, 
padahal secara stoikiometri orde reaksinya adalah 3.  Dengan demikian untuk menentukan 
orde reaksi suatu reaksi tertentu yang paling tepat adalah melalui data eksperimen. 
 Ada beberapa reaksi yang laju reaksinya tidak bergantung pada konsentrasi 
pereaksinya, misalnya reaksi fotosintesis dan reaksi- reaksi permukaan. Reaksi semacam 
ini dikatakan berorde reaksi nol. Contoh reaksi yang berorde nol  misalnya penguraian 
amoniak pada permukaan katalis wolfram. 
 
Penentuan Hukum Laju 
 Hukum laju dapat ditentukan menggunakan melakukan eksperimen secara 
sistematis.  Misalnya untuk reaksi  A+ B  produk, untuk menentukan orde reaksi 
terhadap A maka konsentrasi A dibuat tetap, sedangkan konsentrasi B dibuat bervariasi 
dan kemudian diukur laju reaksinya pada berbagai konsentrasi B tersebut dan sebaliknya.   
Contoh Soal : 
Reaksi   [ Co(NH3)5Cl ]2+ (aq) + H2O (l)    [Co (NH3)5 H2O]3+ (aq) + Cl-  (aq) 
mempunyai data eksperimental  berikut : 
Konsentrasi [ Co(NH3)5Cl ]2+  M awal Laju reaksi M/min  

1,0 x 10-3  
2,0 x 10-3 
3,0 x 10-3 

1,3 x 10-7 
2,6 x 10-7 
3,9 x 10-7 

 

Jika [H2O] dianggap  tetap,  tentukan orde reaksi dan hukum lajunya ! 
Jawab :  
 Pada [H2O] yang tetap,  misal Laju reaksi  v = k [[ Co(NH3)5Cl ]2+]n   
[ Co(NH3)5Cl ]2+ awal Laju reaksi Persamaan laju reaksi r 

1,0 x 10-3  
2,0 x 10-3 
3,0 x 10-3 

1,3 x 10-7 
2,6 x 10-7 
3,9 x 10-7 

1,3 x 10-7 = k. (1,0 x 10-3)n …….(1) 
2,6x 10-7 = k .(2,0 x 10-3)n……..(2) 
3,9 x 10-7 = k. (3,0 x 10-3)n…......(3) 

 
Dari persamaan (1) dan (2 ) didapat harga n =1, jadi orde reaksinya adalah 1 
Hukum lajunya v =  k. [[ Co(NH3)5Cl ]2+] 
 
Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Laju Reaksi  
Pengaruh Konsentrasi Reaktan terhadap Laju Reaksi 
 Umumnya laju reaksi pada temperatur tetap lebih sering dinyatakan sebagai  laju 
perubahan konsentrasi komponen- komponennya dalam sistem, sehingga dapat dikatakan 
bahwa laju reaksi bergantung pada konsentrasi pereaksi atau hasil reaksi. Ketergantungan 
laju reaksi pada konsentrasi  pereaksi atau hasil reaksi diungkapkan sebagai persamaan laju 
reaksi atau hukum laju, meskipun demikian sebenarnya kita tidak dapat meramalkan 
persamaan laju suatu reaksi hanya dari persamaan reaksinya (konsentrasi komponennya)  
saja.  Uraian berikut berasumsi laju reaksi hanya bergantung pada konsentrasi 
komponennya. 
 Pereaksi   Hasil Reaksi 
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Persamaan lajunya adalah  
 v = k. [Pereaksi ]………………………………………………… .….(2.7) 
 k adalah konstanta laju reaksi  
dari persamaan laju reaksi (4.9) nampak bahwa besarnya laju raksi (v) tergantung pada 
besarnya konsentrasi reaktan sehingga meningkatnya konsentrasi reaktan  akan 
meningkatkan pula besarnya laju reaksi.  

Untuk  reaksi berorde 2, 3 atau lebih, maka persamaan laju akan meningkat 
sebanding dengan pangkat koefisien reaksinya. Contoh berikut memperlihatkan 
peningkatan laju reaksi akibat peningkatan konsentrasi pereaksi pada reaksi berorde lebih 
dari satu. 
 2 H2 (g) + SO2 (g)  2 H2O (g) + S (g)  
 v = k . [H2]2 [SO2]……………………………................................… (2.8) 
bila konsentrasi [H2] diperbesar 2 kali, menjadi [2. H2] , maka hukum persamaan lajunya 
akan menjadi : 
 v’  = k. [2.H2]2 [SO2] 
 v’  = k. 4 [H2]2 [SO2] 
 v’  = 4 v……………….......................................................………….(2.9) 
Secara umum dapat dikatakan bahwa makin besar konsentrasi pereaksi, laju reaksi akan 
makin meningkat.    Kenyataan ini dapat dijelaskan menggunakan teori tumbukan. Dalam 
teori tumbukan diasumsikan bahwa reaksi kimia terjadi akibat tumbukan antara molekul- 
molekul pereaksi. Makin besar konsentrasi pereaksi maka peluang pereaksi untuk 
bertumbukan akan makin besar pula, dan peluang menghasilkan reaksi juga akan makin 
besar, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan  ilustrasi pada gambar  2.1.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Pada gambar 2.1.b, nampak bahwa konsentrasi pereaksi diperbesar dua kali semula, 
sehingga jarak antar molekul menjadi lebih dekat dan peluang tumbukan akan bertambah 
besar.  
Contoh soal  

Diketahui reaksi   
2 Br – (aq)+ H2O2 (aq)+2 H+  (aq)          Br2

 (aq)  + 2 H2O (l) +O2(g) 
mempunyai persamaan laju  berkurangnya ion Br-  sebagai   

-   
dt

]Br[d −

 = k [H2O2] [H+][Br-]  

a. Bila konsentrasi H2O2  diperbesar empat  kali, berapa kalikah peningkatan laju 
berkurangnya  konsentrasi ion Br- ? 

 

 

 

 

Gambar 2.1  partikel pereaksi dalam ruangan  

 

         

      

 

a 

 

b 
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b. Bila ke dalam sistem reaksi ditambahkan air sehingga volume campuran menjadi tiga 
kali semula, berapa kalikah peningkatan laju berkurangnya konsentrasi ion Br- ? 

 
Jawaban  contoh  soal  
a. Laju  berkurangnya ion Br-  = k [H2O2] [H+][Br-], merupakan orde 1 terhadap 

berkurangnya konsentrasi H2O2, maka peningkatan 4 kali konsentrasi H2O2 akan 
sebanding dengan berkurangnya 4 kali konsentrasi ion Br-. 

b. Penambahan air akan menyebabkan volume campuran menjadi 3 kali lebih besar dari 
semula, yang berarti konsentrasi masing- masing pereaksi menjadi lebih kecil 1/3 kali 
semula.  

r =  k [H2O2] [H+][Br-] 
r’ = k [1/3 H2O2 semula ] [1/3 H+ semula ][1/3 Br- semula ] 
r’ = k 1/27 r  

Jadi peningkatan laju berkurangnya ion Br- adalah 1/27 kali laju semula 
Pengaruh Luas Permukaan Pereaksi terhadap Laju Reaksi  
 Pernahkah anda membandingkan  kecepatan melarut antara serbuk gula yang halus 
dalam air dengan kecepatan melarut bongkahan gula dalam air ?, hasil pengamatan 
memperlihatkan bahwa kecepatan melarut serbuk gula dalam air lebih cepat dibandingkan 
kecepatan melarut bongkahan gula. Mengapa demikian  Pada zat padat yang bereaksi 
adalah atom- atom atau molekul- molekul yang terdapat pada permukaannya, sedangkan 
atom atau molekul yang terdapat   pada bagian sebelah dalam tertutup dari luar, sehingga 
tidak bisa bereaksi. Luasnya ‘muka’ yang berada dibagian sebelah luar disebut sebagai  
luas permukaan.  Makin luas permukaan zat pereaksi, maka peluang untuk bereaksi akan 
makin besar sehingga laju reaksinya juga akan makin cepat.  Untuk jelasnya perhatikan 
ilustrasi berikut ini  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Perhatikan gambar a,  jika molekul tersebut mempunyai rusuk berukuran  2 cm 

maka  setiap  molekul akan mempunyai luas permukaan  24 cm2. Bila kristal besar tersebut 
dipecah 8 bagian seperti  gambar b, rusuknya menjadi 1 cm , sehingga luas permukaannya 
menjadi   48 cm2.  Maka permukaan gambar b akan lebih luas daripada permukaan gambar 

 

 a                                              b 

 

 

 

 

 

Gambar. 2.2. Ilustrasi luas permukaan pereaksi 
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a, dan peluang untuk bereaksi pada gambar b menjadi lebih besar dari pada gambar a. 
Maka dapat dikatakan bahwa makin luas permukaannya, akan makin cepat laju reaksinya .   
Contoh soal   

Jelaskan laju reaksi mana yang lebih cepat antara  reaksi antara serbuk seng dengan 
asam sulfat atau antara lembaran seng dengan asam sulfat! 
Jawaban soal   

Luas permukaan serbuk seng lebih besar dibandingkan  lembaran seng  untuk 
massa  yang sama, sehingga laju reaksi antara serbuk seng dengan asam sulfat lebih cepat 
dibandingkan reaksi antara serbuk seng dengan asam sulfat. 
Pengaruh Temperatur terhadap Laju Reaksi  
 Laju reaksi merupakan fungsi dari tetapan laju reaksi, sedangkan tetapan laju reaksi 
bergantung terhadap  temperatur , hubungan ini  dijelaskan melalui persamaan Arhenius. 
Pengamatan pada ketergantungan laju reaksi terhadap temperatur sangat bervariasi seperti  
yang digambarkan pada gambar 2.3 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kasus I disebut sebagai ketergantungan temperatur Arhenius, peningkatan 
temperatur sistem akan diikuti peningkatan laju reaksi. Biasanya  kenaikan temperatur 
setiap 10° akan meningkatkan laju reaksi  sebanyak dua atau tiga kali.  Kasus II  terjadi 
pada suatu reaksi ledakan, laju reaksi tiba- tiba meningkat pada temperatur tertentu, 
contohnya pada reaksi oksidasi hidrokarbon. Sedangkan kasus III sangat umum dijumpai 
pada reaksi katalitik, contohnya pada katalis hidrogenasi dan reaksi enzimatis. Kasus IV  
dapat diamati pada reaksi oksidasi karbon, laju reaksi meningkat seiring dengan 
peningkatan temperatur sampai temperatur tertentu, setelah itu laju reaksi akan menurun 
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Gambar 2.3 Hubungan antara Laju reaksi dan temperatur 
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dan naik kembali dan diikuti reaksi ledakan.  Kasus V dapat dijumpai pada reaksi antara 
nitrogen oksida dengan oksigen. Kasus II dan V sering disebut dengan anti Arhenius.    
 Mengapa makin tinggi temperatur, dapat meningkatkan laju reaksi ? Hal ini 
disebabkan peningkatan temperatur  akan mempertinggi gerakan molekul.  Semakin 
banyak molekul  yang bergerak dengan kecepatan rata- rata tinggi  akan memperbesar 
peluang terjadinya tumbukan efektif, yaitu tumbukan yang mencapai energi pengaktifan, 
sehingga laju reaksi akan meningkat.  Gambar  2.4 menggambarkan hubungan antara  
distribusi   energi kinetik molekul  pada dua temperatur yang berbeda . Nampak bahwa 
jumlah molekul yang mencapai energi pengaktifan (Ea) pada kondisi T2 lebih besar 
dibandingkan dengan pada temperatur T1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.4  Distribusi  energi kinetik Molekul pada dua temperatur yang berbeda 
 
Hubungan antara tetapan laju reaksi dengan temperatur 
 Ketergantungan tetapan laju reaksi (k) pada temperatur dinyatakan sebagai 
persaman Arhenius  
  dlnk /dT   = Ea / RT2 ……..……………………………………….(2.10) 
 atau k = A e-Ea/RT 

Ea merupakan Energi Aktivasi Arhenius , hubungan tersebut dapat digambarkan seperti 
kurva pada gambar 2.5 
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Gambar 2.5  Ketergantungan tetapan laju reaksi terhadap temperatur Arhenius 
 
Jika persamaan (2.10 ) kita integrasi kan , maka didapat persamaan (2.11) 
 ln k  = - Ea/ RT + konstanta   (A) …………………..……....(2.12) 
dan jika persamaan (6) dibuat grafik, maka akan didapatkan grafik seperti pada gambar 2.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.7. Grafik hubungan antara tetapan laju dan suhu 
Contoh soal 
1. Setiap kenaikan temperatur 20 °C laju reaksi menjadi 2 kali lebih cepat dari semula. 

Jika pada temperatur  20 °C reaksi berlangsung dalam waktu 6 menit, berapa menitkah 
reaksi berlangsung pada temperatur 60 °C. 

2. Diketahui pada reaksi penguraian asam etanoat mempunyai harga tetapan laju reaksi . 
k1 = 2,46 x 10-5 pada 273 K dan k2 = 163 x 10-5 pada 303 K, tentukan harga energi 
pengaktifan reaksi penguraian asam ini.  R (tetapan gas umum) = 1,987 kalori K-1mol-1 
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Jawab contoh soal : 
1. Dari  tempertur 20 °C sampai 60 °C terjadi peningkatan temperatur (60- 20) °C = 40 °C 

atau 2 kali 20 °C, sehingga reaksi pada 60 °C akan berlangsung selama  (1/2) 2 x 6 
menit  atau  1,5 menit. 

2. Hubungan antara tetapan laju reaksi dan energi aktivasi adalah : 
 ln k  = - Ea/ RT +  A  
Maka :   ln 2,46 x 10-5  =  -Ea / 1,987. 273  + A      (1) 

               ln 163 x 10-5  =  -Ea / 1,987. 303  + A      (2) 
jika (1) dikurangi (2) maka hasilnya adalah : - 4.193 = - 1,79 . 10-4 Ea 
maka Ea = 23424  kalori.  

 
Pengaruh Katalis  Terhadap Laju Reaksi 
 Peningkatan produk hasil reaksi yang dilakukan melalui peningkatan temperatur, 
kadang- kadang tidak efektif, karena mungkin saja hasil yang diharapkan tidak stabil pada 
temperatur tinggi.  Beberapa penemuan pada awal abad 19 menunjukkan ada sejumlah 
reaksi yang kecepatan reaksinya dipengaruhi oleh adanya substansi yang tidak mengalami 
perubahan sampai akhir proses, contohnya konversi pati menjadi gula yang dipengaruhi 
oleh asam, atau dekomposisi amoniak dan alkohol dengan adanya logam platinum 
Substansi tersebut oleh Berzelius ( 1836) disebut sebagai katalis.  
 Oswald  (1902) mendefinisikan katalis sebagai suatu substansi yang mengubah laju 
suatu reaksi kimia tanpa terdapat sebagai produk akhir reaksi.  Walaupun menurut definisi 
jumlah katalis tidak berubah  pada akhir reaksi, tetapi tidak berlaku anggapan bahwa 
katalis tidak mengawali jalannya reaksi selama reaksi berlangsung. Katalis  akan 
mengawali penggabungan senyawa kimia, akan terbentuk suatu kompleks antara substansi 
tersebut dengan katalis. Kompleksnya yang terbentuk hanya merupakan bentuk hasil antara 
yang akan terurai kembali menjadi produk reaksi dan molekul katalis.  
 Katalis  tidak mengalami perubahan pada akhir reaksi, karena itu tidak memberikan 
energi ke dalam sistem, tetapi katalis akan memberikan mekanisme reaksi alternatif dengan 
energi pengaktifan yang lebih rendah dibandingkan dengan reaksi tanpa katalis, sehingga 
adanya katalis akan meningkatkan laju reaksi. Gambar 4.8.  memperlihatkan diagram profil 
energi dari reaksi tanpa dan  dengan katalis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2.8. Diagram Profil Energi dari Reaksi tanpa dan dengan Katalisator 
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.  Entalpi reaksi kedua jenis mekanisme tersebut tidaklah berbeda karena keadaan 
awal dan keadaan akhir reaksi dengan atau tanpa katalis adalah sama.  Sebagai contoh 
energi pengaktifan dari reaksi dekomposisi termal aset aldehid : 
CH3CHO  CH4  + CO, adalah 209,2 kJ / mol, tetapi dengan menambahkan I2 sebagai 
katalis  akan menurunkan energi pengaktifan menjadi  135,98 kJ/Mol. Mekanisme reaksi 
alternatif dengan penambahan I2 ke dalam sistem reaksi adalah terbentuknya senyawa  
antara CH3I dan HI, yang pada akhirnya akan berubah menjadi produk CH4 dan I2 kembali. 
Mekanisme reaksi ini secara lengkap adalah : 

I2              2 I• 
I• + CH3CHO  HI + CH3• + CO 

CH3• + I2  CH3I + I• 
CH3• + HI  CH4 + I• 
CH3I + HI  CH4 + I2 

 
 Berdasarkan jumlah fasa yang terlibat dalam proses, katalis dapat dibedakan mejadi 
katalis homogen dan katalis  heterogen. Katalis Homogen  jika katalis yang digunakan 
berfasa sama dengan fasa zat pereaksi, dan disebut Katalis Heterogen  bila reaksi 
dikatalisis oleh katalis yang mempunyai fasa berbeda dengan zat pereaksi.  Contoh katalis 
homogen yang banyak digunakan adalah katalis asam- basa dan katalis biologis (enzim) 
dalam reaksi enzimatik. Sedangkan katalis heterogen banyak digunakan pada reaksi- reaksi 
permukaan seperti adsorpsi, atau penggunaan logam sebagai katalis.   
 Laju reaksi menggunakan katalis bergantung pada aktivitas katalitiknya, makin 
tinggi aktivitas katalitiknya, maka laju reaksinya makin cepat. Ada lima jenis aktivitas 
katalitik yang dikenal, yaitu: 
a. aktivitasnya  bergantung pada konsentrasi dan luas permukaan katalis  
b. aktivitasnya hanya  spesifik utnuk katalis  tententu 
c. aktivitasnya bergantung pada bentuk geometri atau orientasi permukaan katalis  
d. aktivitasnya memerlukan promotor tertentu, promotor adalah zat yang berfungsi untuk 

mengaktifkan kerja katalitik dari katalis. 
e. aktivitasnya berlangsung baik jika tidak ada inhibitor, inhibitor adalah zat yang 

menghambat kerja katalis. 
Logam- logam transisi periode pertama dari V sampai Zn umumnya merupakan katalis  
bagi reaksi kimia.  
 
Mekanisme Reaksi  
  Mekanisme reaksi adalah serangkaian tahapan reaksi yang terjadi secara berurutan 
selam proses reaksi pembentukan produk.  Beberapa reaksi berlangsung melalui 
pembentukan zat antara, sebelum akhirnya diperoleh produk akhir.  Sebagai contoh adalah  
reaksi esterifikasi antara asam karboksilat dan alkohol. 
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                    (l) +  R’-OH (l)         R-C – OH  (l)                               (l )+ H2O (l)         
 
 
as. Karboksilat      alkohol              zat antara                   ester 
 
Sebelum membentuk ester, asam karboksilat dan alkohol membentuk zat antara. 
Mekanisme reaksi yang mungkin terjadi adalah sesuai dengan pengamatan eksperimen. 
Setiap tahap dalam mekanisme reaksi mempunyai laju yang berbeda- beda, tahap reaksi 
yang mempunyai laju paling lambat merupakan penentu laju reaksi.  
Teori Laju Reaksi 
 Ada 2 teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan laju reaksi yaitu teori 
tumbukan dan teori keadaan transisi. 
Teori Tumbukan 

Asumsi dasar yang harus diambil dalam membahas teori laju reaksi adalah bahwa 
partikel pereaksi harus bertemu (berinteraksi) dan  reaksi hanya akan terjadi jika  pereaksi 
itu mempunyai energi minimum tertentu . Energi minimum tertentu sering disebut dengan 
energi penghalang. Jika partikel  pereaksi yang bertumbukan tidak memiliki energi 
melebihi energi penghalang, maka setelah bertumbukan partikel akan terpisah kembali. 
Tumbukan yang menghasilkan reaksi sering dikatakan sebagai tumbukan reaktif. Karena 
ada tumbukan, maka minimal harus ada 2 partikel.  
 Secara prinsip laju reaksi akan sebanding dengan dengan jumlah tumbukan reaktif 
antara partikel- partikel  pereaksi per satuan waktu per satuan volume. Menggunakan 
prinsip ini faktor praekponensial dapat didekati melalui perhitungan frekuensi tumbukan, 
yakni jumlah tumbukan persatuan waktu persatuan volume dalam suatu sistem reaksi.  
Teori Kompleks Teraktivasi 

Teori tumbukan  yang telah dibahas dalam kegiatan belajar terdahulu  dapat 
digunakan untuk menghitung tetapan laju reaksi secara teoritis, namun teori ini mempunyai 
kelemahan terutama untuk molekul yang kompleks , karena hasil perhitungan teoritis 
menyimpang dari hasil pengamatan. Oleh sebab itu dikembangkan teori baru yaitu teori 
kompleks teraktivasi untuk memodifikasi kekurangan teori tumbukan tersebut.  
 Anggapan  yang paling mendasar dari teori ini adalah bahwa dalam suatu reaksi 
sebelum pereaksi berubah menjadi produk pereaksi akan melalui tahap suatu keadaan 
transisi dimana keadaan transisi ini bukan merupkan hasil antara. Keadaan transisi ini 
dicapai setelah pereaksi memiliki sejumlah energi tertentu yang disebut sebagai energi 
aktivasi.  Pada keadaan transisi,  pereaksi akan berada sebagai kompleks teraktivasi, yang 
kemudian akan berubah menjadi produk. Perubahan pereaksi menjadi produk hanya 
tergantung pada dapat tidaknya pereaksi mencapai  keadaan transisi.  Jadi dapat dikatakan 
bahwa keadaan transisi tergantung pada keberhasilan pereaksi melampaui energi 
penghalang reaksi yang besarnya sama dengan besar energi aktivasi.   

O 

  R-C-OH 

O 

  R-C-OR’ 

  OH 

  OR’ 
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 Asumsi berikutnya yang berlaku dalam Teori Kompleks Teraktivasi adalah 
terjadinya kesetimbangan antara pereaksi dengan kompleks teraktivasi.  Secara skematis 
kedua asumsi ini dapat dituliskan seperti reaksi   
 A + B                X      Produk                                                          
X adalah kompleks teraktivasi.    

Secara skematis perubahan energi potensial suatu pereaksi hingga menjadi produk 
dapat digambarkan seperti gambar 2.9.  Sumbu horisontal memperlihatkan jalannya 
peristiwa tumbukan bimolekul dalam reaksi fase gas, yang disebut sebagai koordinat 
reaksi. Pada awalnya hanya terdapat pereaksi A dan B, saat dimulai A dan B saling 
mendekat dan akhirnya bersentuhan, maka energi potensial naik sampai maksimum, 
kumpulan atom yang berada pada daerah maksimum (X) disebut sebagai kompleks 
teraktifkan.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.9. Hubungan antara energi potensial dan reaksi 
Kemudian energi potensial akan menurun pada saat atom tersusun ulang, yaitu 

membentuk produk. Energi pengaktifan E1 merupakan energi perubahan A+B   produk,  
sedangkan E-1 merupakan energi pengaktifan untuk reaksi sebaliknya. Selisih energi antara 
E1 dan E-1 merupakan entalpi reaksi antara A dan B menjadi produk.  
 
C. Latihan soal 
Kerjakan soal latihan berikut sehingga anda dapat memahami penjelasan  materi yang telah 
diberikan  
1. Secara umum dapat dikatakan laju reaksi berbanding lurus dengan  konsentrasi 

pereaksi. 
a. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pernyataan di atas ! 
b. Berikan contoh dan penjelasan matematis  pernyataan tersebut! 

2. Jika diketahui reaksi  : 
A 2 +    B    hasil   

dan persamaan lajunya sebanding dengan  r = k [A2] [B]2 
a. Berapakah orde reaksinya terhadap komponen A, dan orde reaksinya terhadap 

komponen B 

E1 
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b. Bila konsentrasi zat A2 ditingkatkan 3 kali, berapa kalikah meningkat laju reaksi 
pengurangan terhadap zat B? 

c. Bila dalam larutan semula ditambahkan pelarutnya sehingga volume larutan 
menjadi 2 kali semula, berapa kalikah laju pengurangan zat B sekarang ? 

3. Jelaskan  dengan contoh  bahwa luas permukaan mempengaruhi laju reaksi , makin 
luas permukaannya, makin cepat laju reaksinya ! 

4. a. Laju reaksi makin meningkat dengan meningkatnya temperatur, bagaimana 
komentar anda terhadap pernyataan tersebut?  

b. Bagaimanakah hubungan antara laju reaksi dengan peningkatan temperatur untuk 
reaksi oksidasi hidrokarbon? 

 
Jawaban Latihan Soal 
1. Baca kembali halaman 28 
2. a.  Hukum lajunya  v = k [A2] [B]2 maka 
orde reaksi terhadap komponen A adalah 1 dan orde reaksi terhadap  komponen B adalah 2 
          b. laju  pengurangan meningkat 8 kali 

 c.  laju pengurangan meningkat  1/8 kali  
3. Baca kembali halaman 31 
4. Baca kembali halaman 33 
   
D. Tes Formatif 

Untuk  menguji pemahaman anda, kerjakanlah soal- soal tes formatif   
Pilihlah satu jawaban yang benar diantara pilihan- pilihan jawaban yang tersedia dalam 
tiap soal berikut ini: 
1.  Reaksi  dekomposisi gas nitrogen dioksida (NO2) menjadi gas nitrogen oksida 

dan gas oksigen merupakan reaksi orde dua . Bila laju reaksi pada konsentrasi 
[NO2]  0,02 M adalah  1,6x 10-5 Ms-1, berapakah laju reaksi bila [N0] 
berkurang menjadi 0,01M ?   

 A. 
B. 
C. 
D.  

8 x 10-6Ms-1 

4 x 10-6Ms-1 
2 x 10-6 Ms-1 

1 x 10-6M s-1 
2 Reaksi  A B + C mempunyai  persamaan laju reaksi r = k, pada konsentrasi 

awal [A] 0,04 M, laju reaksinya adalah 1,02 x 10-9 Ms-1. bila volume larutan 
dibesarkan menjadi 2 kali volume semula, maka laju reaksinya menjadi :  

 A 
B 
C 
D 

2,04 x 10-9 Ms-1 

1,02 x 10-9 Ms-1 
5,6  x 10-10Ms-1 
2,8  x 10-10 Ms-1 

3.  Dekomposisi gas HI pada 716K mengikuti reaksi   2 HI (g)  H2 (g) + I2 (g) 
mempunyai data eksperimental  berikut : 
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 Konsentrasi [HI]  M awal Laju reaksi M/min  
 1,0 x 10-3  

2,0 x 10-3 
3,0 x 10-3 

3,0 x 10-5 
1,2 x 10-4 
2,7 x 10-4 

 

 Orde  reaksi ini adalah    
 A 

B 
C 
D 

Nol 
Satu 
Dua 
Tiga 

4 Dari hasil perobaan reaksi A + 2B  AB2, mempunyai persamaan laju reaksi  
v = k [A] [B]2. Pada  konsentrasi awal [A] = 0,1 M dan [B] = 0,1 M, reaksi 
berlangsung 96 detik.  Maka jika percobaan dilakukan pada konsentrasi awal 
[A] = 0,3 M dan  konsentrasi awal [B] = 0,2 M, reaksi akan berlangsung 
dalam 

 A 
B 
C 
D 

576 detik 
384 detik 
24 detik 
6 detik 

5 Selembar seng berukuran 10x 5x 0,1 cm dipotong menjadi kepingan kecil 
berukuran 1 x 1 x 1 mm, maka luas permukaan keping seng kecil meningkat 
kurang lebih 

 A 
B 
C 
D 

3000 kali 
300 kali 
30 kali 
3 kali 

6.  Reaksi manakah yang berlangsung dengan laju paling cepat 
 A 

B 
C 
D 

CaCO3 serbuk dengan HCl 0,01 M 
CaCO3 butiran  dengan HCl 0,01 M 
CaCO3 serbuk dengan HCl 0,02 M 
CaCO3 butiran  dengan HCl 0,02 M 

7 Suatu reaksi mempunyai laju reaksi 4 menit pada suhu 30°C. Jika setiap 
kenaikan 10 °C, laju reaksi meningkat 2 kali semula, berapa menitkah laju 
reaksi pada suhu  60 °C. 

 A 
B 
C 
D 

½ menit 
1 menit 
16 menit 
32 menit 

8 Ketergantungan tetapan laju reaksi terhadap suhu diamati seperti data berikut  
 T (K) 200 300 400 500 600 
 k 9.10-4 8.10-3 2.10-3 7.10-2 8.10-1 
 Jika R = 1,987 kal/Kmol, maka besarnya energi aktivasi adalah : 
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 A 
B 
C 
D 

4871,92 kalori 
3904,8 kalori 
2451,9 kalori 
1965,2 kalori 

9. Diantara pernyataan mengenai katalisator  yang tidak benar adalah   : 
  Kecepatan reaksi katalitik tidak bergantung konsentrasi katalisator 
Bagi reaksi reversibel katalisator mempercepat baik reaksi maju maupun 
reaksi balik 
Suatu reaksi yang pada kondisi tertentu berjalan tidak spontan akan menjadi 
spontan bila ditambahkan katalisator 
Unsur transisi banyak digunakan sebagai katalisator 

10. Pernyataan manakah berikut ini yang tidak benar :  
 A. Teori tumbukan beranggapan reaksi dapat terjadi bila energi tumbukan 

telah melampaui energi penghalang 
B. Pada teori tumbukan diasumsikan molekul berbentuk bola pejal dan 

bertumbukan secara sempurna 
C. Teori kompleks teraktivasi beranggapan  energi kompleks teraktivasi 

sangat rendah, atau kompleks teraktivasi sangat stabil.  
D. Pada teori kompleks teraktivasi, semua pereaksi akan membentuk zat 

antara yaitu kompleks teraktivasi sebelum menghasilkan produk 
 
Setelah anda mengerjakan Tes Formatif  di atas, cocokkanlah jawaban anda dengan 
Jawaban Tes Formatif.   Anda  dinyatakan berhasil bila nilai anda lebih besar dari 60 % 
yaitu bila anda berhasil menjawab lebih 6 soal dari 10 soal yang ada.  
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Jawaban Tes Formatif 
 
1. Diketahui : 

Reaksi dekomposisi NO2  (g)    NO (g) + ½ O2 (g) merupakan reaksi orde 2 
Pada  konsentrasi [NO2] = 0,02 M   laju reaksi r = 1,6 x 10-5 Ms-1 
Konsentrasi [NO2] = 0,01 M  artinya konsentrasi [NO2] diperkecil ½ kali semula jadi 
laju reaksi  diperkecil ½ 2 kali atau ¼ kali laju semula. Jadi laju reaksinya menjadi  
= ¼ x 1,6 x 10-5 Ms-1 = 0,4 x 10-5 Ms-1 atau 4 x 10-6Ms-1. Jawab  yang benar B 
 

2. Diketahui  reaksi A B + C ,  dan r = k; artinya laju reaksi tidak bergantung pada 
konsentrasi pereaksi.  Volume larutan dibesarkan 2 kali, artinya konsentrasi [A] 
diperkecil ½ kali semula. Karena laju reaksi tidak bergantung konsentrasi maka laju 
reaksi sekarang adalah tetap 1,02 x 10-9 Ms-1. Jawaban yang benar adalah B 

 
3. Dekomposisi gas HI pada 716K mengikuti reaksi   2 HI (g)  H2 (g) + I2 (g) 

mempunyai data eksperimental  :  
Laju reaksi  r = k [HI]n  

 
[HI] awal Laju reaksi Persamaan laju reaksi V 
1,0 x 10-3  
2,0 x 10-3 
3,0 x 10-3 

3,0 x 10-5 
1,2 x 10-4 
2,7 x 10-4 

3,0 x 10-5 = k. (1,0 x 10-3)n ….(1) 
1,2 x 10-4 = k .(2,0 x 10-3)n…..(2) 
2,7 x 10-4 = k. (3,0 x 10-3)n…..(3) 

 
Dari (1) dan (2) didapat n = 2. Jadi jawab yang benar adalah C 
 
4. r = k [A] [B]2 

Untuk [A] = 0,1 M dan [B] = 0,1 M maka r = 0,001 M3.  Sedangkan untuk [A] = 0,3 M 
dan [B] = 0,2 M, maka r = 0,3 x 0,04 = 0,012 M3.  Reaksi pada kondisi kedua akan 
berlangsung 12 kali lebih cepat , atau dalam 1/12 x 96 detik = 6 detik. Jawaban D benar. 

 
5. Seng berukuran  10 x 5 x 0,1 cm dipotong menjadi kepingan kecil berukuran 1 x 1 x 1 

mm, artinya untuk panjang dipotong menjadi 100, lebar dipotong  menjadi 50, jadi 
jumlah potongan ada 100 x 50 atau 5000 keping 
Luas permukaan seng sebelum dipotong = 2(10 x 5 + 10x 0,1+ 5x0,1)=103 cm2 = 
10300mm2. Luas permukaan setelah dipotong = 5000 x 6 x 1mm2 = 30000mm2. Jadi 
luas permukaan meningkat kurang lebih 3 kali.  Jawaban D 

 
6. Laju reaksi paling cepat adalah yang partikelnya berukuran lebih kecil, karena luas 

permukaannya lebih besar, dan konsentrasinya lebih besar. Jadi jawaban yang benar C 
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7. Laju suatu reaksi 4 menit pada suhu 30°C.  Peningkatan suhu = 60 °C- 30 °C= 30°C 
atau = 3 x 10°C.  Setiap 10°C laju reaksi meningkat 2 kali, jadi untuk 30 °C= 23 atau 8 
kali. Jadi laju reaksi pada 60°C = 1/8 x 4 menit = ½ menit. Jawaban yang benar A 

 
8. k = A. e-Ea/RT atau ln k = ln A- Ea/RT   dari data dibuat grafik antara ln k vs 1/T, 

slopenya akan berharga = -Ea/R, maka harga Ea = slope x 1,987 kal. 
 
 

T 200 300 400 500 600 
k 9.10-4 8.10-3 7.10-2 4.10-1 5.10-1 
1/T 5.10-3 3,3.10-3 2,5. 10-3 2.10-3 1,6.10-3 

ln k -7,01 -4,82 -2,6  -0,92 -0,69 
 
Grafik yang diperoleh adalah sebagai berikut:  

y = -1965,2 / T + 2,4519

-8

-6

-4

-2

0
0 2 4 6

1/T

ln
k

 
Jadi Energi aktivasi Ea = 1965,2 x 1,987 = 3904,85 kal. Jawaban benar B 
9. Pernyataan yang tidak benar adalah  B, karena katalisator bersifat spesifik untuk setiap 

reaksi. 
10.  Jawaban benar adalah C. Kompleks teraktivasi memiliki energi sangat tinggi, sehingga 

tidak stabil  dan segera membentuk produk. 
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BAB IV     
KEGIATAN 3 

KESETIMBANGAN KIMIA 
 
 
A.  Tujuan Antara  
Kompetensi yang diharapkan setelah kegiatan 3 ini adalah :  
1. Menjelaskan reaksi reversibel dan irreversibel 
2. Menjelaskan kesetimbangan dinamis 
3. Menyimpulkan ciri-ciri kesetimbangan dinamis 
4. Menjelaskan hukum kesetimbangan dan tetapan kesetimbangan. 
5. Menjelaskan kesetimbangan homogen dan heterogen. 
6. Menjelaskan tetapan kesetimbangan tekanan dan menjelaskan hubungan antara Kp 

dengan Kc. 
7. Menentukan harga Kc berdasarkan reaksi-reaksi yang berkaitan. 
8. Menjelaskan makna tetapan kesetimbangan 
9. Menjelaskan kondisi optimum untuk memproduksi bahan-bahan kimia di industri yang 

didasarkan pada reaksi kesetimbangan 
 

B. Uraian Materi 
Dalam suatu reaksi kimia, seberapa jauh reaksi dapat berlangsung ? Dalam arti, 

seberapa banyak pereaksi akan bereaksi membentuk produk reaksi ? Apakah reaksi akan 
berlangsung tuntas atau tidak ? 

Dalam industri, amonia dibuat dari gas nitrogen dan gas hidrogen menurut 
persamaan:   N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g) ∆H = − 92 kJ. 

Stoikiometri reaksi menunjukkan bahwa 1 mol nitrogen bereaksi dengan 3 mol 
hidrogen membentuk 2 mol amonia, tetapi dari percobaan diketahui bahwa hal seperti itu 
tidak pernah tercapai. Ternyata reaksi berlangsung tidak tuntas. Reaksi seolah-olah 
berhenti setelah sebagian nitrogen dan hidrogen bereaksi. Reaksi berakhir dengan suatu 
campuran yang mengandung NH3, N2, dan H2. Hal seperti itulah yang disebut dengan 
kesetimbangan kimia.  

Reaksi Reversibel dan Irreversibel 
Pada proses pembakaran kayu, abu hasil pembakaran tidak akan dapat diubah 

menjadi kayu lagi. Reaksi seperti ini digolongkan sebagai reaksi yang tidak dapat dibalik 
(hanya berlangsung satu arah) atau disebut reaksi Irreversibel. Kebalikan dari reaksi 
tersebut adalah reaksi Reversibel yaitu reaksi yang arahnya dapat dibalik atau berlangsung 
dua arah. Dalam kehidupan sehari-hari jarang ditemui reaksi reversibel, karena reaksi 
umumnya berlangsung searah. Namun di labora-torium maupun dalam industri, ada reaksi 
yang berlangsung dua arah (dapat balik).  

Kesetimbangan Dinamis 
Suatu reaksi dikatakan telah mencapai kesetimbangan dinamis, bila  laju reaksi ke 

arah produk berkurang sedangkan laju reaksi ke arah pereaksi bertambah, dan laju 
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νkanan = νkiri 

bertambahnya produk sama besar dengan laju berkurangnya produk.  Istilah dinamis 
digunakan karena reaksi terus berlangsung secara mikroskopis (pada tingkat molekul).  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3.1. Laju reaksi terhadap waktu pada kesetimbangan dinamis 

 
Hukum kesetimbangan dan Tetapan kesetimbangan 

Guldberg dan Waage menemukan hubungan sederhana antara konsentrasi zat-zat 
pereaksi dan produk reaksi sewaktu reaksi kimia mencapai kesetimbangan dinamis. Jika 
reaksi kesetimbangan dinyatakan sebagai : 

mA  +  nB  ⇌  pC  +  qD 
maka hubungan antara konsentrasi pereaksi dan produk reaksi dapat dirumuskan sebagai 
berikut : 

 Q = nm

qp

BA
DC

][][
][][

…………………………………………………………(3.1)
 

Rumus ini dikenal dengan rumus aksi massa dimana Q adalah kuotion reaksi. Pada 
keadaan setimbang, nilai Q adalah tetap dan inilah yang dikenal sebagai tetapan 
kesetimbangan Kc (subscrib c menyatakan konsentrasi). Jadi tetapan kesetimbangan Kc 
dirumuskan sebagai berikut: 
 
                                            …………………………………………………..(3.2) 
 
Kesetimbangan Homogen dan Heterogen 

Berdasarkan fase dari zat-zat pereaksi dan produk reaksi, kesetimbangan dapat 
dibedakan menjadi dua, yaitu kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. 
Kesepakatan penulisan persamaan tetapan kesetimbangannya adalah sebagai berikut : 

“ Persamaan tetapan kesetimbangan hanya mengandung komponen yang 
konsentrasi atau tekanannya berubah selama reaksi berlangsung. Pada zat padat 
murni atau zat cair murni, hal itu terjadi dengan sangat lambat sehingga dapat 
diabaikan. Oleh karena itu, kedua zat tersebut tidak disertakan dalam persamaan 
tetapan kesetimbangan“. 

 
 

a. Kesetimbangan Homogen 

Kc = nm

qp

BA
DC

][][
][][  
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Yaitu kesetimbangan dimana semua pereaksi dan produk reaksi berada dalam fasa 
yang sama. Contoh :  

2SO2(g)  +  O2(g)  ⇌  2SO3(g)               Kc= 
][][

][

2
2

2

2
3

OSO
SO  

CO(g)  +  3H2(g)  ⇌  CH4(g)  +  H2O(g)    Kc= 3
2

24

]][[
]][[

HCO
OHCH  

b. Kesetimbangan Heterogen 
Yaitu kesetimbangan dimana terdapat lebih dari satu fasa dalam reaksi.  

BiCl3(aq)  +  H2O(l)  ⇌  BiOCl(s)  +  2HCl(aq) Kc = 
][

][

3

2

BiCl
HCl  

BiOCl(s) dan H2O(l) tidak disertakan karena merupakan zat padat murni dan zat cair 
murni. 

Mg(OH)2(s)  ⇌  MgO(s)  +  H2O(g)    Kc = [H2O] 
 
 
Tetapan Kesetimbangan Tekanan 

Tetapan kesetimbangan untuk sistem gas juga dapat dinyatakan berdasarkan 
tekanan parsial gas. Tetapan kesetimbangan yang berdasarkan tekanan parsial disebut 
tetapan kesetimbangan tekanan parsial dan dinyatakan dengan Kp. Contoh : 

N2(g) + 3H2(g) ⇌ 2NH3(g)   Kp = 
3

2

))((

)(

22

3

HN

NH

PP

P
 

Hubungan antara Kp dengan Kc 
Tekanan parsial gas bergantung pada konsentrasi. Dari persamaan gas ideal, yaitu : 

RT
V
nP =  dengan 

V
n  adalah konsentrasi gas. 

Untuk kesetimbangan aA  +  bB  ⇋  cC  +  dD, persamaan Kp adalah  
dengan PA  =  [A] RT      PC  =  [C] RT 

PB  =  [B] RT      PD  =  [D] RT 
 
Sehingga persamaan di atas dapat dituliskan sebagai berikut : 

 Kp = nm

qp

)RT [B]()RT [A](
)RT [D]()RT [C](

 = 
nmnm

qpqp

RTBA
RTDC

+

+

)(][][
)(][][

 =  Kc (RT)(p +q) – 
 
(m + n) 

Misal, ∆n = (p + q) – (m + n) maka : 
                                         ………………………………………….       ( 3.3 )                           
 
Menentukan Nilai Tetapan Kesetimbangan antara Reaksi-reaksi yang Berkaitan 

Selain melalui percobaan, nilai Kc dari suatu reaksi kesetimbangan dapat ditentukan 
dari nilai Kc reaksi kesetimbangan lain yang berkaitan. 
a. Mengubah arah reaksi kesetimbangan 

Kp = n
B

m
A

q
D

p
C

PP
PP

)()(
)()(  

Kp =  Kc (RT)∆n 
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Jika persamaan reaksi kesetimbangan dibalik, maka harga Kc juga dibalik. Contoh : 

2N2(g)  +  O2(g)  ⇌  2N2O (g)  Kc1 = 
][][

][

2
2

2

2
2

ON
ON  

2N2O (g)  ⇌  2N2(g)  +  O2(g)  Kc2  = 2
2

2
2

2

][
][][

ON
ON  = 

1

1

cK
 

b. Mengalikan koefisien reaksi dengan suatu faktor 
Jika koefisien suatu reaksi dikalikan suatu faktor n maka harga Kc yang baru adalah 
harga Kc lama dipangkatkan n. Contoh : 

2N2(g)  +  O2(g)  ⇌  2N2O (g)  Kc1 = 
][][

][

2
2

2

2
2

ON
ON  

4N2(g)  +  2O2(g)  ⇌  4N2O (g)  Kc2 = 2
2

4
2

4
2

][][
][

ON
ON  = (Kc1)2 

c. Menjumlahkan reaksi-reaksi kesetimbangan 
Jika reaksi-reaksi kesetimbangan dijumlahkan, maka tetapan kesetimbangan untuk 
reaksi gabungannya sama dengan hasil kali tetapan-tetapan kesetimbangan dari reaksi-
reaksi yang dijumlahkan. 

2N2(g)  +  O2(g)  ⇌  2N2O (g)  Kc1 = 
][][

][

2
2

2

2
2

ON
ON  

2N2O (g)  +  3O2(g)  ⇌  4NO2(g)  Kc2  = 3
2

2
2

2
2

][][
][
OON

NO  

2N2 (g)  +  4O2(g)  ⇌  4NO2(g)  Kc3  = 4
2

2
2

4
2

][][
][

ON
NO  = Kc1  x Kc2 

 
Makna Tetapan Kesetimbangan 
 Memberikan informasi tentang posisi kesetimbangan. 

Semakin kecil Kc maka semakin sedikit pereaksi yang membentuk produk reaksi. 
Posisi kesetimbangan berada di kiri. Sebaliknya semakin besar Kc semakin banyak 
produk reaksi yang terbentuk. Posisi kesetimbangan berada di kanan. Kisaran Kc 
berikut dapat digunakan untuk memperkirakan seberapa jauh reaksi telah berlangsung. 

Nilai Kc Arti 
Kc sangat kecil (< 10-3) Reaksi hanya membentuk sedikit produk reaksi. 
Kc sangat besar (> 10-3) Reaksi berlangsung hampir tuntas. 

Kc ≈ 1 Reaksi berimbang. 
 
 Meramalkan apakah reaksi telah setimbang atau belum. 

Untuk suatu set nilai konsentrasi zat-zat pereaksi dan produk reaksi, dapat diramalkan 
apakah reaksi telah mencapai kesetimbangan atau belum. Hal ini dilakukan dengan 
membandingkan kuotion reaksi (Q) dan tetapan kesetimbangan (Kc).  

Nilai Kc Arti 

+ 
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Q < Kc  Reaksi berlangsung ke kanan 
Q = Kc Reaksi setimbang 
Q > Kc Reaksi berlangsung ke kiri. 

 
Pergeseran Kesetimbangan dan Faktor  yang Mempengaruhi  Kesetimbangan 

Menurut Asas Le Chatelier : Jika terhadap suatu kesetimbangan dilakukan suatu 
tindakan (aksi) maka sistem itu akan mengadakan reaksi yang cenderung mengurangi 
pengaruh aksi tersebut sampai diperoleh kesetimbangan baru. Secara singkat dapat 
disimpulkan bahwa : Reaksi = – Aksi 
Hukum di atas juga disebut hukum aksi reaksi. Cara sistem bereaksi adalah dengan 
melakukan pergeseran ke kiri atau ke kanan. 

Penerapan asas Le Chatelier terhadap pergeseran kesetimbangan adalah sebagai 
berikut : 

 
Pengaruh Konsentrasi 

Sesuai dengan asas Le Chatelier, apabila pada suhu tetap, konsentrasi pereaksi atau 
produk reaksi berubah maka kesetimbangan akan bergeser untuk mengurangi pengaruh 
tersebut sampai diperoleh kesetimbangan yang baru. Ada tiga cara mengubah konsentrasi 
zat, yaitu : 
a. Menaikkan konsentrasi pereaksi atau produk reaksi 

 Jika konsentrasi pereaksi dinaikkan maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan. 
 Jika konsentrasi produk reaksi dinaikkan maka kesetimbangan akan bergeser ke 

kiri. 
b. Menurunkan konsentrasi pereaksi atau produk reaksi 

 Jika konsentrasi pereaksi diturunkan maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri. 
 Jika konsentrasi produk reaksi diturunkan maka kesetimbangan akan bergeser ke 

kanan. 
c. Menurunkan konsentrasi total (pengenceran) 

 Jika konsentrasi total diturunkan dengan pengenceran, maka kesetimbangan akan 
bergeser ke arah jumlah mol yang besar. 

 
Pengaruh Suhu 

Pengaruh suhu terkait dengan penyerapan dan pelepasan kalor. Pada reaksi 
kesetimbangan, apabila reaksi ke kanan bersifat endoterm, maka reaksi ke kiri akan 
bersifat eksoterm. Pengaruh suhu adalah sebagai berikut : 
 Jika suhu dinaikkan (kalor ditambahkan pada campuran reaksi), maka reaksi sistem 

adalah menurunkan suhu sehingga kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang 
menyerap kalor (endoterm). 

 Jika suhu diturunkan (kalor dikurangi), maka reaksi sistem adalah menaikkan suhu 
sehingga kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang melepas kalor (eksoterm). 

 
Pengaruh Tekanan dan Volume 
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Pengaruh tekanan terhadap kesetimbangan hanya berlaku untuk sistem reaksi yang 
melibatkan gas. Tekanan gas bergantung pada jumlah molekul menurut persamaan hukum 
gas ideal : 

P = 
V
n  RT………………………………………………………….. (3.4) 

Pada suhu tetap : 

 P ≈ 
V
n  (konsentrasi) ………………………………………………..(3.5) 

Perubahan tekanan dengan cara mengubah volume akan mengubah konsentrasi semua 
komponen. Sesuai asas Le Chatelier, pengaruh tekanan dan volume adalah sebagai berikut: 
 Jika pada suhu tetap, tekanan diperbesar (volum diperkecil), maka reaksi sistem akan 

mengurangi tekanan tersebut sehingga kesetimbangan akan bergeser ke arah mol 
(koefisien reaksi) yang lebih kecil. 

 Jika pada suhu tetap, tekanan diperkecil (volum diperbesar), maka reaksi sistem akan 
menambah tekanan tersebut sehingga kesetimbangan akan bergeser ke arah mol 
(koefisien reaksi) yang lebih besar. 

 
2. Pengaruh Katalis  

Katalis akan memperbesar laju reaksi dengan menurunkan energi pengaktifan. Hal 
tersebut berlaku untuk kedua arah sehingga katalis akan mempercepat laju reaksi baik 
reaksi maju maupun reaksi balik. Oleh karena itu, panggunaan katalis akan mempercepat 
tercapainya kesetimbangan. Reaksi yang memerlukan waktu berhari-hari untuk mencapai 
kesetimbangan dapat dicapai dalam beberapa menit. 
 
C. Latihan Soal  

1. Pada suhu 500 K terdapat kesetimbangan : 2SO2(g)  +  O2(g)  ⇌  2SO3(g) dengan 
nilai Kc = 25. Jika R = 0,082 L atm mol-1 K-1, tentukan nilai Kp! 

2. Amonia (NH3) dibuat dari gas N2 dan gas H2 menurut Proses Haber-Bosch. Reaksinya 
adalah sebagai berikut : 

 N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g) Kc = 6,0 x 10-2 L2 mol-2 (500 0C) 
Apabila dalam volume 1 L  terdapat 0,01 mol N2 ; 0,05 mol H2 ; dan 0,002 mol NH3, 
perkirakan apakah reaksi telah setimbang ? 

3. Pada reaksi kesetimbangan : 2SO3(g) ⇌  2SO2(g)  +  O2(g), konsentrasi SO3, SO2, dan 
O2 pada kesetimbangan berturut-turut 0,4 M; 0,2 M; dan 0,1 M. hitunglah tetapan 
kesetimbangan reaksi tersebut ! 

4. Ion besi(III) bereaksi dengan ion tiosianat membentuk ion tiosiano besi(III) menurut  
reaksi kesetimbangan : 

  
 

 
Ke arah mana kesetimbangan akan bergeser jika : 
a. Ditambahkan larutan FeCl3 (ion Fe3+) 

Fe3+(aq)     +     SCN-(aq)     ⇌     FeSCN2+(aq) 

 
Kuning-jingga tidak berwarna merah darah 
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b. Ditambahkan larutan KSCN (ion SCN-) 
c. Ditambahkan larutan KOH (ion OH-) 
d. Larutan diencerkan 

5. Diketahui reaksi kesetimbangan : 

N2(g)  +  3H2(g)  ⇌  2NH3(g) ∆H = - 92,38 kJ 

2H2O(g)  ⇌  2H2(g)  +  O2(g) ∆H = + 242 kJ 
tunjukkan arah pergeseran kesetimbangan jika suhu dinaikkan ! 

6. Terdapat reaksi kesetimbangan : 

a. 2CO(g)  +  O2(g)  ⇌  CO2(g) 

b. H2(g)  +  O2(g)  ⇌  2HI(g) 

c. N2O4(g)  ⇌  2NO2(g) 
Tentukan arah pergeseran kesetimbangan jika volume diperkecil ! 

7. Dalam 1 L wadah, terdapat kesetimbangan 2SO3(g) ⇌  2SO2(g)  +  O2(g). Mula-mula 
terdapat 0,5 mol SO3. Setelah setimbang, perbandingan mol SO3 dan O2 adalah 4 : 3. 
Hitunglah tetapan kesetimbangan reaksi tersebut ! 

8. Sebanyak 2 mol A2B2 dimasukkan dalam bejana 1 L, lalu sebagian terurai menurut 

reaksi : A2B2 ⇌ 2A + 2B. Jika terbentuk 1mol A, hitunglah derajat disosiasi A2B2 ! 
 
 
Jawaban Latihan Soal  
Jawab soal latihan 1: 
Kp    =  Kc (RT)∆n (dengan ∆n = 2 – (2 + 1) = -1) 
       =  25 x (0,082 x 500)-1  =  0,610 

Jawab soal latihan 2: 

 Q = 3
22

2
3

][][
][

HN
NH  = 311

21

)05,0()01,0(
)002,0(

−−

−

LmolLmol
Lmol  = 3,2 

Karena Q > Kc maka reaksi belum setimbang. Reaksi akan berlangsung ke kiri. 

Jawab  soal latihan 3 : 

 Kc= 2
3

2
2

2

][
][][

SO
OSO  = 2

2

)4,0(
)1,0()2,0(  = 2,5 x 10-2 

Jawab soal latihan 4: 
Asas Le Chatelier : Reaksi = - Aksi 
a. Penambahan ion Fe3+ berarti menambah konsentrasi pereaksi sehingga kesetimbangan 

bergeser ke kanan. 
b. Penambahan ion SCN- berarti menambah konsentrasi pereaksi sehingga kesetimbangan 

bergeser ke kanan. 
c. Penambahan ion OH- akan bereaksi dengan ion Fe3+ membentuk Fe(OH)3 : 
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Fe3+(aq)     +     OH-(aq)     ⇌     Fe(OH)3 (s) 
Hal ini berarti mengurangi konsentrasi pereaksi sehingga kesetimbangan bergeser ke 
kiri. 

d. Larutan diencerkan berarti mengurangi konsentrasi total zat sehingga kesetimbangan 
akan bergeser ke arah jumlah mol yang besar  yaitu ke kiri. 

Jawab soal latihan 5: 
Pada kenaikan suhu, reaksi akan bergeser ke arah reaksi endoterm. 
a. Reaksi bergeser ke kiri 
b. Reaksi bergeser ke kanan 

Jawab  soal latihan 6: 
Volume diperkecil berarti tekanan diperbesar sehingga kesetimbangan akan bergeser ke 
arah mol yang kecil. 
a. Reaksi bergeser ke kanan. 
b. Reaksi tidak bergeser. 
c. Reaksi bergeser ke kiri. 

Jawab soal latihan  7  : 
 2SO3(g) ⇌ 2SO2(g)   + O2(g) 

Mula-mula  : 0,5     
Terurai        : 6 x     
Setimbang  : 4 x  6 x  3 x 

 
0,5 – 6 x = 4 x sehingga x = 0,05 
[SO3] = 4 x = 0,2 M 
[SO2] = 6 x = 0,3 M 
[O2] = 3 x = 0,15 M 

 Kc= 2
3

2
2

2

][
][][

SO
OSO  = 2

2

)2,0(
)15,0()3,0(  = 0,3375 

 
Jawab  soal latihan  8 : 

 A2B2 ⇌ 2A   + 2B 

Mula-mula  : 2     
Terurai        : 0,5     
Setimbang  : 1,5  1   

 

∑
∑=α

awalzatmol
teruraiyangzatmol  

25,0
2
5,0
==α  

D. Tes formatif 
Untuk  menguji pemahaman anda, kerjakanlah soal- soal tes formatif   
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Pilihlah satu jawaban yang benar diantara pilihan- pilihan jawaban yang tersedia dalam 
tiap soal berikut ini: 
1. Suatu reaksi reversibel mencapai kesetimbangan pada saat …. 

a. Reaksi telah berhenti 
b. Jumlah mol zat di sebelah kiri dan di sebelah kanan reaksi sama 
c. Salah satu pereaksi telah habis 
d. Laju reaksi pada kedua arah sama besar 
e. Massa zat produk reaksi sama dengan massa zat pereaksi. 

2. Di bawah ini adalah ciri terjadinya reaksi kesetimbangan, kecuali…. 
a. Reaksinya tidak dapat balik 
b. Reaksinya adalah reaksi reversibel 
c. Terjadi dalam ruang tertutup 
d. Laju reaksi ke kiri dan ke kanan sama 
e. Tidak terjadi perubahan secara makroskopis 

3. Suatu kesetimbangan dikatakan dinamis jika dalam keadaan setimbang…. 
a. Reaksi berjalan ke kedua arah secara mikroskopis 
b. Ada perubahan dari kiri ke kanan tetapi jumlahnya setimbang 
c. Reaksi dari kiri dan dari kanan selalu sama 
d. Perubahan kesetimbangan dari kiri dan dari kanan berlangsung terus menerus 
e. Reaksi berjalan terus menerus secara makroskopis 

4. Tetapan kesetimbangan untuk reaksi 2SO2(g)  +  O2(g) ⇌  2SO3(g) adalah …. 

a. Kc= 2
2

2
2

2
3

][][
][
OSO

SO  

b. Kc= 
][][

][

2
2

2

2
3

OSO
SO  

c. Kc= 2
22

2
3

][][
][
OSO

SO  

d. Kc= 
][

][][

3

2
2

2

SO
OSO  

e. Kc= 2
3

2
2

2

][
][][

SO
OSO  

5. Tetapan kesetimbangan reaksi : Al3+(aq) + 3H2O(l) ⇌ Al(OH)3(s) + 3H+(aq) ditentukan 
oleh persamaan …. 

 

a. Kc= 3
2

3

3
3

]][[
][])([

OHAl
HOHAl

+

+

 

b. Kc= 3
2

3

3

]][[
][

OHAl
H
+

+

 

c. Kc= 3

3
2

3

][
]][[

+

+

H
OHAl  

d. Kc= 
][

][
3

3

+

+

Al
H  

e. Kc= 3
2

3

][
])([

OH
OHAl  

6. Reaksi kesetimbangan : CaCO3(s) ⇌ CaO(s) + CO2(g) mempunyai harga Kp …. 

a. 
][

]][[

3

2

CaCO
COCaO  b. 2COP  
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c. 
3

2

CaCO

COCaO

P
PP

 

d. 
2COCaO PP  

e. 
]][[

][

2

3

COCaO
CaCO

7. Pada suhu T oC, nilai Kp dan Kc adalah sama. Hal tersebut ditunjukkan oleh reaksi 
kesetimbangan …. 

a. 2SO2(g) + O2(g) ⇌ 2SO3(g) 
b. CO(g) + 3H2(g) ⇌ CH4(g) + H2O(g) 
c. N2O4(g) ⇌ 2NO2(g) 
d. H2(g) + CO2(g) ⇌ H2O(g) + CO(g) 
e. N2(g) + 3H2(g) ⇌ 2NH3(g) 

8. Harga tetapan kesetimbangan untuk reaksi :  2SO2(g) + O2(g) ⇌ 2SO3(g) adalah 64. 
Pada suhu yang sama harga tetapan kesetimbangan reaksi : 
SO2(g) + ½O2(g) ⇌ SO3(g) adalah …. 

a. 32 
b. 

64
1  

c. 16 
d. 

8
1  

e. 8 

9. Menurut hukum aksi reaksi, jika aksi menaikkan suhu sistem kesetimbangan, maka 
reaksi sistem akan menurunkan suhu dengan bergeser …. 

a. Ke pihak yang melepas kalor 
b. Ke pihak yang menyerap kalor 
c. Ke pihak yang jumlah molnya besar 
d. Ke pihak yang jumlah molnya kecil 
e. Ke pihak yang konsentrasinya tinggi 

 
10. Dari reaksi kesetimbangan berikut, bila volume sistem diubah, maka yang tidak 

mengalami pergeseran kesetimbangan adalah …. 
a. 2SO2(g) + O2(g) ⇌ 2SO3(g) 
b. N2(g) + 3H2(g) ⇌ 2NH3(g) 
c. H2(g) + Cl2(g) ⇌ 2HCl(g)  

d. N2(g) + ½O2(g) ⇌ N2O(g) 
e. N2O4(g) ⇌ 2NO2(g)

 
11. Dalam ruang tertutup terdapat reaksi kesetimbangan : 

H2(g) + Cl2(g) ⇌ 2HCl(g) ∆H = - 92,3 kJ mol-1 
Ke mana arah kesetimbangan akan bergeser jika suhu dinaikkan ? 

a. ke kiri, harga K bertambah 
b. ke kiri, harga K berkurang 
c. ke kiri, harga K tetap 

d. ke kanan, harga K bertambah 
e. ke kanan, harga K tetap 

 
12. Pada pembuatan amonia menurut reaksi : 

N2(g)  +  3H2(g)  ⇌  2NH3(g) ∆Ho = - 92,38 kJ 
Agar diperoleh hasil optimum, maka faktor-faktor yang dapat diubah adalah… 

a. Menggunakan katalis dan menurunkan suhu 
b. Menaikkan suhu dan tekanan reaksi 
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c. Menurunkan tekanan dan menambah suhu 
d. Menaikkan tekanan dan menurunkan suhu 
e. Memperbesar volum dan menambah suhu 

13.  Ke dalam 1 L ruang tertutup dimasukkan 1 mol zat A dan 1 mol zat B. Setelah 
bereaksi menurut persamaan 2A(g) + 3B(g) ⇌ A2B3(g), dan dicapai kesetimbangan 
masih terdapat 0,25 zat B. Tetapan kesetimbangan reaksi tersebut adalah …. 

a. 16 
b. 32 

c. 64 
d. 72 

e. 80 

 
14. Sebanyak 3 mol NH3 dipanaskan dalam ruang tertutup sehingga terurai menurut reaksi 

: 2NH3(g) ⇌ N2(g) + 3H2(g). Pada saat kesetimbangan tercapai, tersisa 1 mol NH3 dan 
tekanan total campuran gas sebesar 5 atm. Harga Kp reaksi pada suhu tersebut adalah 
a. 3 atm2 
b. 5 atm2 

c. 9 atm2 
d. 27 atm2 

e. 45 atm2 
 

 
15. Dari reaksi kesetimbangan : N2(g) + O2(g) ⇌ 2NO(g). Jika dalam wadah 5 L, tekanan 

total 2,4 atm, maka untuk mencampurkan gas N2 dan gas O2 masing 0,6 mol dan 
kesetimbangan tercapai setelah 50 % gas N2 bereaksi, tekanan parsial masing-masing 
gas berturut-turut adalah …. 

 
2NP  (atm) 

2OP  (atm) NOP  (atm) 

a. 0,1 0,1 2,2 
b. 0,4 0,4 1,6 
c. 0,6 0,6 1,2 
d. 0,8 0,8 0,8 
e. 1,0 1,0 0,4 

 
Setelah anda mengerjakan Tes Formatif  di atas, cocokkanlah jawaban anda dengan 
Jawaban Tes Formatif.   Anda  dinyatakan berhasil bila nilai anda lebih besar dari 60 % 
yaitu bila anda berhasil menjawab lebih 9 soal dari 15 soal yang ada.  
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Kunci Jawaban tes formatif 
1. D 
2. A 
3. A 
4. B 
5. D 
6. B 
7. D 
8. E 
9. B 
10. C 
11. B 
12. D 
13. C 
14. D 
15. C 
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Pendalaman Materi Kimia

Redoks dan 
Elektrokimia



REDOKS DAN ELEKTROKIMIA 
 
 
 
A. Kompetensi dasar :  
     Peserta dapat memahami konsep reaksi redoks dan penerapannya dalam sistem  
     elektrokmia 

 
B. Indikator keberhasilan:  
1. Peserta dapat menjelaskan konsep reaksi redoks 
2. Peserta dapat menyebutkan contoh-contoh reaksi redoks dan cara penyetaraannya 
3. Peserta dapat menjelaskan penggunaan reaksi redoks untuk  sistem elektrokmia 
4. Peserta dapat mengetahui berbagai penarapan sistem elektrokmia  
 
 
C. Urutan Materi : 
1. Reaksi redoks  
a. Pengertian Reaksi Redoks 

Reaksi redoks adalah reaksi yang terjadi perubahan bilangan oksidasi. Konsep tentang 
bilangan oksidasi, telah dibahas dalam topik sebelumnya. Reaksi redoks mencakup reaksi 
reduksi dan oksidasi. Reaksi reduksi adalah reaksi yang terjadi penurunan bilangan 
oksidasi melalui penangkapan elektron, contohnya : 
Cu2+ (aq) + 2e     →  Cu (s) 
Sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi yang terjadi peningkatan bilangan oksidasi 
melalui pelepasan elektron, contohnya : 
Zn (s)     →     Zn2+ (aq)  +  2e 
Dalam reaksi redoks, reaksi  reduksi dan oksidasi terjadi secara simultan, maka reaksi 
diatas menjadi : 
Cu2+ (aq)  +   Zn (s)      →    Cu (s)  +  Zn2+ (aq) 
Contoh-contoh reaksi redoks yang lain : 
1. Zn (s)  +  HCl (aq)   →     ZnCl2 (aq)  +  H2 (g) 
2. Br2 (g)  +  KIO3 (aq)  + 2 KOH (aq)    →   KIO4 (aq)  + 2 KBr (aq)  + 2 H2O (l) 
 

Reaksi autoredoks, atau istilah lainnya reaksi disproporsionasi adalah reaksi dimana suatu 
zat dapat mengalami reaksi reduksi dan oksidasi. Contoh : 
Cl2 (g)  +  2 KOH (aq)   →   KBr (aq)  + KClO (aq)  + 2 H2O (l) 
 
b. Penyetaraan Reaksi Redoks 

Penyetaraan reaksi redoks dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara setengah 
reaksi dan cara perubahan bilangan oksidasi (biloks). Cara penyetaraan reaksi redoks 
dengan sistem setengah reaksi dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut : 
(1) menuliskan masing-masing persamaan setengah reaksi reduksi dan reaksi oksidasi 
(2) menyetarakan unsur-unsur yang mengalami reaksi redoks 
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(3) menambahkan (1) molekul H2O : 
- pada yang kekurangan (1) atom O, jika reaksi berlangsung dalam suasana asam 
- pada yang kelebihan (1) atom O, jika reaksi berlangsung dalam suasana basa 

(4) menyetarakan atom hidrogen dengan ion H+ jika suasana asam atau dengan ion OH- 
jika suasana basa 

(5) menyetarakan muatan dengan menambahan elektron di sebelah kanan atau kiri 
persamaan reaksi 

(6) menjumlahkan kedua persamaan setengah reaksi dengan menyamakan elektronnya 
 

Contoh 1: 
Reaksi : Cr2O7

2-  +  Cu+   →   Cr3+  +  Cu2+ 
Langkah-langkah penyetaraan reaksi: 
Tahap 1 :   Cr2O7

2-   →   Cr3+   
             Cu+    →    Cu2+ 
Tahap 2 :   Cr2O7

2-   →   2 Cr3+   
             Cu+    →   Cu2+ 
Tahap 3 :   Cr2O7

2-  →   2 Cr3+  + 7 H2O 
             Cu+    →    Cu2+ 
Tahap 4 :   14 H+  +  Cr2O7

2-  →   2 Cr3+  + 7 H2O 
             Cu+     →    Cu2+ 
Tahap 5 :   6e  + 14 H+  +  Cr2O7

2-  →    2 Cr3+  + 7 H2O (I) 
             Cu+    →     Cu2+  + e     (II) 
 
 
Tahap 6:   6e  + 14 H+  +  Cr2O7

2-   →    2 Cr3+  + 7 H2O (I)  x 1 
            6 Cu+    →    6 Cu2+  +  6 e    (II) x 6   + 
Reaksi akhir:  Cr2O7

2-  +  6 Cu+  + 14 H+   →    2 Cr3+  +  6 Cu2+ + 7 H2O 
Cara penyetaraan reaksi redoks dengan cara perubahan bilangan oksidasi (biloks) 
dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : 
(1) menyetarakan (menyamakan) unsur-unsur yang mengalami perubahan bilangan 

oksdasi  
(2) menentukan biloks unsur-unsur tersebut dan menentukan perubahannya 
(3) menyamakan kedua perubahan biloks 
(4) menentukan jumlah muatan di ruas kiri dan di ruas kanan 
(5) menyamakan muatan dengan cara : 
a. jika muatan di ruas kiri lebih negatif maka menambahkan ion H+ sebanyak perbedaan 

muatan (ini berarti reaksi berlangsung dalam suasana asam) 
b. jika muatan di ruas kanan lebih positif maka menambahkan ion OH- sebanyak 

perbedaan muatan (ini berarti reaksi berlangsung dalam suasana basa) 
(6) menyamakan atom hidrogen di ruas kiri dan kanan dengan cara menambahkan H2O. 
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Contoh 2: 
Reaksi : MnO4

-  +  Br-    →     Mn2+  + Br2 
Tahap 1 :  MnO4

-  +    Br-   →     Mn2+   +     Br2 
 
 
 
Tahap 2 :  MnO4

-  +    Br-    →    Mn2+   +     Br2 
  ↑        ↑                ↑         ↑ 
             +7       -2               +2              0 
   -5 
 
     +2 
 
Tahap 3 : MnO4

- x 2  dan Br-  x 5, sehingga persamaan menjadi: 
           2 MnO4

-  +  10 Br-   →    2 Mn2+   +  5 Br2 
                
Tahap 4 :  2 MnO4

-  +  10 Br-  →    2 Mn2+   +  5 Br2 
   
   -12   
      +4 
 

Tahap 5 : di sebelah kiri lebih bermuatan negatif (-1) maka ditambahkan ion H+ sebanyak 
16 buah, supaya muatannya sama dengan disebelah kanan +4. 

  16 H+  +  2 MnO4
-  +  10 Br-  →    2 Mn2+   +  5 Br2 

 
Tahap 6 :  16 H+  +  2 MnO4

-  +  10 Br-   →    2 Mn2+   +  5 Br2  + 8 H2O 
 Periksa jumlah atom di ruas kiri dan kanan, jika sudah setara berarti reaksinya 

betul. 
Karena jumlah atom di sebelah kiri dan kanan sudah sama, serta muatannya juga sama 
maka persamaan akhirnya adalah: 

16 H+  +  2 MnO4
-  +  10 Br-   →    2 Mn2+   +  5 Br2  + 8 H2O 

 
Contoh 3: 
 Setarakan reaksi : Al + NO3

-    →     AlO2
- + NH3   (basa) 

Jawab : 
Oksidasi  :  Al   →    AlO2

- 

 Al + 4OH- →  AlO2
- + 2H2O + 3e  

Reduksi  :  NO3
-   →    NH3

- 

 NO3
- + 6H2O + 8e →   NH3 + 9OH-   

Reaksi oksidasi dikalikan 8, dan reaksi reduksi dikalikan 3. 
Oksidasi  : 8Al + 32OH-  →  8AlO2

- + 16H2O + 24e 
Reduksi  : 3NO3

- + 18H2O + 24e       →  3NH3 + 27OH- 

Reduksi  : 8Al + 3NO3
- + 5OH- + 2H2O   →    8AlO2

- + 3NH3 
+ 
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Lembar Kerja Percobaan : Reaksi Redoks 
 

A. Tujuan : 
Siswa dapat mengetahui ciri reaksi redoks yang berlangsung spontan 

B. Alat dan Bahan 
1. Tabung reaksi dan rak tabung   5.  Larutan ZnSO4      1 M 
2. Pipet tetes      6.  Larutan HCl          1 M 
3. Amplas      7.  Lempeng logam Zn 
4. Larutan CuSO4     1 M    8.  Lempeng logam Cu 
C. Langkah kerja : 
1. Amplaslah lempeng logam Zn dan Cu hingga bersih, kemudian potong dengan ukuran 

0,5 cm x 3 cm masing-masing 2 potong 
2. Ambillah 4 buah tabung reaksi yang bersih dan beri nomor 1 sampai 4 
3. Isilah ke 4 tabung reaksi : 
4. Tabung 1 dengan larutan CuSO4     5 mL 
5. Tabung 2 dengan larutan ZnSO4  5 mL 
6. Tabung 3 dan 4 dengan larutan HCl masing-masing 5 mL 
7. Masukkan logam Zn ke dalam tabung 1 dan 3 dan logam Cu ke dalam tabung 2 dan 4. 

Amati perubahan apakah yang terjadi pada ke 4 tabung reaksi tersebut. 
D. Hasil Pengamatan 
 

 Tabung reaksi   
1 

Tabung reaksi   
2 

Tabung reaksi   
3 

Tabung reaksi 
4 

Larutan yang diisikan  CuSO4 ZnSO4 HCl HCl 
Warna larutan 
 

……………. ……………. ……………. ……………. 

Logam yang 
dicelupkan 

Zn Cu Zn Cu 

Perubahan yang terjadi 
 

……………. ……………. ……………. ……………. 

 
E. Hasil Pembahasan 
1. Pada tabung reaksi manakah terjadi reaksi redoks spontan ? 
2. Jelaskan apakah cirri-ciri reaksi redoks spontan 
3. Tuliskan persamaan reaksi yang berlangsung spontan 

 
F. Simpulan 
Tuliskan simpulan berdasarkan pengamatan yang telah kamu lakukan bersama teman 
kelompokmu ! 
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2. Sel Elektrokimia 
a.   Reaksi Redoks pada Elektode 

Reaksi-reaksi  elektode melibatkan transfer muatan dari elektode ke spesies yang 
terlarut atau sebaliknya. Reaksi-reaksi yang melibatkan transfer muatan dari satu spesies ke 
yang lain sering disebut reaksi redoks. Nama redoks terdiri dari REDuksi dan OKSidasi.  

Reaksi oksidasi adalah suatu reaksi dimana suatu spesies melepaskan elektron (muatan 
negatif). Sebagai contoh ion besi(II) dapat melepaskan satu  buah elektron menjadi ion 
besi(III), sesuai reaksi berikut: 

Fe2+ (aq)  →    Fe3+ (aq)  +  e 
Dalam hal ini ion besi(II) dioksidasi. 

Reaksi reduksi adalah suatu reaksi dimana suatu spesies menangkap elektron (muatan 
negatif). Proses ini merupakan kebalikan dari proses pada reaksi oksidasi. Sebagai contoh 
ion cerium(IV) dapat direduksi menjadi  cerium(III), sesuai persamaan reaksi berikut: 
  Ce4+ (aq)  +  e   →            Ce3+ (aq)  
Seri reaksi oksidasi dan reduksi dapat digabung dalam sistem reaksi berikut: 

 (keadaan teroksidasi)  +  ne ⇄     (keadaan tereduksi) 
Reaksi tersebut merupakan persamaan umum untuk semua reaksi pada elektode. Dalam 
praktek reaksi oksidasi tidak pernah terjadi tanpa adanya reaksi reduksi dan sebaliknya. 
Jadi reaksi di atas jika digabung akan menjadi satu sistem reaksi redoks dimana akan 
terjadi transfer elektron dari ion besi(II) ke ion cerium(IV). Adanya transfer elektron inilah 
yang menjadi dasar dalam sistem elektrokimia.  
 Elektode merupakan bagian penting dalam elektrokimia. Elektode ada dua, yaitu 
elektode negatif yang disebut katode dan elektode positif disebut anode.  Namun 
penetapan muatan anode dan katode sangat tergantung dari jenis sistem sel, yaitu sel 
potensial atau sel elektrolisis. Di katode inilah terjadi reaksi reduksi, sedangkan reaksi 
oksidasi terjadi di anode. 
 
b.  Potensial Elektode 

Telah diungkapkan bahwa perbedaan potensial telah secara mantap terjadi antara 
elektode dengan larutannya. Kemudian kita akan melihat lebih jauh untuk sistem ini, 
terutama untuk mengetahui seberapa besar potensial yang terjadi (kuantitatif) dan arah dari 
potensialnya. Perbedaan potensial antara elektode dan larutan pada sistem setengah sel 
seringkali disebut sebagai potensial elektode dan untuk membandingkan nilai untuk semua 
potensial elektode suatu sistem sel dipakai dengan menggunakan proses reaksi reduksi dari 
logamnya, M dan ionnya Mn+, jika dituliskan reaksi umumnya adalah: 
 Mn+ (aq)  + ne  →   M (s) 

Potensial elektode selalu berdasarkan nilai pada potensial reduksi. Pada sel Galvani, 
setengah sel mengalami proses reaksi reduksi dan setengah sel yang lain mengalami proses 
oksidasi. Dari perjanjian penulisan sel, bahwa proses oksidasi terjadi pada elektode sebelah 
kiri,  yang melepaskan elektron ke luar sirkuit. Sedangkan proses reduksi terjadi di 
elektode sebelah kanan.  
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 Perhitungan potensial sel adalah sama caranya menghitung potensial dua baterai 
yang dipasang seri. Apabila setengah sel di sebelah kiri untuk reaksi oksidasi, nilai 
potensial elektodenya harus digunakan untuk mengurangi nilai potensial setengah sel di 
sebelah kanan. Nilai emf sel dinyatakan sebagai berikut: 
 E (sel) = E (kanan)  -  E (kiri) 
Dimana E (sel) adalah emf sel galvani, E (kanan) dan E (kiri) adalah potensial elektode 
setengah sel di sebelah kanan dan kiri. Perlu diingat bahwa tanda negatif untuk 
menggambarkan bahwa reaksi elektode terjadi untuk reaksi kebalikannya. Untuk sel 
Daniel, emf sel dinyatakan sebagai: 
 E (sel) = E (Cu2+/Cu)  -  E (Zn2+/Zn) 
Dengan cara ini penulisan persamaan kimia untuk reaksi redoks yang terjadi pada sel harus 
selalu konsisten sesuai dengan perjanjian. Jika reaksi oksidasi terjadi pada elektode di 
sebelah kiri, persamaan ditulis sedemikian elektron dilepaskan. Untuk sel Daniel, reaksi 
pada setengah sel adalah: 
 Zn (s) →     Zn2+ (aq)  + 2e 
Sebaliknya, setengah sel di sebelah kanan reaksinya ditulis sebagai reaksi reduksi dan 
untuk sel Daniel reaksinya adalah: 
 Cu2+ (aq)  + 2e    →    Cu (s)  
Penjumlahan kedua reaksi tersebut akan dihasilkan persamaan reaksi: 
 Cu2+ (aq)  + Zn (s) + 2e     →      Zn2+ (aq)   +  Cu (s)  + 2e  
Jika elektronnya dihilangkan maka persamaannya menjadi: 
 Zn (s)  +  Cu2+ (aq)     →     Zn2+ (aq)  +  Cu (s) 
 
c.   Potensial Elektode Standar 

Dalam pengukuran potensial suatu sel elektrokimia, maka sejumlah kondisi harus 
dipenuhi yaitu: 
a. semua pengukuran dilakukan pada temperatur 298 K 
b. keberadaan analit dalam kapasitas  sebagai aktivitas (misalnya 1 mol/L) 
c. semua pengukuran potensial sel dibandingkan dengan potensial standar sel dengan 

menggunakan elektode standar hidrogen. 
Potensial elektode diukur dengan memperhatikan potensial elektode standar, yang 

dilambangkan Eo.  Cara yang cukup baik untuk menentukan potensial standar suatu sel 
adalah dengan membandingkan dengan elektode standar hidrogen. Pada kesempatan ini 
hanya akan disinggung secara singkat bagaimana cara memperoleh nilai potensial standar. 
Pada gambar berikut akan diukur potensial setengah sel dari elektode tembaga dalam 
larutan tembaga(II). Untuk itu akan dibandingkan dengan elektode hidrogen, yang gambar 
selengkapnya dapat dilihat pada Gambar  4.1. 
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   Θ             + 
         Gas H2                            Jembatan  garam KCl          Cu 
     1 atm        
                           
                   - - - - - -- - - - - - - - - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - - 

             
          H+ (a=1 M)        Cu2+ (a=1 M) 
 

Gambar 4.1.  Cara pengukuran potensial standar  
 
Potensial elektode standar diukur berdasarkan reaksi reduksinya. Untuk mengukur nilai 

potensial reduksi ion tembaga(II) menjadi tembaga, dengan cara membandingkan dengan 
elektode hidrogen standar, yang disingkat EHS     (Gambar 4.1). Elektode hidrogen standar 
ditempatkan di sebelah kiri dan elektode tembaga di sebelah kanan sel  elektrokimia. 
Sistem sel elektrokimia tersebut jika dituliskan notasi selnya adalah sebagai berikut:  
 Pt │ H2 (1 atm) │ H+ (a=1,0 M)  ║   Cu2+ (a=1,0 M) │  Cu 
Persamaan setengah selnya adalah: 
H2  (g)    →       2 H+ (aq)  +  2e  kiri/oksidasi 
 Cu2+ (aq)  + 2e    → Cu (s)   kanan/reduksi 
Kombinasi dua persamaan tersebut menjadi reaksi total sebagai berikut: 
 Cu2+ (aq)  + H2  (g)   →  Cu (s)  +  2 H+ (aq)   
Besarnya emf sel dituliskan sebagai: 
 E (sel) = E (kanan)  -  E (kiri) 
Atau untuk kondisi/keadaan standar besarnya E sell: 
 Eo (sel) = Eo (Cu2+/Cu)  -  Eo (ehs) 

Telah dibuat perjanjian bahwa nilai potensial elektode standar untuk elektode standar 
hidrogen adalah nol, maka pada sistem pengukuran di atas emf yang terukur merupakan 
nilai potensial reduksi standar elektode tembaga untuk proses reaksi reduksi tembaga(II) 
menjadi tembaga. Atau secara matematis: 
 Eo (ehs) = 0 volt, maka 
 Eo (sel) = Eo (Cu2+/Cu) 
Pada pengukuran pada keadaan standar didapatkan nilai potensal standar reaksi tersebut 
0,34 Volt.  

Pengukuran nilai potensial elektode standar suatu sistem reaksi reduksi yang lain 
menggunakan cara yang sama seperti contoh diatas. Dengan cara tersebut diperolehlah 
nilai potensial reduksi standar dari berbagai reaksi yang selengkapnya dapat dilihat pada 
tabel 4.1. 
 

V
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Tabel 4.1.  Nilai Potensial Reduksi Standar (Eo) zat  
Elektode Reaksi Elektode Eo (volt) 

Pt │ F2 │ F- F2  + 2e   ⇄   2 F- +2,870 
Pt │ H2O2 │ H+ H2O2 +2 H+ + 2e  ⇆  2 H2O +1,770 
Pt │ MnO4

- , Mn2+ MnO4
- + 8H+ + 5e  ⇆ Mn2+ + 4 H2O +1,510 

Pt │ Cl2 │ Cl- Cl2  +  2e   ⇄  2 Cl- +1,360 
Pt │ Tl3+ , Tl+ Tl3+ + 2e  ⇆  Tl+ +1,250 
Pt │ Br2 │ Br- Br2  +  2e   ⇄  2 Br- +1,065 
Ag+ │ Ag  Ag+ + e   ⇆  Ag +0,799 
Pt │ Fe3+ , Fe2+ Fe3+ + e   ⇄  Fe2+ +0,771 
Pt │ O2  │ H2O2  O2  + 2 H+  + 2e  ⇆  H2O2 +0,682 
Pt │ I2 │ I- l2  +  2e   ⇄  2 l- +0,536 
Cu2+ │ Cu Cu2+ + 2e   ⇆  Cu +0,337 
Pt│Hg2Cl2 │Hg│Cl- Hg2Cl2  + 2e  Hg│Cl- ⇄  2Hg + 2 Cl- +0,268 
AgCl │ Ag │ Cl- AgCl + e  ⇆ Ag  + Cl- +0,223 
Pt  │Cu2+ , Cu+ Cu2+  +  e  ⇄  Cu+ +0,153 
CuCl2 │ Cu │ Cl- CuCl2 + e ⇆ Cu  +  Cl- +0,137 
AgBr │ Ag │ Br- AgBr + e ⇄ Ag  + Br- +0,071 
Pt │ H+ │ H2 2 H+ +  2e  ⇆ H2   0,000 
Pb2+ │ Pb Pb2+ + 2e   ⇄  Pb -0,126 
AgI │ Ag │ I- AgI + e ⇆ Ag  + I- -0,152 
CuI │ Cu │ I- Cul + e ⇄ Cu  +  l- -0,185 
PbSO4 │Pb│SO4

2- PbSO4 + 2e  ⇆ Pb + SO4
2- -0,359 

Pt │ Ti3+ , Ti2+ Ti3+ + e   ⇄  Ti2+ -0,369 
Cd2+ │ Cd Cd2+ + 2e   ⇆  Cd -0,403 
Fe2+ │ Fe Fe2+ + 2e   ⇄  Fe -0,440 
Cr3+ │ Cr Cr3+ + 2e   ⇆  Cr -0,744 
Zn2+ │ Zn Zn2+ + 2e   ⇄  Zn -0,763 
Mn2+ │ Mn Mn2+ + 2e   ⇆  Mn -1,180 
Al3+ │ Al Al2+ + 2e   ⇄  Al -1,662 
Mg2+ │ Mg Mg2+ + 2e   ⇆  Mg -2,363 
Na+ │ Na Na+ + e   ⇄  Na -2,714 
Ca2+ │ Ca Ca2+ + 2e   ⇆  Ca -2,866 
Ba2+ │ Ba Ba2+ + 2e   ⇄  Ba -2,906 
K+ │ K K+ + e   ⇆  K -2,925 
Li+ │ Li Li+ + e   ⇄  Li -3,045 
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Nilai-nilai potensial reduksi standar pada Tabel 4.1 di atas dapat digunakan untuk 
menghitung nilai potensial sel. 
 
Contoh 4: Hitunglah besarnya emf sel Daniel yang dituliskan sebagai berikut: 
             Zn   │  Zn2+ (a=1,0 M)  ║   Cu2+ (a=1,0 M) │  Cu 
Penyelesaian: 
 E (sel) = E (kanan)  -  E (kiri) 
   = Eo (Cu)  -  Eo (Zn) 
  = 0,337 – ( -0,7628) 
  = 1,100 volt 
Nilai emf yang dihitung tersebut untuk suatu proses reaksi sel dengan persamaan reaksi 
sebagai berikut: 
 Zn (s)  +  Cu2+ (aq)    →      Zn2+ (aq)  +  Cu (s) 
Nilai ini akan sangat berbeda untuk jenis sel Daniel dengan arah reaksi yang berbeda, 
seperti pada contoh berikut. 
 
Contoh 5: Hitunglah besarnya emf sel Daniel yang dituliskan sebagai berikut: 
             Cu  │ Cu2+ (a=1,0 M)  ║   Zn2+ (a=1,0 M) │  Zn 
Penyelesaian: 
Pada sel tersebut pada sebelah kiri elektode terjadi reaksi: 
Cu (s) →     Cu2+ (aq)  + 2e 
Sebaliknya, di sebelah kanan reaksinya adalah: 
 Zn2+ (aq)  + 2e   →      Zn (s)  
Reaksi keseluruhan sesuai persamaan reaksi: 
 Zn (s)  +  Cu2+ (aq)   →      Zn2+ (aq)  +  Cu (s) 
Besarnya  E (sel) dihitung dengan cara sebagai berikut: 
 E (sel) = E (kanan)  -  E (kiri) 
   = Eo (Zn2+/Zn)  -  Eo (Cu2+/Cu) 
  = -0,7628  – (0,337) 
  = -1,100 volt 
Dari hasil contoh nomor 5, dapat dilihat dengan jelas bahwa besarnya emf untuk sel yang 
reaksinya merupakan kebalikan sel elektrokimia yang lain maka emf adalah sama hanya 
dengan nilai yang berlawanan tanda (negatif/positif). 
Tanda pada nilai emf sel merupakan nilai yang sangat penting untuk mendeteksi proses 
reaksi yang terjadi. Berdasarkan eksperimen dan dari contoh nomor 5 tersebut reaksi dapat 
diketahui bahwa tembaga tidak bereaksi secara spontan dengan ion zink, ternyata nilai E 
selnya negatif. Sedangkan untuk reaksi zink dengan tembaga(II) yang bereaksi secara 
spontan ternyata nilai E selnya positif. Dengan demikian nilai E sel dapat dipakai sebagai 
besaran untuk proses reaksi yang terjadi. Hal ini dapat dimengerti, sesuai dengan hubungan 
dari persamaan Gibbs pada termodinamika energi bebas Gibbs. Dari persamaan Gibbs: 
 ΔGo = - nFEo 
Dari persamaan tersebut, jika Eo positif maha  ΔGo negatif, sehingga reaksi berjalan 
spontan. 
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3.  Jenis-jenis Sel Elektrokimia 
a. Sel Galvani/Sel Volta/Sel Bahan Bakar 

Proses dalam elektode yaitu reaksi redoks yang terjadi pada antarmuka (interface) 
suatu logam atau padatan penghantar lain (elektode) dengan larutan.  Elektodenya itu 
sendiri mungkin atau mungkin juga tidak terlibat secara langsung dalam reaksi redoks 
tersebut. Sebagai contoh bila logam tembaga dicelupkan dalam larutan ion tembaga(II), 
maka akan ada dua kemungkinan proses yang terjadi. Pertama, tembaga mungkin 
teroksidasi dan terlarut dalam larutan sebagai ion tembaga(II). 
 Cu (s) →     Cu2+ (aq)  + 2e 
Alternatif lain adalah ion tembaga(II) mungkin direduksi dan tertempelkan pada elektode 
sebagai logam tembaga. 
 Cu2+ (aq)  + 2e   → Cu (s)        
Pada masing-masing dari kedua proses tersebut, elektode terlibat secara kimia dalam reaksi 
redoks. Perubahan total elektron diakomodasi oleh elektode dengan ikatan logam. Jika 
terjadi reaksi oksidasi, muatan positif dari ion tembaga dalam larutan terjadi akibat 
lepasnya elektron dan terdelokal menuju latice logam. Dengan cara ini larutan menjadi  
bermuatan positif  dibandingkan pada elektode. Pada proses sebaliknya, ion tembaga(II) 
dalam larutan akan menangkap elektron dari elektode sebelum terbentuk deposit pada 
permukaannya. Elektode menjadi kekurangan elektron dan akan menjadi bermuatan positif 
dibandingkan larutannya. 

Sel Daniel terdiri atas elektode tembaga yang dicelupkan ke dalam larutan ion 
tembaga(II) dan sebuah elektode zink yang dicelupkan ke dalam larutan ion zink(II). 
Hubungan listrik diantara kedua larutan dihantarkan dengan tabung yang mengandung 
larutan garam KCl (jembatan garam).  Elektode tembaga dan zink kemudian dihubungkan 
dengan sirkuit yang mengandung voltmeter impedansi tinggi atau alat pengukur potensial 
yang lain. 

    arah elektron 
   +              - 
                        Zn   Jembatan  garam KCl           Cu 
          
                           
                             - - - - - - - - - - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - - 

             
    Zn2+     Cu2+ 
 

 
Gambar 4.2.  Diagram Sel Daniel 

Sel Daniel, terdiri atas dua bagian setengah sel, yang mana setiap setengah sel merupakan 
kombinasi antara elektode dan larutannya. Setengah sel yang satu yang terdiri atas 
Cu2+/Cu, cenderung mengalami reaksi reduksi dan setengah sel lain terjadi reaksi yang 
berlawanan yaitu reaksi oksidasi. 
 Voltameter akan mengukur beda potensial diantara dua buah elektode yang masing 
masing dianggap seperti dua buah baterai yang dipasang seri. Pada masing-masing 

V
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elektode (setengah sel) yang terjadi reaksi reduksi dan oksidasi. Apabila kedua proses 
tersebut digabung menjadi reaksi redoks sebagai berikut: 
 Zn (s)  +  Cu2+ (aq)    →    Zn2+ (aq)  +  Cu (s)  
Ketika sel digunakan/dihubungkan elektode zink akan terlarut, sedangkan elektode 
tembaga akan bertambah dengan adanya endapan tembaga. 
 Konsep tentang gabungan dua buah setengah sel yang berbeda untuk menghasilkan 
listrik dapat dikembangkan dalam berbagai sistem baru. Nama umum dari sel jenis ini 
adalah sel Galvani dan untuk memudahkan penulisannya dibuatlah notasi sel atau tata 
nama sel. Cara ini menjadi sangat sederhana untuk menggambarkan sebuah sel. Untuk 
jelasnya dapat dilihat pada contoh dari sel Daniel, yang dengan metode 
penamaan/penulisan notasi sel  yang dibuat IUPAC,  maka sel tersebut dituliskan sebagai 
berikut: 

Zn   │  Zn2+   ║   Cu2+  │  Cu 
Notasi ini diawali dengan elektode di sebelah kiri dan menuju ke kanan melalui larutannya 
menuju elektode di sebelah kanan. Tanda  bar  tunggal  vertikal menunjukkan daerah phase 
boundari (interphase) dan tanda  bar ganda vertikal sebagai jembatan garam. Perjanjian 
penulisan tersebut dapat dikembangkan untuk mengetahui adanya aktivitas dari masing-
masing ion. Sehingga notasi sel sering dituliskan lebih lengkap sebagai berikut: 
  Zn   │  Zn2+ (a=1,0 M)  ║   Cu2+ (a=1,0 M) │  Cu 
Besarnya  E (sel) dihitung dengan cara seperti pada halaman 11. Sedangkan besarnya 
potensial akhir sebenarnya tergantung dari beberapa variabel, seperti konsentrasi spesi ion 
dan temperatur. Hubungan selengkapnya telah dinyatakan dengan persamaan Nernst 
berikut ini. 
             RT        a (bentuk tereduksi) 
 Esel = Eo

sel  -  ------- x ln --------------------------------- 
              nF         a (bentuk teroksidasi) 
Dengan R = tetapan gas, T = temperatur, n = muatan ion, F = bilangan Faraday   dan    a =  
aktivitas ion spesi zat. 
 
Untuk setengah sel Cu2+/Cu besarnya potensial dirumuskan:  
                      RT           a (Zn2+) 
Esel = [Eo (Cu2+/Cu) + Eo (Cu2+/Cu)] -  2,303  ------- x log --------------- 
                      2F             a (Cu2+) 

b. Beberapa Sel Volta Komersial 
Aplikasi sel volta dapat ditemukan dalam baterai dan aki. Bila kita perhatikan 

kegiatan manusia sekarang tidak akan terlepas dari hasil penemuan dan pengembangan sel 
volta. Peralatan elektronik dari senter, radio, kalkulator, telepon genggam, kamera, sepeda 
motor, mobil semua membutuhkan energi arus listrik searah sebagai sumber energi utama 
maupun sebagai sumber energi penyelaan awal (starter).  

1. Sel Aki 
Sel aki tersusun dari anode timbel (Pb) dan katode PbO2. Setiap pasang Pb dan PbO2 
menghasilkan tegangan 2 volt. Jadi, suatu aki 12 volt mengandung enam pasang Pb dan 
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PbO2 yang tersusun secara seri. Keping-keping Pb dan PbO2 dibenamkan ke dalam 
elektrolit H2SO4 30%. 

Anode  :  Pb(s) + SO4
2-(aq)  → PbSO4(s) + 2e 

Katode  : PbO2(s) + SO4
2-(aq) + 4H+(aq) + 2e    →   PbSO4(s) + 2H2O 

Reaksi sel : Pb(s) + PbO2(s) + 2SO4
2-(aq) + 4H+(aq)   →    2PbSO4(s) + 2H2O 

 

 
Gambar 4.3 : Skema Sel Aki 

 
Dengan bantuan arus listrik, reaksi di atas dapat dikembalikan ke kiri. PbSO4 diuraikan 
lagi menjadi Pb dan PbO2. Jadi sel aki yang sudah habis dapat kita isi (charged) kembali, 
sehingga baru seperti semula. 

2. Baterai Kering atau Sel Leclanche 
Baterai kering ini pertama ditemukan oleh Leclanche yang mendapatkan hak patent atas 
penemuan itu pada tahun 1866. Sel Laclanche ini terdiri atas suatu silinder yang terbuat 
dari logam zink yang berisi pasta yang terbuat dari campuran batu kawi (MnO2), salmaiak 
(NH4Cl), serbuk karbon dan sedikit air. Logam zink berfungsi sebagai anode sedangkan 
katode berupa grafit yang merupakan elektode inert, yang ditempatkan di tengah-tengah 
pasta, sedangkan pasta itu sendiri berfungsi sebagai oksidator. 
Reaksi-reaksi yang terjadi dalam sel Laclanche sebenarnya sangat rumit, tetapi pada garis 
besarnya sebagai berikut : 

Anode : Zn (s)  →  Zn2+(aq) + 2e 
Katode : 2MnO2(s) + 2NH4

+(aq) + 2e   →           Mn2O3(s) + 2NH3(aq) + H2O(l) 

   Zn(s) + 2MnO2(s) + 2NH4
+(aq)    →   Zn2+(aq) + Mn2O3(s) + 2NH3(aq) + H2O(l) 

Ion Zn2+ yang terbentuk mengikat NH3 membentuk ion komplek Zn(NH3)4
2+ 

Reaksi : Zn2+(aq) + 4NH3(aq)   →      Zn(NH3)4
2+(aq) 

   +  

  + 
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Potensial satu sel kering ini = 1,5 Volt, sel 
ini banyak dipakai karena dapat dibuat 
pada berbagai ukuran dan bentuk baik 
kotak atau silinder, di pasaran biasanya 
dalam bentuk silinder dibuat dalam 3 
ukuran dengan potensial sama sebesar 1,5 
volt. Sedangkan yang berbentuk kotak 
dibuat dengan beberapa ukuran dengan 
potensial bervariasi dari 6 Volt sampai 12 
volt, dalam baterai berbentuk kotak 
tersebut berisi beberapa sel yang tersusun 
secara seri.  

 
 Gambar 4.4 : Skema Sel Baterai 

 
 Sel ini mempunyai beberapa kelemahan antara lain tidak dapat diisi ulang, energi yang 
dihasilkan relatif kecil dan tidak dapat disimpan terlalu lama sebab pasta elektrolitnya 
dapat saling bereaksi walaupun sel ini tidak digunakan. 
 

3. Baterai Alkalin 
Baterai alkalin juga merupakan elemen kering, baterai ini memiliki beberapa 

keunggulan dibanding dengan baterai biasa (sel Laclanche), baterai ini mampu 
menyediakan arus listrik yang lebih stabil dalam waktu yang lebih lama, dengan potensial 
yang tetap walaupun bahan pereaksinya telah berkurang. Baterai ini sangat cocok 
digunakan untuk peralatan elektronik yang memerlukan kestabilan arus dan tegangan, 
misalnya untuk walkman sistem digital, lampu kilat pada kamera, ataupun peralatan yang 
lainnya.  

Pada sel alkalin ini digunakan zink sebagai anode dan MnO2 sebagai katode, 
elektrolit yang digunakan adalah KOH dalam bentuk pasta, karena elektrolitnya berupa 
basa (alkalin) mala sel ini disebut sebagai baterai alkalin. Sel ini dapat menyediakan arus 
dan potensial yang lebih stabil serta lebih lama sebab reaksi yang terjadi pada katode 
dihasilkan ion OH- dan ion ini diperlukan sebagai pereaksi pada anode sehingga 
penyediaan pereaksi relatif lebih cepat dengan demikian reaksinya berjalan dalam 
kecepatan yang relatif stabil sampai bahan pereaksi mendekati habis. Adapun reaksi yang 
terjadi sebagai berikut : 
      Reaksi : 

        Anode  : Zn(s) + 2OH-(aq)   →   Zn(OH)2(s) + 2e 
        Katode : 2Mn(O2(s) + 2H2O(l) + 2e  →  2MnO(OH)(s) + 2MnO(OH)(s) + 2OH-(aq)  
                 Zn(s) + 2MnO2(s) + 2H2O(l)  →  Zn(OH)2(s) + 2MnO(OH)(s) 

Seperti hal sel Laclanche sel alkalin ini menghasilkan potensial sebesar 1,5 volt. 
 

 

  + 
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4. Baterai Perak Oksida 
Baterai perak oksidasi ini biasanya dikemas dalam kemasan logam yang sangat 

kecil, karena penggunaan baterai ini untuk peralatan elektronik portabel dan kecil seperti 
jam tangan quartz, kalkulator, pager, dan lainnya. Masa pakai baterai ini sangat lama dapat 
mencapai 1 tahun, hal ini disebabkan selain karena penyediaan bahan pereaksi dalam 
baterai yang cukup, juga efisiensi peralatan yang tinggi dalam penggunaan arus listrik. 
Baterai ini terdiri atas anode Zn dan Ag2O sebagai katode, dengan elektrolit KOH 
berbentuk pasta, dimana antara ruang katode dan anode dipisahkan dengan separator. 
Reaksi yang berlangsung dalam sel ini adalah : 

Reaksi : Anode  : Zn(s) + 2OH-(aq)    →   Zn(OH)2(s) + 2e 
                       Katode : Ag2O(s) + H2O(l) + 2e   →  2Ag(s) + 2OH-(aq)  
              Zn(s) + Ag2O(s) + H2O(l)  →   Zn(OH)2(s) + 2Ag(s) 

Potensial sel ini adalah 1,5 volt. 
 
5. Baterai Nikel-Cadmium 

Baterai nikel-cadmium adalah baterai kering yang dapat diisi kembali, baterai ini 
terdiri atas anode logam kadmium dan sebagai katode nikel oksida (NiO2) dan ion OH- 
merupakan elektrolit berupa pasta. Baterai ini sama halnya dengan aki termasuk sel 
sekunder atau dapat diisi kembali karena hasil-hasil reaksinya, berupa zat padat yang 
menempel pada masing-masing elektodenya, reaksi pemakaian/pengosongan yang terjadi 
adalah sebagai berikut : 

Reaksi : Anode  : Cd(s) + 2OH-(aq)     →     Cd(OH)2(s) + 2e 
                      Katode : NiO(s) + 2H2O(l) + 2e   →    Ni(OH)2(s) + 2OH-(aq)  
                            Cd(s) + NiO2(s) + 2H2O(l)   →    Cd(OH)2(s) + Ni(OH)2(s) 

Karena hasil-hasil reaksi menempel pada masing-masing elektodenya, maka dengan 
memberikan aliran listrik searah dan dengan arah aliran elektronnya dibalik baterai 
tersebut dapat diubah menjadi seperti semula (sebelum digunakan sebagai sumber listrik) 
dengan kata lain dapat diisi ulang. 

 
b. Sel elektrolisis 

Sel elektrolisis adalah sel elektrokima dimana reaksi redoks terjadi karena adanya 
bantuan listrik. Adapun rangkaian sel secara singkat dapat digambarkan seperti pada 
Gambar 4.5 berikut. 
               +    -      
  Anode (+)      Katode (-) 
 
 
 
 
          Larutan elektrolit 
 

 

Gambar 4.5: Sel Elektrolisis 

 + 

+ 
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Secara umum dalam sebuah sel elektrolisis maka di masing-masing elektode akan terjadi 
reaksi redoks. Di katode akan terjadi reaksi reduksi dan di anode terjadi oksidasi. Untuk 
terjadi reaksi selama elektrolisis, maka diperlukan sejumlah potensial tertentu sebagai 
prasyarat reaksinya berlangsung. 
 Sebagai contoh adalah elektrolisis larutan perak nitrat dengan elektode kawat 
platina. Apabila diberikan potensial yang cukup maka akan terjadi reaksi sebagai berikut : 
Reaksi ionisasi: AgNO3 (aq)    → Ag+ (aq)  +  NO3

- (aq)   x 4 
Katode (Pt) : Ag+ (aq)  +  e  →  Ag (s)   x 4 
Anode (Pt) : 2 H2O (l)        → 4 H+ (aq) +  O2 (g) + 4 e x 1                                   
  ---------------------------------------------------------------------------------------- + 
Reaksi total : 4 AgNO3 (aq)  + 2 H2O (l)   → Ag (s)  +  NO3

- (aq)  + 4 H+ (aq) + O2 (g)  
Perhatikan contoh-contoh berikut! 
1. Reaksi elektrolisis larutan Na2SO4 dengan elektode Pt 
Di anode akan terjadi kompetisi antara ion SO4

2- dengan molekul air : 

2SO4
2-(aq)   ⇄   S2O8

2-(aq) + 2e  Eo = -2,01 volt 

2H2O (l)  ⇄ 4H+(aq) + O2(g) + 4e Eo = -1,23 volt 
Oleh karena potensial reduksi standar air lebih besar maka oksidasi air lebih mudah 
berlangsung, sedangkan di katode akan terjadi kompetisi antara ion Na+ dengan molekul 
air sebagai berikut : 

Na+ (aq) + e  ⇄       Na (s)   Eo = -2,71 volt 

2H2O (1) + 2e  ⇄       2OH- (aq) + H2 (g)  Eo = -0,83 volt 
Dari data potensial reduksi ternyata potensial reduksi air lebih besar maka reduksi air 

akan lebih mudah terjadi, sehingga secara lengkap elektrolisis larutan Na2SO4 dapat ditulis 
sebagai berikut : 

 Na2SO4 (aq)  →   2Na+ (aq) + SO4
2- (aq) 

Katode  : 2H2O (1)  +  2e   →   2OH-
 (aq) + H2 (g) ………. (X 2) 

Anode : 2H2O (1)   →   4H+ (aq) + O2 (g) + 4e     ………. (X 1) 
                   + 
  6H2O (1)  →   4OH- (aq) + 2H2 (g) + 4H+ (aq) + O2 (g) 

Reaksi bersih : 2H2O (1)   →   2H2 (g) + O2 (g) 

 
2. Elektrolisis larutan KI dengan elektode grafit (C) 

Pada elektrolisis larutan KI akan terbentuk gas hidrogen pada katode dan iodin 
pada anode, sedangkan larutan di sekitar katode bersifat basa, bagaimana ini dapat 
dijelaskan?. Dalam larutan KI akan terjadi kompetisi pada masing-masing elektodenya, 
pada katode akan terjadi kompetisi antara ion K+ dengan molekul air dan akan mengalami 
reaksi reduksi di katode. 

K+ (aq) + e    ⇆     K (s)   Eo = -2,92 volt 

2H2O (l) + 2e   ⇄     2OH- (aq) + 4e  Eo = -0,83 volt 
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Dari persamaan reaksi ternyata potensial reduksi air lebih besar, maka reduksi air 
lebih mudah berlangsung, sedangkan di anode akan terjadi kompetisi antara ion I- dengan 
molekul air dan akan mengalami reaksi oksidasi di anode. 

2I- (aq)   ⇄     I2 (s) + 2e   Eo = -0,54 volt 

2H2O (1)   ⇆       4H+(ag) + O2 (g) + 4e Eo = 1,23 volt 
Pada reaksi terlihat bahwa potensial reduksi ion I- lebih kecil, maka lebih mudah 

berlangsung reaksi oksidasi ion I-. Jadi secara keseluruhan elektrolisis larutan KI akan 
menghasilkan H2, OH-, dan I2 sesuai reaksi, KI (aq)   →  K+ (aq) + I- (aq) 

Katode : 2H2O (1) + 2e  →   2OH- (aq) + H2 (g) 

Anode :  2I- (aq)   →    I2 (s) + 2e 
 
  2H2O (1) + 2I- (aq) →   2OH- (aq) + H2 (g) + I2 (s) 

Reaksi keseluruhan : 2H2O (1) + 2KI (aq)  →   2KOH (aq) + H2 (g) + I2 (s) 

 
3. Elektrolisis Larutan CuSO4 dengan Elektode Cu 

Elektrolisis larutan CuSO4 dengan elektode aktif (Cu) akan memberikan hasil yang 
berbeda terutama pada anode, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Dalam larutan 
CuSO4 terdapat ion Cu2+, ion SO4

2- maupun molekul air serta logam Cu pada anode. 
Di katode akan terjadi kompetisi antara ion Cu2+ dan molekul air. 

Cu2+ (aq) + 2e   ⇄      Cu (s)   Eo = + 0,34 volt 

2H2O (1) + 2e   ⇆      2OH- (aq) + H2 (g) Eo = -0,83 volt 
Pada reaksi tersebut terlihat bahwa potensial reduksi Cu lebih besar, maka ion Cu2+ 

lebih muda mengalami reduksi, sedangkan di anode akan terjadi kompetisi antara ion SO4
2-

, molekul air dan anode (Cu). 

2SO4
2- (aq)  ⇄  S2O8

2-(aq) + 2e Eo = - 2,01 volt 

2H2O (1)  ⇆  4H+(aq) + O2(g) + 4e Eo = - 1,23 volt 

Cu (s)  ⇄  Cu2+ (aq) + 2e  Eo = - 0,34 volt 
Potensial reduksi Cu paling kecil maka logam tembaga lebih mudah mengalami 

oksidasi. Sehingga secara keseluruhan reaksi elektrolisis larutan CuSO4 dengan elektode 
Cu dapat ditulis sebagai berikut.  CuSO4 (aq)   →   Cu2+ (aq) + SO4

2- (aq)  

Katode : Cu2+ (aq) + 2e  →   Cu (s) 

Anode  : Cu (s)    →    Cu2+ (aq) + 2e 
Reaksi total:        Cu (s)   →    Cu (s) 

                     (anode)          (katode) 
 
4. Elektrolisis Leburan Elektrolit 

Suatu leburan atau cairan elektrolit kita peroleh dengan cara memanaskan padatan 
elektrolit tersebut di atas suhu titik lelehnya tanpa ada air. Zat-zat yang leburannya dapat 
dielektrolisis hanyalah oksida-oksida dan garam-garam halida. Elektrolisis leburan 
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elektrolit digunakan untuk membuat logam-logam alkali, alkali tanah, aluminium, dan 
logam-logam yang memiliki E° lebih kecil dari –0,83 volt (E° air). Seperti kita ketahui, 
logam-logam di atas tidak dapat dibuat dari elektrolisis larutan, sebab ion-ion logam ini 
kalah bersaing dengan air dalam menangkap elektron. 
Perhatikan contoh berikut. 
Contoh : Elektrolisis leburan NaCl 

Dalam keadaan leburan NaCl terdapat sebagian ion-ion yang bebas bergerak. Ion 
Na+ akan bergerak menuju katode mengambil electron dan mengalami reduksi 
menghasilkan logam Na. Sedangkan ion Cl- akan bergerak menuju anode 
melepaskan electron dan mengalami oksidasi menghasilkan gas Cl2. 
Reaksi yang terjadi sebagai berikut : 
           2NaCl (ℓ)    →   2Na+ (ℓ) + 2Cl- (ℓ) 
Katode : 2Na+ (ℓ) + 2 ℓ    → 2Na (ℓ) 
Anode : 2Cl- (ℓ)     →    Cl2(g) + 2 (ℓ) 
        + 
     2 NaCl + (ℓ) + 2Cl- (ℓ)   →  2 Na (ℓ) + Cl2 (g) 
Reaksi keseluruhan 2NaCl   →  2Na (ℓ) + Cl2 (g) 

Dengan memperhatikan beberapa contoh di atas dapat disimpulkan bahwa reaksi 
yang terjadi pada proses elektrolisis ditentukan oleh potensial dan jenis elektodenya, 
sehingga reaksi yang terjadi pada katode dan anode. Adapun reaksi-reaksi selengkapnya 
dapat dilihat dalam Tabel 4.2. 
 
5. Aspek Kuantitatif dalam Sel elektrolisis 

Michael Faraday (1791 – 1867), selain mengembangkan metode elektrolisis, juga 
menerangkan hubungan kuantitatif antara jumlah arus listrik yang dilewatkan pada sel 
elektrolisis dengan jumlah zat yang dihasilkan pada elektode. 

Pada zaman Faraday, para ahli kimia memakai konsep berat ekivalen dalam 
perhitungan stoikiometri. Berdasarkan kenyataan bahwa dalam pembentukan air setiap 1 
gram hidrogen selalu bereaksi dengan 8 gram oksigen, maka berat ekivalen (e) suatu unsur 
didefinisikan sebagai jumlah gram unsur tersebut yang tepat bereaksi dengan 1 gram 
hidrogen atau dengan 8 gram oksigen. Dengan sendirinya hidrogen memiliki harga e = 1 
dan oksigen memiliki harga e = 8. Harga e dari unsur-unsur lain dapat ditentukan. Sebagai 
contoh, aluminium sebanyak 9 gram dapat bereaksi dengan 8 gram oksigen untuk 
membentuk aluminium oksida, sehingga aluminium memiliki e = 9. Demikian pula, 35,5 
gram klorin tepat bereaksi dengan 1 gram hidrogen untuk membentuk hidrogen klorida, 
sehingga klorin memiliki e = 35,5. 
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Tabel 4.2. Resume reaksi elektolisis pada masing-masing elektrode 
Reaksi Pada Katode 

(reduksi terhadap kation) 
Reaksi Pada Anode 

(oksidasi terhadap anion) 
1. Ion-ion logam alkali, alkali tanah, Al3+, 

dan ion-ion logam yang memiliki E° 
lebih kecil dari –0,83 volt tidak direduksi 
dari larutan. Zat yang direduksi adalah 
pelarut (air) dan terbentuklah gas 
hidrogen (H2). 

 
 
 

1. Ion-ion yang mengandung atom dengan 
bilangan oksidasi maksimum, misalnya 
SO4

2- atau NO3
-, tidak dapat dioksidasi. 

Zat yang dioksidasi adalah pelarut (air) 
dan terbentuklah gas oksigen (O2). 

2. Ion-ion logam yang memiliki E°  lebih 
besar dari –0,83 volt direduksi menjadi 
logam yang diendapkan pada permukaan 
katode 

 
 
 

2.Ion-ion halida (X-), yaitu F-, Cl-, Br- dan I-, 
dioksidasi menjadi halogen (X2), yaitu 
F2, Cl2, Br2, dan I2. 

3. Ion H+ dari asam direduksi menjadi gas 
hidrogen (H2). 

 
 
 

3. Ion OH- dari basa dioksida menjadi gas 
oksigen (O2). 

4. Jika yang dielektrolisis adalah leburan 
(cairan) elektrolit tanpa ada air, maka 
ion-ion pada nomor (1) di atas dapat 
mengalami reaksi nomor (2), sehingga 
diperoleh logam yang diendapkan pada 
permukaan katode. 

4.Pada proses penyepuhan dan pemurnian 
logam, maka yang dipakai sebagai anode 
adalah suatu logam (bukan Pt atau C), 
sehingga anode (logam) mengalami 
oksidasi menjadi ion yang larut. 

 
 
 

Melalui eksperimen, Faraday merumuskan beberapa kaidah perhitungan 
elektrolisis, yang kini dapat dikenal sebagai Hukum Faraday berikut ini. 
1. Jumlah zat yang dihasilkan pada elektode berbanding lurus dengan jumlah arus listrik 

yang melalui sel elektrolisis. 
2. Jika arus listrik yang sama dilewatkan pada beberapa sel elektrolisis, maka berat zat 

yang dihasilkan masing-masing sel berbanding lurus dengan berat ekivalen zat-zat 
tersebut. 

Perlu diketahui bahwa pada zaman Faraday elektron belum dikenal, sebab elektron 
baru ditemukan oleh Joseph John Thomson tahun 1897. Kini berat ekivalen (e) suatu unsur 
dihitung berdasarkan jumlah elektron. 
  Ar atau Mr 

e  =  ------------------------ 
  Jumlah elektron 

2H2O + 2e          2OH- + H2 

Mn+ + n e              M 

2H+ + 2e         H2 

2H2O             4H+ + 4e + O2 

2X-      X2 + 2e 

4OH-       2H2O + 4e + O2 

M          Mn+ + ne 
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Harga berat ekivalen (e) masing-masing unsur hasil elektrolisis adalah sebagai berikut. 
1. Gas  H2 dihasilkan melalui reaksi : 
  2H2O + 2e  →    2OH- + H2 

  2H+ + 2e   →      H2
 

 Pembentukan 1 molekul H2 melibatkan dua elektron. 

 Berat ekivalen (e) gas H2 = 1
2
2
=  

2. Gas O2 dihasilkan melalui reaksi : 
         2H2O     →    4H+ + 4e + O2 

          4OH-    →    2H2O + 4e + O2 

Pembentukan 1 molekul O2 melibatkan empat elektron 

Berat ekivalen (e) gas O2 = 8
4

32
=  

3. Halogen (X2) dihasilkan melalui reaksi : 
2X- →   X2 + 2e 
Pembentukan 1 molekul X2 melibatkan dua elektron. 

Berat ekivalen (e) X2 = ArMrX
=

2
2

 unsur X 

4. Logam-logam (M) dihasilkan melalui reaksi : 
Mn+ + n e   →    M 
Pembentukan 1 atom logam melibatkan n elektron, dengan n = muatan ion logam. 

     Ar logam 
Berat ekivalen (e) logam = -----------------  

     Muatan ion 
Untuk mengenang jasa Michael Faraday, kini didefinisikan bahwa satu Faraday (1 

F) adalah jumlah listrik yang terdiri atas satu elektron atau 6,0221367 x 1023 buah elektron. 
Karena muatan sebuah elektron adalah 1,60217733 x 10-19 coulomb, maka listrik satu 
Faraday setara dengan muatan sebesar : 

6,0221367 x 1023 x 1,60217733 x 10-19 coulomb 
= 9,64853 x 104 coulomb 
Bilangan 9,64853 x 104 ini sering dibulatkan menjadi 9,65 x 104 atau 96500, dan 

disebut tetapan Faraday dengan satuan coulomb mol-1. 
1 Faraday (1F) = 1 mol elektron 
                         = muatan 96500 coulomb 

F = 9650096500
itCoulomb

=  

dengan F = jumlah listrik dalam Faraday (jumlah mol elektron) 
              i = kuat arus (amper) 
              t = waktu (detik) 

           Kedua Hukum Faraday yang telah dikemukakan terdahulu dapat dirumuskan secara 
kuantitatif sebagai berikut. 
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1. Jumlah zat yang terbentuk di katode atau di anode ndinyatakan oleh persamaan berikut 
ini 

 W = e f               atau  W = 
96500

eit  

dengan, w = berat hasil elektrolisis (gram) 
              e = berat ekivalen 
              F = jumlah listrik (faraday) 

2. Jika terdapat dua hasil elektrolisis dengan arus listrik yang sama, maka berlaku 
hubungan 

                      w1  w2 
                    -------  = -------- 
             e1            e2 
 
Perhatikan contoh soal berikut : 
Soal : Elektrolisis Larutan AgNO3 selama 1 jam digunakan arus listrik 10 ampere. 

Hitung massa Ag yang mengendap pada katode dan berapa liter gas yang 
terbentuk pada STP (Ar Ag = 108, O = 16) 

Jawab : Reaksi  : 
  Katode : Ag+ (aq) + ℓ         Ag (s) 
  Anode : 2H2O (ℓ)              4H+ (aq) + O2 (g) + 4 ℓ 

Massa Ag yang mengendap : 

  W = 
96500

eit
 

108/1 x 10 x 3600 
W = ------------------------ 
             96500 

             
                     = 40,29 gram 

Volume O2 yang terjadi adalah: 
          16/2 x 10 x 3600 
W = ------------------------- 
               96500 

      = 2,98 gram 
    = 2,98 / 32 mol = 0,093 mol 
     Pada keadaan STP maka 
 
     Volume O2 = 0,093 x 22,4 L = 2,08 L 
 
 
 
 
 

MODUL PLPG 2014 | PENDALAMAN MATERI KIMIA 513 



6. Penggunaan Elektrolisis dalam Industri 
a) Produksi Zat 

Melalui proses elektrolisis, kita dapat memperoleh unsur-unsur logam, halogen-
halogen, gas hidrogen, dan gas oksigen. 
Sebagai contoh, marilah kita tinjau hasil-hasil elektrolisis larutan NaCl. 
2NaCl(aq)    →   2Na+(aq) + 2Cl-(aq) 
2H2O + 2e   →   2OH-(aq) + H2(g) 
2Cl-(aq)    →      Cl2(g) + 2e 
2NaCl(aq) + 2H2O   →   2NaOH(aq) + H2(g) + Cl2(g) 
Gas H2 terbentuk di katode, gas Cl2 terbentuk di anode, dan pada larutan sisa kita 
memperoleh NaOH. 

b) Penyepuhan 
Salah satu proses elektrolisis yang populer adalah penyepuhan 

(electroplating), yaitu melapisi permukaan suatu logam dengan logam lain. Agar lebih 
jelas, marilah kita tinjau proses penyepuhan sendok alumunium oleh perak. Logam 
yang akan dilapisi (sendok) dipakai sebagai katode, sedangkan logam pelapis (perak) 
dipakai sebagai anode. Suatu larutan garam perak, misalnya larutan AgNO3, dipakai 
sebagai elektrolit. 

Perak (anode) akan teroksidasi menjadi 

ion Ag+ yang larut. Kemudian, ion Ag+ ini 

mengalami reduksi menjadi logam perak 

kembali, yang kini diendapkan pada 

permukaan sendok (katode). 

Gambar 4.6: Skema Penyepuhan 
 
Reaksi yang terjadi sebagai berikut : 

 Katode (Al) :  Ag+ (aq) + e  →    Ag (s) 
 Anode (Ag) : Ag (s)      →   Ag+ (aq) + e 

c) Pemurnian Logam 
Proses elektrolisis juga dipakai pada pemurnian suatu logam, misalnya tembaga. 

Untuk membuat kabel-kabel listrik diperlukan logam tembaga yang betul-betul murni, 
sebab pengotoran sekecil apapun dapat mengurangi konduktivitas kabel tersebut.  

Ketika dipisahkan dari bijihnya, logam tembaga biasanya bercampur dengan sedikit 
besi, zink, emas, dan perak. Tembaga yang tidak murni dipakai sebagai anode dalam sel 
elektrolisis yang mengandung larutan CuSO4. Sebagai katode, dipakai batang tembaga 
yang murni. Potensial listrik yang dilewatkan melalui sel diatur sedemikian rupa, sehingga 
bagian anode yang larut hanyalah tembaga, besi, dan zink. Mereka larut sebagai Cu2+, Fe2+, 
dan Zn2+. Emas dan perak tidak larut dan berjatuhan ke dasar wadah. 
 
 
 

+ 
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Reaksi yang terjadi : 
 CuSO4 (aq)    →    Cu2+(aq) + SO4

2-(aq) 
Katode : Cu2+(aq) + 2e   →    Cu(s) 
Anode : Cu(s)    →    Cu2+ (aq) + 2e 
                        Cu (s)   →    Cu (s) 
                        Anode           Katode 

C. Aplikasi Elektrokimia 
Penerapan sistem elektrokimia dapat dijumpai dalam beberapa hal, diantaranya: 
a. Proses penyepuhan logam secara elektroplating maupun proses elektrodeposisi 

beberapa material lain. 
b. Pengembangan berbagai sel bahan bakar, untuk menghasilkan potensial tertentu. 
c. Pengembangan material baru secara elektrosintesis untuk menghasilkan material 

elektroaktif maupun senyawa-senyawa polimer elektroaktif yang lain. 
d. Untuk analisis secara elektrokimia, seperti sistem elektrogravimetri, potensiometri 

maupun voltametri. 
Contoh : Pada potensiometri pengukuran ion klorida digunakan elektode perak-perak 

klorida dan pembanding elektode kalomel jenuh. 

Kegiatan Latihan/Praktek Akhir Program: 
a. Penyetaraan reaksi  redoks  
Tuliskan dengan lengkap dan setarakan reaksi-reaksi berikut : 
1. KMnO4 + FeSO4 + H2SO4  → K2SO4 + MnSO4 + Fe3(SO4)2 + H2O 
    dengan cara setengah reaksi maupun cara bilangan oksidasi. 
2. Cl2 + IO3

-   → Cl- +  IO4
-  

    dengan cara setengah reaksi. 
3. Cu + HNO3   →   Cu(NO3)2 + NO2  + H2O 
    dengan cara bilangan oksidasi.    
4. As2S5 + HNO3  +   H2O   →   H3AsO3 + NO  +  S 
    dengan cara bilangan oksidasi.    
5. Cu+  +  BrO3

-   →  Br-  +   Cu2+  
    dengan cara setengah reaksi. 

b. Pengukuran Potensial Sel  
Dengan menggunakan rangkaian sel elektrokimia, ukurlah besarnya potensial dari sistem 
ataupun material berikut ini : 
c. Sel baterai 
d. Larutan NaCl 1 M 
e. buah jeruk 
f. buah apel 
g. larutan HCl 1 M 
Catatan : 
1. Pengukuran menggunakan rangkaian alat sebagai berikut (Gambar 4.7) : 
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Elektode            Elektode 
kerja             Pembanding luar 
              Lar. KCl 
Lar. dalam            Raksa 
              Kalomel + KCl 
Ag, AgCl 
              Glaswool 
Membran 
kerja             Kristal KCl 
 
Lar. Sampel            Bahan porous 
 

Gambar 4.7. Pengukuran potensial analit secara potensiometri 
2. Bila yang diukur adalah buah jeruk maka elektode yang dipakai adalah lempeng logam 

tembaga, seperti pada Gambar 4.8 berikut : 

 
Gambar 4.8. Rangkaian pengukuran potensial dengan elektode logam 

 
 

Lembar kerja Penentuan Esel 
 

Alat dan bahan Ukuran/satuan Jumlah 
• Gelas kimia 100 mL 4 
• Kertas saring 25 x 5 cm 1 
• Volt meter - 1 
• Kabel 30 cm 4 
• Penjepit buaya - 4 

Voltmeter 
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• Lempengan logam Zn, Cu, Mg, dan Fe 7 x 1 cm 1 
• Larutan CuSO4 0,1 M 50 mL 
• Larutan Zn SO4 0,1 M 50 mL 
• Larutan Mg SO4 0,1 M 50 mL 
• Larutan Fe SO4 0,1 M 50 mL 
• Larutan KNO3 1,0 M 50 mL 

 
Cara Kerja 
(1) Memasukkan 50 mL ZnSO4 0,1 M ke dalam sebuah gelas kimia dan celupkan 

sepotong logam zink ke dalam larutan tersebut. 
(2) Memasukkan 50 mL CuSO4 0,1 M ke dalam sebuah gelas kimia dan celupkan 

sepotong logam tembaga ke dalam larutan tersebut. 
(3) Membuat jembatan garam dengan menggulung kertas saring memanjang sehingga 

membentuk batangan sebesar pensil dan celupkan ke dalam larutan KNO3 sehingga 
semuanya basah. 

(4) Menghubungkan larutan 1 dan larutan 2 dengan jembatan garam. 
(5) Menghubungkan kedua elektode Zn dan Cu melalui Volt meter dengan menggunakan 

kabel dan penjepit buaya, jika jarum volt meter bergerak ke arah kiri (negatif) segera 
putuskan rangkaian tersebut dan baliklah rangkaian kabel yang menuju volt meter 
sehingga jarum volt meter bergerak ke kanan (positif), kemudian biarkan sejenak dan 
catat beda potensial yang terjadi. 

(6) Melakukan langkah-langkah tersebut 1 sampai 5 dengan pasangan setengah sel seperti 
tercantum pada tabel pengamatan berikut. 

Tabel Hasil Pengamatan 
Setengah sel Katode (+) A B C D 
Setengah sel Anode (-) Cu2+ / Cu Zn2+ / Zn Mg2+ / Mg Fe2+ / Fe 
1. Cu2+ / Cu  ………….. …………. ……….. 
2. Zn2+ / Zn ………….  …………. ……….. 
3. Mg2+ / Mg …………. ……………  ……….. 
4. Fe2+ / Fe …………. …………… …………  

 
Gambar 4.9 Rangkaian Sel Volta 
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Hasil Pembahasan 
(7) Tulislah diagram (notasi) sel, serta reaksi pada masing-masing elektode untuk 

pasangan sel (2 - A), (3 – A), (4 – A), (1 – B), (3 – B), (4 – B) dan seterusnya ! 
(8) Hitunglah potensial sel dari masing-masing pasangan setengah sel pada hasil 

pengamatan, berdasarkan tabel potensial reduksi standar, dan bandingkan hasil 
perhitungan itu dengan hasil pengukuran yang tercantum dalam tabel pengamatan. 
Berikan penjelasan ! 

 
Simpulan 
Berikan simpulan berdasarkan data hasil percobaan yang kamu lakukan bersama kelompok 
saudara. 
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SOAL-SOAL PENILAIAN (ASSESMENT)  
 

Soal  Set 1: 
Mujiyah seorang ibu rumah tangga ingin meyepuhkan cincin pernikahan seberat 3 gram 
yang terbuat dari emas muda 14 karat. Maka Mujiyah datang ke Pasar Beringharjo di UD. 
Maryono Plating. Pak Maryono sebagai pemilik Toko mulai menyepuh cincin tersebut 
dengan menyediakan larutan AuCl3 0,1 M. Kemudian memasang elektrode (tersedia 
elektrode logam platina sebagai anode dan kawat inert), serta rangkaian kabel dan sumber 
arus listrik 0,5 amper. 
a. Gambarkan skema proses penyepuhan tersebut! 
b. Tuliskan reaksi redoks yang terjadi selama elektrolisis 
c. Jika Eo Au3+/Au = 1,50 volt, Eo O2/H2O = 1,23 volt dan, berapa potensial standar 

minimal yang diperlukan untuk elektrolisis tersebut! 
d. Bagaimana cara membuat larutan AuCl3 0,1 M sebanyak 100 mL dengan tepat dan 

benar, jika tersedia bahan logam emas batangan murni, HCl dan HNO3 pekat serta 
bahan dan alat pendukung lain yang tersedia. 

e. Bila Ar Au=197, bilangan Faraday=96500 dan elektrolisis dilakukan selama 10 menit, 
berapa berat cincin setelah dikeringkan. 
Jawab : 

a. Gambar rangkaian sistem elektrolisis 
 
    +                    - 
 

Anode(Pt)                                           Katode (Cincin) 
 
 
 
 
                                       Larutan AuCl3 
 
 
 

Nilai = 2 
 
 
 

b. Reaksi yang terjadi : 

Katoda : Au3+  +  3e    ⇄   Au                          x 4 

Anoda  :       2 H2O   ⇄  O2  + 4H+ + 4e                 x 3 
  ----------------------------------------------------------  + 

  4 Au3+  +  6 H2O  ⇄  4 Au  + 3 O2  + 12 H+ 
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Nilai = 2 

 
c. Eo

sell = Eo Au3+/Au - Eo O2/H2O  
         = 1,50 volt - 1,23 volt 
         = 0,27 volt (Nilai potensial diatas 0,27 volt akan terjadi elektrolisis) 
Nilai = 2 

 
d. Perhitungan:  

- dalam larutan AuCl3 0,1 M terdapat 0,1 mol AuCl3 dalam setiap liter 
- dalam 100 mL larutan terdapat 0,01 mol = 0,01 x 179 gram = 1,79 gram 
Cara membuat larutan AuCl3 : 
- menimbang 1,79 gram emas batangan murni 
- tambahkan beberapa tetes aquaregia (campuran HCl dan HNO3 pekat dengan 

perbandingan 3:1), hingga semua emas larut 
- masukkan dalam labu takar 100 mL dan bilas larutan emasnya dengan akuades 
- tambahkan akuades hingga tanda. 
Nilai = 2 

e. Massa cincin setelah elektrolisis sebagai berikut: 
         Z . i . t          179/3 x 0,5 x 10 x 60 
m = ------------ =  ----------------------------- = 0,185 gram 
             F                        96500 
 

Jadi massa cincin adalah 3,185 gram. 
Nilai = 2 

 
Soal  Set 2: 
Poniyah seorang ibu rumah tangga ingin meyepuhkan cincin imitasi seberat 3 gram yang 
terbuat dari perak. Maka Poniyah datang ke Pasar Beringharjo di UD. Maryono Plating. 
Pak Maryono sebagai pemilik Toko mulai menyepuh cincin tersebut dengan menyediakan 
larutan AgNO3 0,1 M. Kemudian memasang elektrode (tersedia elektrode kawat perak), 
serta rangkaian kabel dan sumber arus listrik 0,5 amper. 
a. Gambarkan skema proses penyepuhan tersebut! 
b. Tuliskan reaksi redoks yang terjadi selama elektrolisis 
c. Jika Eo Ag+/Ag = 0,80 volt, berapa potensial standar minimal yang diperlukan untuk 

elektrolisis tersebut! 
d. Bagaimana cara membuat larutan AgNO3 0,1 M sebanyak 100 mL dengan tepat dan 

benar, jika tersedia bahan garam AgNO3 serta bahan dan alat pendukung lain yang 
tersedia. 

e. Bila Ar Ag=108, bilangan Faraday=96500 dan elektrolisis dilakukan selama 10 menit, 
berapa berat cincin setelah dikeringkan. 
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Jawab : 
a. Gambar rangkaian sistem elektrolisis 

 
 

Anode(Ag)                                           Katode (Cincin) 
 
 
 
 
                                       Larutan AgNO3 
 
 

Nilai = 2 
 

b. Reaksi yang terjadi : 

Katoda : Ag+  +  e    ⇄   Ag                           

Anoda  :       Ag   ⇄  Ag+    + e              
  ----------------------------------  + 

  Ag+  +  Ag  ⇄   Ag  + Ag+   
 
Nilai = 2 

 
c. Eo

sell = Eo Ag+/Ag - Eo Ag+/Ag 
            = 0,80 volt - 0,80 volt 
            = 0,00 volt (Nilai potensial positif akan terjadi elektrolisis) 

Nilai = 2 
 

d. Perhitungan:  
- dalam larutan AgNO3 0,1 M terdapat 0,1 mol AgNO3 dalam setiap liter 
- dalam 100 mL larutan terdapat 0,01 mol = 0,01 x 108 gram = 1,08 gram 
Cara membuat larutan AgNO3 : 
- menimbang 1,08 gram garam AgNO3 
- tambahkan beberapa mL akuades bebas mineral hingga semua garam AgNO3 larut 
- masukkan dalam labu takar 100 mL dan bilas larutan dengan akuades bebas 

mineral 
- tambahkan akuades bebas mineral hingga tanda. 
Nilai = 2 

e. Masa cincin setelah elektrolisis sebagai berikut: 
         Z . i . t          108/1 x 0,5 x 10 x 60 
m = ------------ =  ----------------------------- = 0,336 gram 
             F                        96500 
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Jadi massa cincin adalah 3,336 gram. 
Nilai = 2 

 
Soal  Set 3: 
Ponirah seorang ibu rumah tangga ingin meyepuhkan cincin imitasi seberat 3 gram yang 
terbuat dari tembaga. Maka Ponirah datang ke Pasar Beringharjo di UD. Maryono Plating. 
Pak Maryono sebagai pemilik Toko mulai menyepuh cincin tersebut dengan menyediakan 
larutan CuSO4   0,1 M. Kemudian memasang elektrode (tersedia elektrode kawat tembaga 
murni), serta rangkaian kabel dan sumber arus listrik 0,5 amper. 
a. Gambarkan skema proses penyepuhan tersebut! 
b. Tuliskan reaksi redoks yang terjadi selama elektrolisis 
c. Jika Eo Cu2+/Cu = 0,34 volt, berapa potensial standar minimal yang diperlukan untuk 

elektrolisis tersebut! 
d. Bagaimana cara membuat larutan CuSO4 0,1 M sebanyak 100 mL dengan tepat dan 

benar, jika tersedia bahan garam CuSO4 serta bahan dan alat pendukung lain yang 
tersedia. 

e. Bila Ar Cu=63,5, bilangan Faraday=96500 dan elektrolisis dilakukan selama 10 menit, 
berapa berat cincin setelah dikeringkan. 

Jawab : 
a. Gambar rangkaian sistem elektrolisis 

 
 

Anode(Cu)                                           Katode (Cincin) 
 
 
 
 
                                       Larutan CuSO4 
 
 
 

Nilai = 2 
 

b. Reaksi yang terjadi : 

Katoda : Cu2+  +  2e    ⇄   Cu                           

Anoda  :       Cu   ⇄  Cu2+    + 2e              
  ----------------------------------  + 

  Cu2+  +  Cu  ⇄   Cu  + Cu2+   
 
Nilai = 2 
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c. Eo
sell = Eo Cu2+/Cu - Eo Cu2+/Cu 

   = 0,34 volt - 0,34 volt 
   = 0,00 volt (Nilai potensial positif akan terjadi elektrolisis) 
Nilai = 2 

 
d. Perhitungan:  

- dalam larutan CuSO4 0,1 M terdapat 0,1 mol CuSO4 dalam setiap liter 
- dalam 100 mL larutan terdapat 0,01 mol = 0,01 x 63,5 gram = 0,635 gram 
Cara membuat larutan CuSO4 : 
- menimbang 0,635 gram garam CuSO4 
- tambahkan beberapa mL akuades hingga semua garam CuSO4 larut 
- masukkan dalam labu takar 100 mL dan bilas larutan dengan akuades  
- tambahkan akuades hingga tanda. 
Nilai = 2 

e. Masa cincin setelah elektrolisis sebagai berikut: 
         Z . i . t          63,5/2 x 0,5 x 10 x 60 
m = ------------ =  ----------------------------- = 0,099 gram 
             F                        96500 
 

Jadi masa cincin adalah 3,099 gram. 
 
Nilai = 2 
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Pendalaman Materi Kimia

Kimia Organik



BAB I 
PENDAHULUAN 

 
  
A. Deskripsi Singkat Cakupan bahan ajar 
 Pemantapan dan pengembangan perangkat pembelajaran kimia serta implementasi 
dari standar kompetensi memahami sifat-sifat senyawa organik atas dasar gugus fungsi dan 
reaksinya, benzena dan turunannya 
 
B. Prasyarat 
 Agar dapat secara mudah mempelajari isi modul ini peserta harus sudah memahami 
struktur atom, ikatan kimia, maupun bentuk molekul yang dapat dipelajari dari kegiatan 
belajar sebelumnya. 
 
C. Petunjuk Penggunaan Modul 
 Modul ini terdiri dari 6 kegiatan belajar, yang disusun dari konsep yang sederhana 
ke konsep yang lebih lanjut. Setiap kegiatan belajar diakhiri dengan latihan soal, 
diharapkan Saudara sudah menguasi lebih dari 80% sebelum mempelajari kegiatan belajar 
berikutnya. 
 
D. Tujuan Akhir 
 Setelah mempelajari modul ini peserta diharapkan dapat memahami, 
menggambarkan struktur dan memberi nama, serta dapat menuliskan reaksi-reaksi dasar 
dari beberapa golongan senyawa organik atas dasar gugus fungsinya, benzena dan 
turunannya. Peserta juga mampu mengembangkan perangkat pembelajaran dari materi 
tersebut serta implementasinya. Kompetensi dasar yang diharapkan antara lain: 

1. Mendeskripsikan struktur, cara penulisan, tata nama, sifat, kegunaan, dan 
identifikasi senyawa karbon (haloalkana, alkanol, alkoksi alkana, alkanal, alkanon, 
asam alkanoat, dan alkil alkanoat). 

2. Mendiskripsikan struktur, cara penulisan, tata nama, sifat, dan kegunaan benzene 
dan turunannya. 
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Kegiatan Belajar 1 
BAB II 

DEFINISI DAN KLASIFIKASI SENYAWA ORGANIK 
 
 
A. Tujuan  Antara 
 Dalam kegiatan belajar ini Anda akan mempelajari gambaran umum tentang 
defenisi, struktur molekul, dan klasifikasi dari senyawa organik. Anda diharapkan dapat: 
1. Menjelaskan defenisi senyawa organik 
2. Menjelaskan perbedaan senyawa organik 
3. Menjelaskan terjadinya ikatan kimia dalam senyawa organik 
4. Menjelaskan bentuk struktur molekul senyawa organik 
5. Menjelaskan klasifikasi senyawa organik berdasarkan gugus fungsi 
 
B. Uraian Materi 
1. Defenisi Senyawa organik 
 Kimia organik adalah studi ilmiah mengenai struktur, sifat, komposisi, reaksi, dan 
sintesis senyawa organik.  Senyawa organik dibangun oleh karbon dan hidrogen, dan dapat 
mengandung unsur-unsur lain seperti nitrogen, oksigen, fosfor, dan belerang. Senyawa 
organik adalah senyawa kimia yang molekulnya mengandung karbon, kecuali karbida, 
karbonat, dan oksida karbon. Beberapa senyawa organik seperti karbohidrat, protein, dan 
lemak merupakan komponen penting dalam biokimia. 
 Senyawa organik dibangun terutama oleh karbon dan hidrogen, dan dapat 
mengandung unsur-unsur lain seperti nitrogen, oksigen, fosfor, halogen dan belerang. 
Sebutan kimia organik ini berasal dari kesalah pahaman bahwa semua senyawa organik 
pasti berasal dari organisme hidup, namun telah dibuktikan bahwa ada beberapa 
perkecualian. Bahkan sebenarnya, kehidupan juga sangat bergantung pada kimia 
anorganik; sebagai contoh, banyak enzim yang mendasarkan kerjanya pada logam transisi 
seperti besi dan tembaga, juga gigi dan tulang yang komposisinya merupakan campuran 
dari senyawa organik maupun anorganik. Contoh lainnya adalah larutan HCl, larutan ini 
berperan besar dalam proses pencernaan makanan yang hampir seluruh organisme 
(terutama organisme tingkat tinggi) memakai larutan HCl untuk mencerna makanannya, 
yang juga digolongkan dalam senyawa anorganik. Mengenai unsur karbon, kimia 
anorganik biasanya berkaitan dengan senyawa karbon yang sederhana yang tidak 
mengandung ikatan antar karbon misalnya oksida, garam, asam, karbid, dan mineral. 
Namun hal ini tidak berarti bahwa tidak ada senyawa karbon tunggal dalam senyawa 
organik misalnya metan dan turunannya. 
 Pembeda antara kimia organik dan anorganik adalah ada/tidaknya ikatan karbon-
hidrogen. Sehingga, asam karbonat termasuk anorganik, sedangkan asam format, asam 
lemak termasuk senyawa organik.  Pada tahun 1828, Friedrich Wohler mendapatkan 
bahwa senyawa organik urea (suatu komponen urin) dapat dibuat dengan menguapkan 
larutan yang berisi senyawa anorganik amonium sianat. 
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                                                                  panas                                                  
             NH4

+-OCN                                          
          amonium sianat                                      urea 
          
Meskipun jelas bahwa senyawa organik tidak harus berasal dari sumber yang hidup (dapat 
dibuat dalam laboratorium), namun sampai sekarang kata ″organik″ masih dipakai untuk 
menerangkan senyawa-senyawa karbon tersebut atau yang mirip dengannya. 
 Keistimewaan karbon dibanding unsur lain adalah mempunyai kemampuan untuk 
berikatan dengan karbon lainnya membentuk rantai yang panjang atau cincin dari molekul 
karbon yang sederhana hingga molekul-molekul yang sangat besar dan kompleks. 
 
2. Teori pembentukan molekul organik 
    Teori ikatan valensi 

Salah satu pendekatan yang penting untuk mengetahui cara pembentukan ikatan 
kimia adalah  teori ikatan valensi. Dasar dari teori ikatan valensi adalah : 
1. Bila dua atom membentuk ikatan kovalen, orbital dari atom yang satu tumpang tindih 

(overlap) dengan orbital dari atom yang lainnya. 
2. Dua elektron yang berputar berpasangan dapat dibagi di antara kedua orbital yang 

overlap dengan kepadatan elektron terkonsentrasi di antara inti atom yang membentuk 
ikatan. 

3. Kekuatan ikatan kovalen (yang diukur dalam bentuk sejumlah energi bila dipecah), 
sebanding dengan derajat tumpang tindih kedua orbital tersebut. Semakin besar derajat 
tumpang tindihnya, semakin kuat ikatannya, dan semakin sedikit energi potensial atom 
bila ikatan tersebut terbentuk. 

 
Contoh : pembentukan molekul H2 
 
 
 
 
 
 
Selanjutnya dalam molekul tersebut panjang ikatan didefinisikan sebagai jarak antar ini 
pada titik energi yang paling rendah, sedangkan kekuatan ikatan adalah energi yang 
dilepaskan bila suatu ikatan terbentuk atau energi yang diperlukan untuk memutuskan 
ikatan. Besarnya energi yang diperlukan atau dilepaskan dalam pembentukan atau 
peruraian molekul hidrogen adalah 436 KJ/mol. 
 
Ikatan sigma dan ikatan pi 
Ikatan sigma (σ) : Ikatan yang terjadi antara 2 atom melalui tumpang tindih (overlapping) 
orbital kedua atom, sehingga kepadatan elektronnya berada di antara kedua inti tersebut.   
Contoh : 

C NH2H2N

O  

 1s  1s      molekul H2 
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 Antara orbital s dengan s 
 
                                                              H-H 
 
 
 
 
 
 
 
 Antara orbital p dengan s 
 
 
 
 
 
                                                            H-F 
 
 
 Antara orbital p dengan p (secara aksial = head-on) 
 
 
 
 
 
 
 
Ikatan pi (π) : Ikatan yang terbentuk dari tumpang tindih 2 orbital p yang berdampingan 
(secara lateral = sideways), menyebabkan kepadatan elektron di atas dan di bawah bidang 
yang berisi kedua inti tersebut. Kekuatan ikatan ikatan σ  lebih besar dari  ikatan π. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hibridisasi sp3 pada atom C 
 Struktur konfigurasi elektron keadaan dasar atom karbon (6 elektron) dan atom 
hidrogen (1 elektron) dapat digambarkan sebagai berikut: 
 

 

 

Penampang 
melingkar 

 

Orbital p  orbital p  ikatan pi (π) 
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Apabila dilihat dari struktur konfigurasi atom karbon tersebut maka seharusnya dapat 
ditemukan senyawa CH2, namun senyawa yang paling sederhana dikenal di alam adalah 
CH4 (metana). Bentuk molekul metana adalah tetrahedral yang dapat digambarkan sebagai 
berikut:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Struktur tetrahedral memiliki sudut H-C-H  sebesar 109°28′, dengan panjang ikatan dan 
kekuatan ikatan keempat ikatan C-H ekivalen.  
 Untuk menjelaskan bentuk struktur tetrahedaral dari metana CH4 dapat dilakukan 
dengan hibridisasi. Hibridisasi 1 orbital 2s dengan 3 orbital 2p menghasilkan 4 orbital 
hibrid sp3 yang energinya sama (lebih tinggi dari energi orbital 2s dan lebih rendah dari 
energi orbital 2p) dan masing-masing baru terisi  1 e- → atom C dapat mengikat 4 atom H 
dan membentuk CH4 (4 ikatan σ). 

C H1s

2s

2p

1s
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Bentuk orbital hibrid sp3 dapat digambarkan sebagai berikut:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perubahan bentuk orbital C pada hibridisasi sp3 dapat digambarkan sebagai berikut: 

 
 
 
                 
                             
 
 
 
 

(25% s dan 75% p) 

1-24

s              +        3  p           

= 

4 sp3 orbitals

D:\rw32b2a.exe

 

C 1s

2s

2p

1s

eksitasi

96 kkal/mol

1s

bentuk hibridisasi sp3

Hibridisasi

 

Orbital 4 sp3 

 

 

 

Orbital  p             orbital s 

hibridisasi 
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Bentuk molekul, sudut ikatan H-C-H serta panjang dan kekuatan ikatan C-H  dalam 
metana dapat digambarkan sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sudut ikatan ideal 109°28′ hanya diperoleh bila keempat gugus atom yang terikat pada C 
adalah identik. Bila substituen tidak identik sudutnya dapat mengalami deformasi, seperti 
pada senyawa (CH3)2CH2 yang menunjukkan sudut H-C-H 1070. 
 
Contoh : 
 
 
 
Hibridisasi sp3 pada atom N 
 Pembentukan hibridisasi sp3 dari atom N (7 elektron) dapat digambarkan sebagai 
berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hasil hibridisasi 1 orbital 2s dengan 3 orbital 2p dari N menghasilkan 4 orbital 
hibrid sp3 yang energinya sama (lebih tinggi dari energi orbital 2s dan lebih rendah dari 
energi orbital 2p). Satu orbital hibrid sp3 sudah terisi 2 e- sedang 3 orbital hibrid 2sp3 yang 
lain masing-masing baru terisi  1 e- → atom N dapat mengikat 3 atom H dan membentuk 
NH3 (ada 3 ikatan σ). Adanya orbital yang sudah terisi 2 elekton menyebabkan sudut 
ikatan H-N-H dari NH3 lebih kecil  
H-C-H dari CH4. 

C

H3C

H3C

H

H

107o

N 1s

2s

2p

1s

eksitasi

1s

bentuk hibridisasi sp3

Hibridisasi
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Hibridisasi sp3 pada atom O 
 

Seperti halnya atom karbon, atom O  (jumlah elektron 8) juga mengalami 
hibridisasi sp3 yang dapat digambarkan sebagai berikut:    
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 Hasil hibridisasi 1 orbital 2s dengan 3 orbital 2p dari O menghasilkan 4 orbital 
hibrid sp3 yang energinya sama (lebih tinggi dari energi orbital 2s dan lebih rendah dari 
energi orbital 2p). Dua orbital hibrid 2sp3 sudah terisi 2 e- dengan spin berlawanan, sedang 
2 orbital hibrid 2sp3 yang lain masing-masing baru terisi  1 e- → atom O dapat mengikat 2 
atom H dan membentuk H2O (ada 2 ikatan σ). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O 1s

2s

2p

1s

eksitasi

1s

bentuk hibridisasi sp3

Hibridisasi

 

 

Atom nitrogen dalam 
keadaan dasar 

Hibridisasi sp3 Amonia 

 
Hibridisasi sp3 

Elektron 
bebas 
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Atom karbon, nitrogen, dan oksigen dalam molekul CH4, NH3, dan H2O masing-masing 
membentuk orbital hibrid sp3, namun sudut ikatan H-O-H air   <   H-N-H amoniak  <   H-
C-H metana. 
Hibridisasi sp2 pada atom C 
 
 Bila suatu karbon berikatan rangkap dua dengan atom lain, maka hibridisasi yang 
terjadi adalah 2sp2, dimana orbital 2s dihibridkan dengan 2 orbital 2p menghasilkan 3 
orbital hibrid sp2. 
 
Contoh :    dalam etena (C2H4) 

 
 
 
 
 
 
 

Pembentukan hibridisasi sp2 dari  atom karbon dapat digambarkan sebagai berikut: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

s        +          2 p  

=

  

sp2 Hybridization

There is one p orbital left over,
and it would be along the z axis.

                     

  

      
       

Trigonal planar 

(33,3% s dan 66,7%) 
 

 

C 1s

2s

2p

1s

eksitasi

1s

bentuk hibridisasi sp2

Hibridisasi

 

Etilena 

Hibridisasi sp2 
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Overlapping antara orbital hibrid sp2 dari atom C dengan orbital sp2 dari atom C yang 
lain atau dengan orbital sp3 dari atom lain, atau dengan orbital s dari hidrogen atau orbital 
p dari atom halogen, misalnya, akan menghasilkan ikatan sigma (σ), sedang overlapping 
(secara lateral) antara orbital 2p yang tak terhibridisasi pada masing-masing C yang 
mengalami hibridisasi sp2 akan menghasilkan ikatan pi (π).  

 
Bagaimana bentuk molekul etena (C2H4) ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bentuk molekul etena adalah planar, dengan sudut  H-C-H dan H-C-C kira-kira 120o,  
dengan  awan elektron terletak di atas dan di bawah bidang planar. 
 
 
 
 
 
 
 
Hibridisasi sp pada atom C 
 

Bila atom C terikat secara ikatan rangkap tiga dengan atom lain,  atom C tersebut 
mengalami hibridisasi 2sp / sp, yaitu orbital s dihibridkan dengan satu orbital 2p 
menghasilkan 2 orbital hibrid 2sp yang energinya sama dan membentuk sudut 180o 
(linier).  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

C
H

H
C

H

H
116.6o

121.7o

C 1s

2s

2p

1s

eksitasi

1s

bentuk hibridisasi sp

Hibridisasi
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Perubahan orbital C pada hibridisasi sp  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dua orbital sp (masing-masing terisi 1 e-) terpisah 180o (linier) dan 2 orbital p yang 
tak terhibridisasi (masing-masing terisi 1 e-) tegak lurus padanya. Overlapping antar orbital 
sp atau dengan orbital lain menghasilkan ikatan σ, sedang overlapping orbital py-py   dan  
pz-pz menghasilkan 2 buah ikatan π.    
 
 
 
Perbandingan energi ikatan dan panjang ikatan  karbon-karbon dan karbon-hidrogen pada 
metan, etana, etena, dan etuna terdapat pada Tabel 1. 
 
Tabel 1. Perbandingan energi ikatan dan panjang ikatan  karbon-karbon dan  

   karbon-hidrogen pada metan, etana, etena, dan etuna 
 
Molekul ikatan Energi ikatan (kcal/mol) Panjang ikatan (Ao) 
Metana, CH4 Csp

3-H1s 104 1,10 
Etana, CH3CH3 Csp

3-Csp
3 

Csp
3-H1s 

88 
98 

1,54 
1,10 

Etena, CH2=CH2 Csp
2= Csp

2 
Csp

2-H1s 

152 
103 

1,33 
1,076 

Etuna, HCΞCH Csp Ξ Csp 
Csp – H1s 

200 
125 

1,20 
1,06 
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Dari Tabel 1 tersebut menunjukkan bahwa : 
 Elektronegativitas : Csp     >     Csp2     >     Csp3 

Panjang ikatan :  Csp     <     Csp2     <     Csp3 
Kekuatan ikatan :  Csp     >     Csp2     >     Csp3 

 
2. Klasifikasi Senyawa Organik 
  Penggolongan senyawa organik didasarkan pada jenis gugus fungsi yang dimiliki 
oleh suatu senyawa. Gugus fungsi akan menentukan kereaktifan kimia dalam molekul. 
Senyawa dengan gugus fungsi yang sama cenderung mengalami reaksi kimia yang sama. 
Beberapa gugus fungsi dan golongan senyawa organik dapat dilihat pada Tabel 2. 
 
 Tabel 2. Beberapa gugus fungsi dan golongan senyawa organik 

Gugus fungsi Golongan senyawa organik 
C-C ikatan tunggal R3-CH2-CR3 alkana (R = H/ alkil) 
C=C ikatan rangkap R2C = CR2 alkena 
C ≡ C ikatan ganda tiga RC ≡ CR alkuna 
-X ikatan halide (X= F, Cl, Br, I) R-X haloalkana 
OH gugus hidroksil R-OH alkohol 
OR gugus alkoksil R-O-R’ eter 
-C=O gugus karbonil R-CO-R’ keton 
-COH gugus aldehid R-COH aldehid 
-COOH gugus karboksilat R-COOH asam karboksilat 
-COOR’ gugus ester R-COOR’ ester 
NH2 gugus amino RNH2 amina 
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Latihan : 
 
1. Terangkan bagaimana terbentuknya etana (C2H6) berikut ini dari atom C (no. atom = 6)   
dan H (no. atom 1). 
 
 
 
 
 
 
 
2. Terangkan juga bagaimana terbentuknya metilamina (CH3−NH2). 

 
3. Terangkan terbentuknya molekul BeCl2 dan bagaimana bentuk molekulnya? 

   (No. atom Be = 4) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

538 MODUL PLPG 2014 | PENDALAMAN MATERI KIMIA 



Kegiatan Belajar 2 
BAB III 

HIDROKARBON (ALKANA, ALKENA, DAN ALKUNA) 
 
 
A. Tujuan  Antara 
 Dalam kegiatan belajar ini Anda akan mempelajari gambaran umum tentang 
defenisi, struktur molekul, dan sifat-sifat senyawa hidrokarbon yang meliputialkana, 
alkena, dan alkuna. Anda diharapkan dapat: 
1. Menjelaskan defenisi senyawa hidrokarbon 
2. Menjelaskan perbedaan senyawa alkana, alkena, dan alkuna  
3. Memberi nama alkana, alkena, dan alkuna sesuai aturan IUPAC 
4. Menjelaskan perbedaan sifat-sifat alkana, alkena, dan alkuna  
5. Menuliskan reaksi-reaksi yang spesifik dari alkana, alkena, dan alkuna 
6. Menjelaskan kegunaan alkana dalam kehidupan sehari-hari 
 
B. Uraian Materi 
 Senyawa hidrokarbon merupakan senyawa yang disusun oleh atom hidrogen (H) 
dan karbon (C). Mempunyai rumus umum  CnH2n+2,  alkena mempunyai rumus umum 
CnH2n , sedangkan alkuna mempunyai rumus umum CnH2n-2.  Tata nama berdasarkan 
IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry ) di dasarkan  atas urutan 
nama yang berasal dari bahasa Yunani, seperti berikut :  
 
Nama Struktur termanpatkan 
metana CH4 
etana CH3CH3 
propana CH3CH2CH3 
butana CH3(CH2)2CH3 
pentana CH3(CH2)3CH3 
hexana CH3(CH2)4CH3 
heptana CH3(CH2)5CH3 
oktana CH3(CH2)6CH3 
nonana CH3(CH2)7CH3 
dekana CH3(CH2)8CH3 
undekana CH3(CH2)9CH3 
dodekana CH3(CH2)10CH3 
 
Hidrokarbon mempunyai strutur rantai lurus maupun bercabang, membentuk isomer 
struktural, sebagai contoh beberapa isomer dari pentana (C5H12) dapat digambarkan 
sebagai berikut  
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Gambar tersebut menunjukkan beberapa isomer pentana adalah sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
Tatanama alkana 
Untuk memberi nama alkana digunakan aturan IUPAC sebagai berikut : 
1. Menggunakan awalan (met. .. et.. prop ... ..., dll) yang menunjukkan jumlah carbons 

pada kerangka induk dari rantai molekul, dan dan akhiran ana untuk menunjukkan 
bahwa molekul merupakan alkana.  

2. Kelompok yang melekat pada rantai induk disebut substituents dan diberi nama 
menggunakan awalan untuk jumlah carbons dalam rantai substituen dan akhiran il, 
misalnya, metil, etil, propil, dodekil, dan diberi nomor sesui nomor atom karbon rantai 
induk dimana substituen tersebut terikat. 

3. Pemberian nomor dimulai dari ujung  rantai yang paling dekat dengan letak substituen 
 
Berdasar aturan tersebut ,nama isomer pentana adalah 
 

 
 
 
 
 
 
 
Beberapa nama khusus dari substituen  
propil -CH2CH2CH3 
isopropil -CHCH(CH3)2 
butil -CH2CH2CH3 
isobutil -CH2CHCH(CH3)2 
sec-butil -CH(CH3)CH2CH3 
tert-butil -C(CH3)3 

 
 

CH3 -CH2-CH2-CH2-CH3 CH3-CH2-CH-CH3

CH3

CH3-C-CH3

CH3

CH3

 

CH3 -CH2-CH2-CH2-CH3 CH3-CH2-CH-CH3

CH3

CH3-C-CH3

CH3

CH3

 

         n- pentana   2-metilpentana     2,2-dimetilpropana 
                           atau isopentana 
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Dalam senyawa hidrokarbon dikenal adanya atom karbon primer, jika atom karbon 
tersebut mengikat satu atom karbon yang lain, atom karbon sekunder, jika mengikat dua 
atom karbon yang lain, atom karbon tersier, jika mengikat tiga atom karbon yang lain, dan 
atom karbon quarterner jika mengikat empat atom karbon yang lain. Empat jenis atom 
karbon tersebut diberi simbol : 1o, 2o, 3o dan 4o. 

 
 
 
 
Sikloalkana 
 Beberapa senyawa hidrokarbon di alam dapat membentuk cincin dengan ukuran 
jumlah ataom karbon 3-30, namun yang paling banyak dijumpai adalah cincin dengan 
jumlah atom karbon 5 dan 6. Senyawa tersebut dikenal dengan nama sikloalkana, dan 
diberi nama sesuai dengan jumlah atom karbon, berturut-turut untuk cincin 3, 4, 5, 6, dan 7 
adalah siklopropana, siklobutana, siklopentana, sikloheksana, dan sikloheptana, masing-
masing dapat digambarkan sebagai berikut : 
 

 

 
 

Tatanama senyawa sikloalkana  
 Nama sistematik sikloalkana didasarkan pada nama alkana diawali nama siklo, jika 
ada substituent, nama substituent diberi nomor seperti penamaan alkana bercabang. 
Beberapa contoh senyawa sikloalkana antara lain : 
 

 

          2o     3o     2o   4o 

   1o       1o 
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Alkena dan Alkuna 
 Alkena dan alkuna merupakan senyawa hidrokarbon yang mengandung ikatan 
rangkap dua dan tiga. Berdasar aturan IUPAC hidrokarbon yang mempunyai ikatan 
rangkap dua diberi nama alkena, sedangkan yang mempunyai ikatan rangkap tiga disebut 
alkuna.  
CH3CH3  CH2=CH2  HCΞCH 
Etana   etena   etuna  
 
Bila rantai induknya mengandung empat karbon atau lebih, harus digunakan sebuah nomor 
untuk menunjukkan posisi ikatan rangkap atau ganda tiga. Rantai itu diberi nomor 
sedemikian sehingga ikatan rangkap dua atau tiga memperoleh nomor serendah mungkin. 
 
 
   CH2=CH-CH2-CH3   
 
 
 
 
Sifat-sifat hidrokarbon 
 Alkana bersifat non polar, sehingga tidak larut dalam air, mempunyai berat jenis 
yang lebih ringan dari air, sehingga terapung di atas air. Alkana mempunyai titik didih 
yang rendah dibandingkan dengan senyawa organik lain dengan berat molekul yang sama. 
Hal ini disebabkan karena tarik menarik di antara molekul non polar yang lemah, sehingga 
proses pemisahan molekul dari fase cair menjadi fase gas relatif memerlukan sedikit 
energi. Titik didih alkana meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah atom karbon. 
Senyawa dengan empat atom karbon atau lebih kecil berupa gas tak berwarna, sedangkan 
senyawa dengan lima karbon dan deret homolog yang lebih tinggi merupakan cairan yang 
mudah menguap. 

CH3-CH-CH2-CH2-CH=CH2

CH3

 

1-butena   5-metil-1-heksena   2-pentuna 
 

C C-CH2-CH3H3C  

metilsiklopropana 1,2-dimetilsiklopentana 

1-etil-4-metilsikloheksana 4-etil-1,1-dimetilsikloheksana 

1-etil-1-metilsikloheptana 1-siklopropil-1-metilsikoheksana 

CH3

CH3

1,1-dimetilsikloheksana 
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Reaksi-reaksi alkana 
 Ikatan pada alkana merupakan ikatan sigma, kovalen , dan non polar, sehingga 
alkana relatif tidak reaktif. Alkana relative tidak bereaksi dengan asam, basa, pengoksidasi 
dan pereduksi, sehingga dalam penggunaannya alkana banyak digunakan sebagai pelarut, 
seperti heksana atau butana. Namun alkana dapat bereaksi dengan oksigen dan halogen. 
1. Oksidasi dan pembakaran alkana 
 Penggunaan alkana yang terpenting adalah sebagai bahan bakar, alkana terbakar 
dalam keadaan oksigen yang berlebihan membentuk karbon dioksida dan air, dengan 
melepaskan sejumlah kalor (reaksi eksoterm). 

 
 
 
 

 Reaksi pembakaran alkana tersebut diperlukan inisiasi, yaitu pengapian, sekali 
diawali, rekasi selanjutnya spontan dan eksoterm. Jika oksigen tidak mencukupi untuk 
kelangsungan reaksi sempurna, akan terbentuk karbon monoksida atau karbon saja. 
Dampak pembakaran tak sempurna ialah penumpukan karbon pada piston mesin dan 
pelepasan karbon monoksida ke udara yang akan menimbulkan pencemaran lingkungan. 
 
 
 

 
 

2. Halogenasi alkana 
 Alkana dapat bereaksi dengan gas klor jika terkena sinar atau suhu tinggi. 
Reaksinya merupakan reaksi eksoterm. Satu atau lebih atom hydrogen akan disubstitusi 
oleh atom klor. Raksi halogenasi terjadi dalam beberapa tahap, melalui mekanisme radikal 
bebas. Tahap-tahap dalam reaksi halogenasi adalah : 
Tahap awal atau inisiasi 
 Dalam tahap ini terjadi pemecahan molekul halogen menjadi dua atom halogen 
dengan adanya sinar atau suhu tinggi. Ikatan halogen-halogen lebih lemah dibandingkan 
ikatan C-H atau C-C, sehingga bukan alkana, tetapi halogenlah yang menyerap panas, 
sehingga reaksi dimulai. 
Tahap perpanjangan rantai atau pembiakan 
 Radikal halogen yang terbentuk selanjutnya bertumbukan dengan molekul alkana, 
dapat mengambil atom hidrogennya membentuk hidrogen halida dan radikal alkil. Radikal 
alkil bersifat reaktif akan bertumbukan dengan molekul halogen membentuk alkil halida. 
Radikal yang terbentuk dapat meneruskan rekasi ini sampai semua pereaksi habis. 
Tahap penghentian 
 Reaksi akan terhenti apabila dua radikal bergabung, pada tahap ini tidak terbentuk 
radikal baru, sehingga reaksi berantai berhenti. 
 

CH4   +   2   O2 CO2   +     2 H2O  + 212,8 kkal/ mol

C4H10   +  13/2  O2 4 CO2   +     5 H2O  + 688,0 kkal/ mol  

2 CH4   +   3   O2 2 CO  +     4 H2O

CH4   +      O2  C  +     2 H2O  

MODUL PLPG 2014 | PENDALAMAN MATERI KIMIA 543 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reaksi-reaksi pada alkena 
1. Reaksi adisi pada alkena simetris 
 Adanya ikatan π (pi) pada alkena menyebabkan mudah mengalami reaksi adisi. 
Pada alkena simetris dengan pereaksi simetris seperti halogen atau hidrogen, hanya akan 
diperoleh satu hasil adisi. Pada reaksi adisi ikatan π pada alkena dipecah sedangkan ikatan 
σ tidak berubah. Sebaliknya ikatan σ pada pereaksi terpecah, dan dua ikatan σ yang baru 
terbentuk. Reaksi adisi pada alkena dapat dilakukan dengan menambah klor atau brom. 
Biasanya halogen dilarutkan dalam pelarut inert seperti karbon tetraklorida atau kloroform. 
Reaksi ini akan berlangsung secara spontan pada suhu kamar. Adisi brom biasa digunakan 
untuk uji kualitatif ketidakjenuhan dalam senyawa organik. Larutan brom dalam karbon 
tetraklorida berwarna coklat gelap, sedangkan senyawa tak jenuh dan hasil reaksinya tidak 
berwarna, sehingga apabila larutan brom ditambahkan kepada alkena warna brom akan 
menghilang. Reaksi yang terjadi dapat dituliskan sebagai berikut:  
 
 
 
 
 
 
 Adisi alkena juga dapat dilakukan dengan gas hidrogen, namun dalam reaksi ini 
diperlukan katalis, reaksinya disebut hidrogenasi. Katalis yang biasa digunakan adalah 
logam nikel, platina, atau paladium. Logam-logam tersebut menyerap gas hidrogen pada 
permukaan dan mengaktifkan ikatan hidrogen-hidrogen. Kedua atom H biasanya beradisi 
pada sisi yang sama, misalnya 1,2-dimetilsiklopentana menghasilkan cis 1,2-
dimetilsiklopentana. Hidrogenasi dengan katalis pada alkena secara komersial digunakan 
untuk mengubah minyak menjadi margarin. 

Cl Cl Cl
Sinar/ kalor

2inisasiasi

Perpanjangan /pembiakan R H + Cl R + HCl

R + Cl Cl R Cl Cl+

radikal alkil

alkil klorida

Penghentian Cl2 Cl Cl

2 R R R

R Cl+ R Cl
 

H
C

H
CH3C CH3 + Br2

H
C

H
CH3C CH3

Br Br
2- butena 2,3-dibromobutana  
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2. Reasi adisi pada alkena tidak simetris 
 Reaksi adisi pada alkena tidak simetris akan mengikuti hukum Markovnikov, yaitu 
adisi pereaksi tak simetris pada alkena tidak simetris berlangsung pada arah yang 
melibatkan perantara ion karbonium yang paling stabil. Ion karbonium digolongkan 
menjadi tersier, sekunder, atau primer, urutan kestabilan dari masing-masing ion 
karbonium adalah sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dengan demikian reaksi adisi 1-butena hanya akan menghasilkan 2-klorobutana, reaksi 
yang terjadi dapat dituliskan sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
3. Reaksi adisi-1,4 pada alkena 
 Reaksi adisi HBr pada 1,3-butadiena akan diperoleh dua senyawa, yaitu 3-bromo-1-
butena (80%) dan 1-bromo-2-butena (20%), sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 

 

H3C CH3 H H

H2

Pt
CH3H3C

1,2-dimetilsiklopentena cis-1,2-dimetilsiklopentana  

CR

R

R

> CR

H

R

> CR

H

H

> CH3

 
Tersier  sekunder  primer  metil 

H
C CH

H2
CH3C + HCl

H
C CH3

H2
CH3C

Cl  2-klorobutana 

H
C CH

H
CH2C + HBr

H
C CH2

H
CH3C

H
C CH2

H
CH3C

Br
3-bromo-1-butena 
(adisi-1,2) 80%

Br
1-bromo-2-butena 
(adisi-1,4) 20%  

MODUL PLPG 2014 | PENDALAMAN MATERI KIMIA 545 



Reaksi adisi-1,4 terjadi karena terjadi resonansi setelah proton beradisi pada atom karbon 
di ujung. Muatan positif disebar pada karbon 2 dan karbon 4, sehingga ion bromide dapat 
bereaksi pada karbon 2 dan 4. Reaksi yang terjadi dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Latihan 
1. Tuliskan rumus struktur untuk : 
 a. 2,4-dimetil-2-pentena   b. 2-heksuna 
 c. 1,2-dibromosiklobutena   d. 2-kloro-1,3-butadiena 
2. Berilah nama senyawa berikut menurut system IUPAC 
 a. CH3CH2CH=CHCH3    b. (CH3)2C=CHCH3 
 c. CH2=CCl-CH=CH2   d. CH3CΞCCH2CH3 
3. Tuliskan persamaan reaksi untuk : 
 a. 2-butena + HI 
 b. siklopentena + HBr 
 c. 1-butena + HCl 
 d. 2-metil-2-butena + H2O (katalis H+) 
4. Jika propilena direaksikan dengan larutan brom dalam metanol (CH3OH), terdapat dua 
hasil dengan rumus struktur C3H6Br2 dan C4H9BrO. Bagaimanakah strukturnya dan 
jelaskan persamaan reaksi pembentukan dua senyawa tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H
C CH

H
CH2C + H H

C CH3
H
CH2C

H
C CH3

H
CH2C

H
C CH3

H
CH2C

Br-

H
C CH3

H
CH2C+H

C CH3
H
CH2C

Br Br  
3-bromo-1-butena (80%)  1-bromo-2-butena (20%) 
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Kegiatan Belajar 3 
BAB IV 

ALKOHOL DAN ETER 
 
 

A. Tujuan  Antara 
 Dalam kegiatan belajar ini Anda akan mempelajari gambaran umum tentang 
defenisi, tatanama, struktur molekul, dan sifat-sifat alkohol dan eter. Anda diharapkan 
dapat: 
1. Menjelaskan defenisi senyawa alkohol 
2. Memberi nama alkohol dan eter sesuai aturan IUPAC 
4. Menjelaskan perbedaan sifat-sifat alkohol dan eter  
5. Menuliskan reaksi-reaksi yang spesifik dari alkohol dan eter 
6. Menjelaskan kegunaan alkohol dan eter dalam kehidupan sehari-hari 
 
B. Uraian Materi 

Alkohol dan eter merupakan senyawa organik yang mengandung atom oksigen 
yang berikatan tunggal. Kedudukan atom oksigen dalam molekul alkohol dan eter mirip 
dengan kedudukan atom oksigen yang terikat pada molekul air. 
 

H-O-H   R-OH   R-O-R’    
R = alkil/aril 

Alkohol dan eter merupakan isomer fungsional, memiliki rumus struktur: 

CnH2n+2O   CH3-CH2-OH  CH3-O-CH3 
    Etanol    dimetil eter 
 
Tatanama alkohol 

Tatanama alohol berdasarkan aturan IUPAC adalah: 
1. Pemberian nama alkohol sesuai dengan nama alkana, dengan mengganti akhiran a 

dengan ol 
 
 
 

2-pentanol 
2. Pemberian nomor harus dimulai dari salah satu ujung rantai induk yang paling  
   dekat dengan posisi gugus hidroksil. 

 
 
 
 
   2-metil-3-pentanol  3,4-dimetil-2-pentanol 
 

CH3-CH2-CH2-CH-CH3

OH  

CH3-CH-CH-CH2-CH3

CH3

OH  

CH3-CH-CH-CH-CH3

CH3

CH3

OH
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3. Alkohol siklik diberi nama dengan awalan siklo dengan posisi gugus  hidroksil  
    pada C-1 
 
 
 
 
 
 
 
Tatanama Eter 

Nama IUPAC , digunakan OR = gugus alkoksi, penamaan eter dengan 
menyebutkan nama gugus alkoksiyang diikat, diikuti oleh nama rantai utamanya. 
Nama Trivial, nama eter didasarkan pada nama gugus alkil (aril) yang terikat pada oksigen 
sesuai dengan abjad, dan diakhiri dengan kata eter. 
 
    Nama trivial : dimetil eter 
    Nama IUPAC : metoksi metana 
 
    
    Nama trivial : etil metil eter 
    Nama IUPAC : metoksi etana 
 
 
    Nama trivial : etil pentil eter 
    Nama IUPAC : 2-etoksi pentana 
 
Sifat fisika alkohol dan eter 
1. Titik didih alkohol jauh lebih tinggi dari pada titik didih eter pada senyawa dengan 

jumlah atom karbon yang sama, misalnya etanol memiliki titik didih 78oC, sedangkan 
dimetil eter titik didihnya 30oC. Hal ini diakibatkan oleh adanya ikatan hidrogen pada 
alkohol, sedangakan eter tidak ada. 

2. Bau eter lebih menyengat / tajam dibanding alkohol 
3. Kelarutan alkohol dalam air lebih tinggi dibanding eter. 
 
Sifat-sifat kimia alkohol 
Alkohol bersifat lebih reaktif dibanding eter, alkohol dapat mengalami reaksi-reaksi seperti 
di bawah sedangkan eter tidak. Beberapa reaksi dari alkohol antara lain : 
1. Bereaksi dengan logam Na menghasilkan garam 
 2 CH3OH + Na      CH3ONa  +  H2 (g) 
 
 
 

CH3-O-CH3  

CH3-O-CH2-CH3  

CH3-CH-CH2-CH2-CH3

O-CH2-CH3  

CH3

OH

HO
CH2CH3

 

2-metilsikloheksanol   1-etilsikopropanol 
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2. Bereaksi dengan asam karboksilat membentuk ester 
 
 
 
 
3. Alkohol dapat bereaksi dengan HCl menghasilkan alkil halida 
 
 (CH3)3-C-OH  + HCl   (CH3)3-C-Cl  + H2O 
4. Alkohol dapat mengalami reaksi oksidasi 
    Reaksi ini dapat digunakan untuk membedakan alkohol primer, sekunder, dan  
    tersier 
 
 R-CH2OH  [O]    [O] 
 
 
    [O] 
 
 
 
    [O] 
     Tidak terjadi reaksi oksidasi 
 
5. Reaksi eliminasi alkohol akan menghasilkan alkena 
  
 (CH3)3-C-OH  H2SO4 pekat  (CH3)2-C=CH2 + H2O 
        
 alkohol tersier 60oC 
 

(CH3)2-CH-OH H2SO4 pekat  CH3-CH=CH2 + H2O 
        
 alkohol sekunder 100oC 
 

CH3-CH2-OH  H2SO4 pekat  CH2=CH2 + H2O 
        
 alkohol primer    180oC 
 
Data tersebut menunjukkan bahwa reaktifitas pembentukan alkena pada  alkohol primer < 
sekunder < tersier, hal ini disebabkan oleh kestabilan karbokation, dimana C3 > C2 > C1 > 
C- metil. 
 

CH3CH2OH + CH3-C
O

OH
CH3-C

O

OCH2CH3

+ H2O
H+

 

R-C
O

H  

R-C
O

OH  
R' -CH-OH

R''  

R' -C=O

R''  

R' -C-OH

R''

R'''
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Beberapa alkohol yang bernilai komersial 
Metanol 
 Metanol (metil alkohol) pada mulanya dibuat dari pembakaran kayu tanpa udara, 
sehingga disebut alkohol kayu (wood alcohol). Metanol dikenal sangat toxic, menyebabkan 
kebutaan, dan kematian. Metanol umumnya digunakan sebagai pelarut, bahan bakar, 
maupun bahan dasar sistesis senyawa organik yang lainnya. 

Saat ini metanol dibuat dari reaksi katalitik dari gas karbon monoksida dengan 
hidrogen. Dalam reaksi ini diperlukan suhu 300 -400 oC, tekanan 200-300 atm, 
menggunakan katalis ZnO-Cr2O3. 

CO    + 2 H2                                       CH3OH 
 

Etanol 
 Etanol pertama kali dikenal sebagai hasil fermentasi buah-buahan, sehingga etanol 
banyak digunakan sebagai bahan dasar pembuatan minuman. Etanol bersifat kurang toxik 
dibandingkan dengan metanol, tetapi jika digunakan berlebihan dapat mengakibatkan 
kerusakan saraf. Etanol banyak dibuat dengan mengfermentasikan bahan-bahan yang 
mengandung glukosa dengan ragi, yang akan mengubah glukosa dalam keadaan an aerob 
membentuk etanol. Dalam proses fermentasi tersebut dapat dihasilkan 12-15 persen 
alkohol. Untuk meningkatkan konsentrasi alkohol selanjutnya dilakukan destilasi, sehingga 
diperoleh alkohol dengan konsentrasi 40-50 persen. 
 
 C6H12O6                                              2 C2H5OH    +  2 CO2 

Campuran etanol 95% dan 5 % air disebut azeotrop, yang memiliki titik didik yang lebih 
rendah dari etanol (78,15 oC), etanol murni mempunyai titik didih 78,3 oC. Etanol absolut 
(100 %) dapat diperoleh dengan menambahkan kalsium oksida (CaO) pada campuran 
azeotrop. 
 Secara komersial etanol dibuat di industri dari gas etilen dengan air pada tekanan 
tinggi (100-300atm), suhu tinggi (300 oC), dan katalis P2O5. 
 
 CH2=CH2   +  H2O                                CH3CH2OH 
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Latihan 
 
 
1. Tuliskan rumus struktur untuk : 
 a. 2-pentanol    b. 1-feniletanol 
 c. siklopentil pentanol   d. 3-penten-2-ol 
 e. 3-metil-heksanol    f. 3-metoksiheksana 
 g. p-bromofenil etil eter   h. t-butil metil eter 
 i. etilen glikol dimetil eter   j. etiloksirana 
 
2. Berilah nama senyawa berikut menurut system IUPAC 
 a. ClCH2CH2OH    b. CH2=CH-CH2OH 
 c. (CH3)2CHOCH(CH3)2   d. (CH3)2CHCH2OCH3 
 e. CH3OCH2CH2OH   f. CH3CH(OCH2CH3)CH2CH2CH3 
 
3. Tuliskan persamaan reaksi dari : 
 a. 2-metil-2-butanol + HCl 
 b. siklopentanol + PBr3 
 c. 1-butanol + H2SO4 pekat, dingin 
 d. 1-pentanol + larutan NaOH 
 e. 2-pentanol + CrO3, H+ 

 
4. Reaksi 3-buten-2-ol dengan asam hidroklorida pekat memberikan campuran dua hasil, 

3-kloro-1-butena dengan 1-kloro-2-butena. Tuliskan mekanisme reaksi yang 
mengakibatkan terbentuknya kedua hasil tersebut. 
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Kegiatan Belajar 4 
BAB V 

ALDEHID DAN KETON 
 
 
A. Tujuan  Antara 
 Dalam kegiatan belajar ini Anda akan mempelajari gambaran umum tentang 
defenisi, struktur molekul, tatanama dan sifat-sifat senyawa aldehid dan keton. Anda 
diharapkan dapat: 
1. Menjelaskan defenisi senyawa aldehid dan keton 
2. Menjelaskan perbedaan senyawa aldehid dan keton  
3. Memberi nama aldehid dan keton sesuai aturan IUPAC 
4. Menjelaskan perbedaan sifat-sifat aldehid dan keton  
5. Menuliskan reaksi-reaksi yang spesifik dari aldehid dan keton 
 
B. Uraian Materi 
 Senyawa aldehid dan keton merupakan senyawa yang mengandung gugus karbonil, 
senyawa ini banyak dijumpai di alam. Beberapa kelompok aldehid antara lain : 
 
 
 
 
 
 
Beberapa kelompok keton 
 
 
 
 
 
 
 
Beberapa senyawa aldehid dan keton di alam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H-C
O

H

R-C
O

H
Ar-C

O

H  
Formaldehida aldehid alifatik     aldehid aromatik 

R-C
O

R'

R-C
O

Ar
Ar-C

O

Br
(CH2)n

CH2

H2
C

C=O
 

Keton alifatik  alkil aril keton keton aromatik halida keton siklik 

C

O

H

CH=CH-C
O

H

C

OCH3

OH

O

H

 
Benzaldehid  sinamaldehid      vanillin 
(minyak badam) (kayu manis)       (biji vanili) 
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Tatanama aldehid dan keton 
IUPAC diturunkan dari alkana diganti akhiran nal (aldehid) atau on (keton), kadang-
kadang digunakan juga nama trivial (perdagangan). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beberapa sifat fisika senyawa karbonil 
 Metanal berupa gas, senyawa aldehid dan keton dengan jumlah atom C rendah berupa 

cair. 
 Benzaldehid berupa cairan tak berwarna dengan rasa seperti buah almond. 
 Etanal dan propanone larut dalam air dengan membentuk ikatan hidrogen dengan air, 

sedangkan benzaldehid tdk larut dalam air. 
 
 

O
O

O

CH3

CH2-CH=C-CH2-C15H31

CH3

O

CH2-CH=CH-CH2-CH3

CH3  
Karvon         vitamin K   Jasmon 
(minyak permen)    (dari minyak bunga melati) 

H-C-H
O

CH3-C-H

O

CH3-CH2-C-H

O

 
IUPAC   Metanal  etanal   propanal 
Trivial  : formaldehida asetaldehida  propionaldehid 

CH3-C-CH3

O

CH3-C-CH2-CH3

O

O

 
IUPAC : propanon  2-butanon  sikloheksanon 
Trivial  : aseton  etil metil keton   

C

O

CH3

C-

O

 
IUPAC : metil fenil keton   difenil keton 
Trivial : asetofenon    benzofenon 
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Reaksi pembuatan senyawa karbonil 
1. Ozonolisis  
 
 
 
 
 
 
 
2. Oksidasi alkohol  
 

 
 
 
Alkohol primer akan menghasilkan aldehid, alkohol sekunder akan menghasilkan 

keton  
3. Asilasi benzena  
 
 
 
 
4. Hidrasi alkena  
 
 
 

 
 
 
Akan terbentuk senyawa keton  

5. Reaksi dekarboksilasi  
 
 
 
6. Dari acil klorida (metode yang baik untuk pembuatan aldehid) 
 
 
 

 
 
 

 
 

C O

R
CR

H

OH
MnO4  / H

- +

C O

R

Cl

+
C O

R

 +  HCl

(RCOO)2Ca O C

R

R
+  CaCO3

C O

R

Cl
+  H2

Pd / BaSO4
C O

R

H
+  HCl

C C
O3

ice-cold
chloroform

C C

O O

O

H2O / H +

Zn dust

C O O C

 

 

C C +  H2O
dil. H2SO4

HgSO4
C C

H OH

C C

H

H O

TautomerisationTautomerisasi 
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Beberapa sifat kimia senyawa karbonil 
1. Reduksi ( menghasilkan alkohol) 
 
 
 
R.A.: 1.  H2 / Pt, Ni atau Pd 
     (dapat juga utk reduksi C=C dan C≡C) 
 2. Na/ Hg dalam etanol 
     (dapat juga utk reduksi RX) 
 3. LiAlH4, NaBH4 

    (LiAlH4, dapat juga utk reduksi asam &  turunannya) 
 
2. Reduksi (menghasilkan alkana) 

Clemmensen Reduction / Wolff-Kishner Reduction 
 
 
 
a. Clemmensen reduction: Zn / Hg in conc.HCl 
b. Wolff-Kishner reduction: NH2NH2 in NaOH  

 
3. Oksidasi 

Reaksi spesifik untuk aldehid, untuk membedakan dengan keton 
  (These are very important tests) 

a. Dengan Reagen Fehling 
 
 
 
 
 

b. Reagent Tollen’s  
 
 
 

 
 
Reagent Tollen’s dibuat dari larutan perak nitrat dan amonia. Disebut juga reaksi 

pembentuk cermin perak. 
 
   a. Oksidasi dengan KMnO4 menghasilkan asam karboksilat  
 
 
 

O C
R.A.

C

OH

H

O C C

H

H

RCHO  +  Cu(OH)2  +  NaOH RCOONa Cu2O OH2+ +

Terbentuk endapan merah bata  
 

RCHO  +  Ag2O  +  NH3

Ag(NH3)2OH
(Tollen's reagent)

RCOONH4  +  Ag  +  H2O

C O

R

H

MnO4  / H
- + ,

(or Cr2O7   / H    ,         )2- +
C O

R

OH
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b. Oksidasi keton membentuk asam karboksilat  
 
 
 
 
 
Reaksi oksidasi ini bukan cara yang baik, oleh karena ikatan yang putus tidak dapat 
terkontrol. 
 
4. Reaksi pembentukan Iodoform  
 
 
 
 
 
Cocok digunakan untuk  membuktikan adanya Gugus : 
 
 
 
4. Reaksi adisi nukleofilik  
 
 
 
 
 
Reaktivitas reaksi adisi nukleofilik  
 
 
 
 
Faktor yang mempengaruhi: 
1. Faktor elektronik akibat pengaruh induksi positif dari gugus alkil menyebabkan karbon 

karbonil kurang elektro positif. 
2. Faktor elektronik  akibat adanya resonansi  

Contoh : benzaldehid kurang reaktif akibat adanya resonansi  
 
 
 
 
 
 
 

CH3 C

O

, CH3 C

OH

H

OCNu CNu O
H+

OH2 CNu OH

C O

H

H
C O

R

H
C O

R

R
C O

Ar

H
C O

Ar

Ar

C
O

H

C
O

H

+

Nu

C
O

HNu

C O

R

OH
CH3 C CH2CH3

O
excess O.A.

reflux for long time

(bond breaking)
direfluk 

 

 

CH3 C

O
I2, NaOH

I3C C

O
I2, NaOH CHI3  +

yellow ppt. C

O

O  Na- +
End. 
kuning 
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3. Faktor sterik  
Pada reaksi adisi nukleofil karbon karbonil mengalami perubahan hibridisasi dari  

sp2 menjadi sp3 sehingga meningkatkan halangan sterik disekitar karbon karbonil. Jika 
gugus R semakin meruah bentuk intermedietnya juga  menjadi semakin kurang stabil.  
 
a. Reaksi adisi nukleofilik dengan  HCN (or KCN / H+) 
 
 
 
 
 
Mekanisme: 
 
 
 
 
 
 
 
Sianohidrin merupakan zat antara sintetik yang berguna, gugus CN dapat dihidrolisis 
menjadi gugus karboksil atau ester 
Contoh : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Reaksi adisi nukleofilik dengan NaHSO3  
 
 
 
 
 
Dalam keadaan dingin senyawa bisulfit yang terbentuk dapat  mengkristal. Reaksi ini 
digunakan untuk pemisahan dan identifikasi  senyawa karbonil.  Senyawa karbonil dapat 
terbentuk kembali dengan penambahan alkali. 
 

OCHCN  + CNC OH
H2O / H+

CHOOC OH

cyanohydrin

OCCN CNC O
H+

OH2 CNC OH

OC CNC OH+ H+
O

H
C +CN

CH3C
O

CH3

HCN

CN-
CH3-C-CN

OH

CH3

CH3OH

H2SO4

CH2 C
CH3

COCH3

O

CH3CH
O NaCN

NH4Cl
CH3-C-CN

OH

H

NH3
CH3CHCN

NH2

HCl

H2O
CH3CHCOH

NH2

O
Metil metakrilat  
 

Alanin (60%) 
 

O

C +  NaHSO3
C

SO3Na

OH

sianohidrin 
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c. Adisi nukleofilik dengan ROH (Pembentukan Ketal / Acetal)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Senyawa karbonil dapat terbentuk kembali jika ditambahkan H+ / air. Acetal dan ketal 
biasa digunakan sebagai cara proteksi gugus fungsi dalam sintesis. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
5. Reaksi kondensasi  

 
 

 
 
 
 

Mekanismenya sebagai berikut: 
 
 
 
 

 

O

C +  NaHSO3
C

SO3Na

OH
NaOH

O

C

O

C

R' H

C

OR

OH

R' H
ROH

dry HCl

ROH

dry HCl
C

OR

OR

R' H

hemiacetal acetal

O

C

R' R''

C

OR

OH

R' R''
ROH

dry HCl

ROH

dry HCl
C

OR

OR

R' R''

hemiketal ketal

O

C + :NH2 G

N
G

C +  H2O

O

C :NH2 G

N
G

C +  H2O

C

O

NH H
G

-

+

C

OH

NH G

proton shift

hemiasetal      asetal 

O COOC2H5 OH

(not possible)

O COO
+ C2H5OH

dry HCl C

OH

C

OH

COOC2H5
O

O
OH COO

O

O

+ C2H5OH

OH2

Tdk mungkin 

 

Pergeseran 
proton 
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a. Reaksi kondensasi dengan hidroksilamin  
 

 
 
 

 
Aldehid akan membentuk aldoxim, keton akan menghasilkan ketoxim, yang berupa 
padatan putih. Reaksi ini dapat digunakan untuk identifikasi adanya senyawa karbonil.  
b. Reaksi kondensasi dengan hidrazin  
 

 
 
 

 
 
d. Reaksi kondensasi dengan 2,4-dinitropenilhidrazin (identifikasi gugus karbonil yang 
banyak dilakukan) 
 

 
 
 

 
 
 
6. Dengan PCl5  
 
 
 
 
 
 
 
7. Aldol kondensasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O

C :NH2 OH
N

OH

C +  H2O

oxime

O

C :NH2 NH2

N
NH2

C +  H2O

hydrazone
hydrazine

O

C :NH2 N
H

NO2

NO2

N
N

H
O2N

NO2

C +  H2O

orange ppt.

O

CC

H

H

+  PCl5

Cl

CC

H

H

Cl

+  POCl3

alcoholic KOH
reflux

C C

hidrazon 
hidrazin 

endapan oranye 

KOH alkoholik, direfluk 

O

C
H

CH

H

H O

C
H

CH
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Mekanismenya : 
 
 
 
 
 
 
hidrogen α 
 
 
 
 
Dalam reaksi aldol kondensasi, senyawa karbonil harus mempunyai hidrogen α yang 
bersifat lebih asam dan karbanion yang terbentuk distabilkan oleh resonansi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contoh reaksi kondensasi aldol silang  
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8. Reaksi Cannizaro  
 
 
 
 
 
Dalam reaksi tersebut terjadi peristiwa reaksi dismutase atau disproportionasi, dimana 
benzaldehid (yang tidak memilik H-α) mengalami reaksi oksidasi sekaligus reduksi.  
 
Latihan 
 
1. Tuliskan struktur senyawa berikut : 

a. pentanal 
b. 2-pentanon 
c. p-bromobenzaldehida 
d. t-butilmetilketon 
e. 2-oktanon 
f. benzilfenilketon 
g. 3-metilsikloheksanon 

2. Tuliskan nama sesuai aturan IUPAC 
a. (CH3)2CHCH2CH=O 
b. CH3CH=CH-CH=O 
c. (CH3)2CHCH2COCH3 
d. CH2BrCOCH3 

3. Tuliskan persamaan reaksi berikut : 
a. sikloheksanon + NaCΞCH 
b. siklopentanon + HCN 
c. 2-butanon + NH2OH/ H+ 
d. p-tolualdehid + benzilamin 
e. propanal + fenilhidrazin 

 
 
 

 
 
 

C

O

H
conc. NaOH CH2OH C

O

ONa
+

NaOH pkt 
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Kegiatan Belajar 6 
 

BAB VII 
ASAM KARBOKSILAT DAN ESTER 

 
A. Tujuan  Antara 
 Dalam kegiatan belajar ini Anda akan mempelajari gambaran umum tentang 
defenisi, struktur molekul, tatanama dan sifat-sifat senyawa asam karboksilat dan ester. 
Anda diharapkan dapat: 
1. Menjelaskan defenisi senyawa asam karboksilat dan ester 
2. Menjelaskan perbedaan senyawa asam karboksilat dan ester 
3. Memberi nama asam karboksilat dan ester sesuai aturan IUPAC 
4. Menjelaskan perbedaan sifat-sifat asam karboksilat dan ester 
5. Menuliskan reaksi-reaksi yang spesifik dari asam karboksilat dan ester 
6. Menjelaskan kegunaan asam karboksilat dan ester dalam kehidupan sehari-hari 
 
B. Uraian Materi 

 
Asam karboksilat memiliki rumus umum 

 
 
 
 
 
 
 
Tatanama  

Asam karboksilat diberi nama sesuai nama alkana induknya dengan akhiran oat dan 
ditambah kata asam di depan. Cara pemberian nama sesuai IUPAC adalah sebagai berikut: 

1. Tentukan rantai karbon terpanjang yang mengikat gugus karboksilat dan turunkan 
nama alkananya dengan mengganti akhiran a menjadi oat ditambah awalan asam 

2. Rantai karbon diberi nomor dimulai dari atom karbon yang paling dekat mengikat 
gugus karboksilat 

3. Jika ada substituen, tentukan posisi, tuliskan namanya dan diurutkan sesuai alfabet  
4. Asam karboksilat yang membentuk cincin diberi nama dengan awalan siklo diikuti 

dengan jenis cincinnya 
 
Beberapa contoh asam karboksilat antara lain : 

R-C

O

OH

Ar-C
O

OH 

R = alkil   Ar = aril 
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Sifat keasaman dari asam karboksilat 
 
 Asam karboksilat termasuk asam organik, yang bersifat asam lemah. Asam pada 
larutan memiliki kesetimbangan sebagai berikut: 
 
  AH     +   H2O                            A-    +  H3O 

 
  
Sebuah atom hidroksinium dibentuk bersama-sama dengan anion (ion negatif) dari asam. 
Persamaan ini kadang-kadang disederhanakan dengan menghilangkan air untuk 
menekankan ionisasi dari asam. 
 

AH (aq)                            A-  (aq)   +  H+ (aq) 
 
Asam organik merupakan asam lemah karena ionisasi sangat tidak lengkap. Pada suatu 
waktu sebagian besar dari asam berada di larutan sebagai molekul yang tidak terionisasi. 
Sebagai contoh pada kasus asam asetat, larutan mengandung 99% molekul asam asetat dan 
hanya 1 persen yang benar benar terionisasi. Posisi dari kesetimbangan menjadi bergeser 
ke arah kiri. 
 Kekuatan asam lemah diukur dengan skala pKa. Semakin kecil semakin kuat 
tingkat keasamannya. Dibawah ini merupakan 3 buah senyawa dan nilai pKa mereka. 

Asam 2-etilpentanoat Asam 3-bromo-2-etilbutanoat 

Asam 2-sikloheksenakarboksilat 
 Asam 5-bromo-2-metilbenzoat 
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Asam asetat (asam etanoat) 
Asam asetat memiliki struktur: 
 
 
 
 
 
Hidrogen yang mengakibatkan sifat asam adalah hidrogen yang terikat dengan oksigen. 
Pada saat asam asetat terionisasi terbentuklah ion asetat, CH3COO-. Kalau dilihat dari 
strukturnya  menunjukkan adanya dua jenis ikatan tunggal dan rangkap pada ikatan antara 
karbon dan oksigen, namun dari pengukuran panjang ikatan menunjukkan bahwa ikatan 
karbon dengan kedua oksigen memiliki panjang yang sama. Dengan panjang berkisar 
antara panjang ikatan tunggal dan ikatan rangkap. 

Pada ion etanoat, salah satu dari elektron bebas dari oksigen yang negatif berada 
pada keadaan hampir paralel dengan orbtal p, dan mengakibatkan overlap antara atom 
oksigen dan atom karbon, sehingga terjadi delokalisasi sistem pi dari keseluruhan -COO- 
namun tak seperti yang terjadi pada benzena.  

 
Karena hidrogen lebih elektronegatif dari karbon, delokalisasi sistem terjadi sehingga 
elektron lebih lama berada pada daerah atom oksigen. Muatan negatif dari keseluruhan 
molekul adalah tersebar di antara keseluruhan molekul -COO- ,namun dengan 
kemungkinan terbesar menemukannya pada daerah antara kedua atom oksigen. Ion etanoat 
dapat digambarkan secara sederhana sebagai: 

Asam etanoat 

fenol 

etanol 16 

C

O

OH
H3C
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Garis putus-putus mewakili delokalisasi. Muatan negatif ditulis ditengah untuk 
menggambarkan bahwa muatan tersebut tidak terlokalisasi pada salah satu atom oksigen. 
Kenyataan menunjukkan bahwa asam karboksilik memiliki berbagai variasi keasaman, 
seperti berikut: 
 

 pKa 

HCOOH 3.75 

CH3COOH 4.76 

CH3CH2COOH 4.87 

CH3CH2CH2COOH 4.82 
 
Perlu diingat bahwa semakin tinggi pKa, semakin lemah sebuah asam. Mengapa asam 
asetat lebih lemah dari asam metanoat? Semuanya tergantung pada stabilitas dari anion 
yang terbentuk. Kemungkinan untuk mendislokalisasikan muatan negatif. Semakin 
terdislokalisasi, semakin stabil ion tersebut dan semakin kuat sebuah asam.  Struktur ion 
metanoat adalah sebagai berikut: 

 
Satu-satunya perbedaan antara ion metanoat dan ion etanoat adalah kehadiran CH3 pada 
etanoat. Alkil mempunyai kecenderungan mendorong elektron menjauh sehingga 
betambahnya muatan negatif pada -COO- . Penambahan muatan membuat ion lebih tidak 
stabil karena membuatnya lebih mudah terikat dengan hidrogen. Sehingga asam etanoat 
lebih lemah daripada asam metanoat. Alkil yang lain juga memiliki efek "mendorong 
elektron" sama seperti pada metil sehingga kekuatan asam propanoat dan asam butanoat 
mirip dengan asam etanoat. Asam dapat diperkuat dengan menarik muatan dari -COO- . 
Sebagai contoh dengan menambahkan atom elektronegatif seperti klorida pada rantai, 
menunjukkan semakin banyak jumlah klorin semakin asam molekul tersebut. Hal ini dapat 
kita lihat harga pKa dari beberapa jenis asam karboksilat sebagai berikut: 
 

 pKa 

CH3COOH 4.76 

CH2ClCOOH 2.86 

CHCl2COOH 1.29 

CCl3COOH 0.65 
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Mengikatkan halogen yang berbeda juga membuat perbedaan. Florin merupakan atom 
paling elektronegatif sehingga semakin tinggi tingkat keasaman. 
 

 pKa 

CH2FCOOH 2.66 

CH2ClCOOH 2.86 

CH2BrCOOH 2.90 

CH2ICOOH 3.17 
Dan yang terakhir perhatikan juga efek yang terjadi dengan semakin menjauhnya halogen 
dari -COO- .  

 pKa 

CH3CH2CH2COOH 4.82 

CH3CH2CHClCOOH 2.84 

CH3CHClCH2COOH 4.06 

CH2ClCH2CH2COOH 4.52 
Atom klorin efektif saat berdekatan dengan -COO- dan efeknya berkurang dengan semakin 
jauhnya atom klorin. 
 
 
Beberapa reaksi yang menghasilkan asam karboksilat 

Oksidasi dari beberapa senyawa aromatik yang mengandung substituent alkali 
menggunakan kalium permanganat dalam suasana netral akan menghasilkan asam 
karboksilat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Reaksi oksidasi senyawa aromatik tersubstitusi alkil dengan ion permanganat netral 
tersebut dapat terjadi jika terdapat atom hidrogen benzilik yang mengikat gugus 
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karboksilat. Reaksi pembentukan asam karboksilat dapat juga terjadi pada alkohol primer 
dengan pereaksi CrO3/H2SO4 or sodium dikromat. 

 

 
 

Ion MnO4
- dalam asam dapat mengoksidasi alkena yang mengikat satu alkil atau aril 

membentuk asam karboksilat. 
 

 

 
 

 
 
Aldehid mudah teroksidasi oleh oksidator lemah membentuk asam karboksilat, sedangkan 
keton tak mengalami oksidasi dengan reagent Ag2O dalam amonia. Keton dapat dioksidasi 
oleh ion MnO4 membentuk asam karboksilat. 
 
 

 

 
 
 

Terbentuk endapan hitam 
pada dinding tabung 

Asam heksandioat 
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Beberapa sifat kimia asam karboksilat 
1. Asam karboksilat dapat direduksi oleh LiAlH4 membentuk alkohol primer. 

 
 
 
 
2. Asam karboksilat dapat mengalami reaksi dekarboksilasi pada pemanasan dengan 

HgO dan Br2 membentuk alkil bromide (reaksi Hunsdiecker). 
 

 
 

3. Asam karboksilat dapat membentuk alkil halide dengan penambahan reagen seperti  
SOCl2, phosgene, or PBr3.  
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4. Asam karboksilat dapat bereaksi dengan alkohol membentuk ester, dengan adanya 
katalis asam (Fischer esterification), alkilasi, maupun dengan diazometane.  

 
 
Ester 
 Ester merupakan salah satu turunan asam karboksilat. Suatu ester serupa dengan 
asam karboksilat, hanya saja hidrogen asamnya telah digantikan oleh sebuah gugus alkil. 
Tatanama ester hampir sama dengan tata nama asam karboksilat, tetapi nama asam diganti 
dengan nama alkil. 
 
 
 

 
 
 
 

 Dalam kehidupan sehari-hari ester banyak dimanfaatkan sebagai essence atau 
pemberi aroma buah-buahan pada makanan atau minuman. Beberapa jenis ester 
memberikan bau atau aroma yang khas, seperti amil asetat bearoma pisang, isopentil asetat 
beraroma buah pir, oktil asetat beraroma jeruk manis, metil butirat beraroma apel, dan etil 
butirat beraroma nanas. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CH3-C
O

OH
CH3-C

O

OCH3  

 Asam etanoat   metil etanoat 

C

O

C5H11

H3C C

O

O
H3C

CH2CH2CH

CH3

CH3

amil asetat
isopentil asetat

C

O

C9H19

H3C

oktil  asetat

C

O

CH3

C3H7

metil butirat

C

O

C2H5

C3H7

etil butirat  
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Reaksi esterifikasi dan penyabunan 
 Reaksi esterifikasi terjadi antara asam karboksilat dan alkohol, dengan katalis asam 
sulfat pekat. Reaksi esterifikasi merupakan reaksi yang reversible. Sebagai contoh reaksi 
esterifikasi antara asam asetat dan amil alkohol dengan katalis asam sulfat pekat terjadi 
sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
Laju esterifikasi suatu asam karboksilat tergantung pada halangan sterik pada alkohol dan 
asam karboksilatnya. Kuat asam dari asam karboksilat hanya mempunyai pengaruh yang 
kecil dalam laju pembentukan ester. Urutan kereaktifan alkohol terhadap esterifikasi adalah 
alkohol tersier < alkohol sekunder < alkohol primer < metanol. Sedangkan urutan 
kereaktifan asam karboksilat terhadap esterifikasi adalah R3CCOOH < R2CHCOOH < 
RCH2COOH < CH3COOH < HCOOH 
 Mekanisme reaksi esterifikasi dimulai dari protonasi karbon karbonil dari asam 
karboksilat, diikuti oleh penyerangan gugus hidroksil dari alkohol. Dalam reaksi 
esterifikasi ikatan yang terputus adalah ikatan C-O dari asam karboksilat, bukan ikatan O-
H dari asam atau ikatan C-O dari alkohol. Tahap-tahap mekanisme reaksi esterifikasi dapat 
digambarkan sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reaksi esterifikasi bersifat reversibel, sehingga untuk memperoleh rendemen tinggi 
kesetimbangan harus di geser ke arah ester atau produk. Salah satu teknik untuk mencapai 
ini adalah dengan menggunakan salah satu pereaksi secara berlebihan. Reaksi kebalikan 
dari esterifikasi disebut  penyabunan, karena biasanya digunakan untuk hidrolisis lemak 
menghasilkan sabun. Dalam reaksi penyabunan biasanya dikatalisis oleh basa. Reaksi 
penyabunan tidak bersifat reversibel, karena pada tahap akhir ion alkoksida yang 
merupakan basa kuat melepaskan proton dari asam dan membentuk ion karboksilat dan 
alkohol. Mekanisme reaksi penyabunan adalah sebagai berikut : 

C

O

C5H11

H3C

amil asetat

C

O

OH
H3C

asam asetat

+ C5H11OH
H2SO4

amil alkohol

+ H2O

 

C

O

H3C OH
H+

C

OH

H3C OH
R-OH C

OH

H3C OH

OR H

-H+

C

OH

H3C OH2
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-H2O
C
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H3C

OR

C

OH

H3C

OR

-H+

C

O

H3C OR  
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Latihan  
1. Tuliskan rumus struktur dari senyawa berikut: 
 a. asam 3-metilpentanoat 
 b. asam siklobutanakarboksilat 
 c. asam fenilasetat 
 d. asam 2-klorobutanoat 
 e. metil etanoat 
 f. etil butanoat 
 
2. Berilah nama senyawa berikut sesuai aturan IUPAC: 
 a. CH2=CHCOOH 
 b. CH3COOCH3 
 c. CH3CF2COOH 
 d.  
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Tuliskan reaksi dari: 
 a. hidrolisis asetil klorida 
 b. reaksi benzoil klorida dengan metanol 
 c. esterifikasi 1-pentanol dengan anhidrida asetat 
 d. esterifikasi asam valerat dengan etanol 
 
 
 
 
 
 

C

O

H3C ORHO + C

O

H3C OR

OH

C

O

H3C OH +  OR

C

O

H3C O_ +  ROH  

COOH

O COOH

d

e
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Kegiatan Belajar 7 
BAB VIII 

 BENZENA DAN TURUNANNYA 
 
 

A. Tujuan  Antara 
 Dalam kegiatan belajar ini Anda akan mempelajari gambaran umum tentang 
defenisi, struktur molekul, dan sifat-sifat senyawa benzena dan turunannya. Anda 
diharapkan dapat: 

1. Menjelaskan defenisi senyawa aromatik 
2. Menjelaskan sifat-sifat senyawa aromatik 
3. Menjelaskan perbedaan sifat-sifat alkana, alkena, dan alkuna  
4. Menuliskan salah satu contoh reaksi pembentukan turunan benzena 
5. Menjelaskan kegunaan senyawa benzena dan turunannya dalam kehidupan 

sehari-hari 
 
B. Uraian Materi 
Struktur benzena 
 Nama “benzena”  berasal dari kata benzoin, yang menurut sejarahnya berasal dari 
kata “luban jawi” sebutan untuk kemenyan Sumatera (Styrax sumatrana L) 
menjadi “benjui” atau “benjoin”. Pada abad ke-17 para ilmuan berhasil mengisolasi suatu 
asam dari kemenyan tersebut, yang diberi nama acidium benzoicum (asam benzoat). 
Selanjutnya, pada tahun 1834, Eilhart Mitscherlich dari Jerman mengeluarkan atom-atom 
oksigen dari molekul asam benzoat sehingga ia memperoleh senyawa baru berwujud cair 
yang hanya mengandung atom-atom C dan H. Mitscherlich menamai senyawa itu benzol.  
Senyawa “benzol” itu sama dengan senyawa yang disintesis oleh Michael Faraday dari 
Inggris pada tahun 1825. Faraday membuat senyawa tersebut dari gas asetilena yang saat 
itu dipakai untuk lampu penerangan. Setelah diketahui bahwa senyawa tersebut memiliki 
rumus molekul C6H6 dan mengandung ikatan tak jenuh, maka sejak tahun 1845 nama 
benzol diubah menjadi benzena, sebab akhiran –ena lebih tepat untuk senyawa-senyawa 
tak jenuh, sedangkan akhiran –ol hanya lazim untuk alkohol-alkohol. 
 Perbandingan karbon-hidrogen dalam rumus molekulnya, C6H6, menunjukkan 
bahwa senyawa tersebut memiliki ikatan tak jenuh, dibandingkan dengan heksana C6H14, 
sehingga diusulkan beberapa rumus struktur benzena seperti: 
 

 
 
 

  
 Namun demikian, struktur senyawa benzene yang diusulkan tersebut tidak sesuai 
dengan kenyataan, oleh karena benzene tidak dapat mengalami reasksi sebagaimana 
senyawa tak jenuh, misalnya tidak menghilangkan warna brom seperti pada alkena dan 

572 MODUL PLPG 2014 | PENDALAMAN MATERI KIMIA 



alkuna, atau tidak teroksidasi dengan kalium permanganate, maupun reaksi-reaksi adisi 
lainnya.Benzena justru dapat mengalami reaksi substitusi jika direaksikan dengan  brom 
dan katalis feri bromide, menghasilkan bromobenzena. Jika bromobenzena direaksikan 
dengan brom yang setara untuk kedua kalinya dengan katalis feri bromida diperoleh tiga 
senyawa isomer dibromobenzena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pada tahun 1865, Friedich August Kekule dari Jerman berhasil menerangkan 
struktur benzena. Keenam atom karbon pada benzena tersebut melingkar berupa segi enam 
beraturan dengan sudut ikatan 120 derajat. 

 
 

       
  
  
 
 Model Kekule untuk struktur benzene tidak sepenuhnya benar, rumus Kekule 
menggambarkan dua struktur penyumbang yang identik pada struktur hibrida resonansi 
pada benzene, sehingga kadang digambarkan dalam bentuk heksagon dengan lingkaran 
ditengahnya, yang menggambarkan adanya delokalisasi elektron π. 
 
 
 
 
 Struktur Kekule merupakan struktur benzena yang dapat diterima, namun ternyata 
terdapat beberapa kelemahan dalam struktur tersebut. Kelemahan itu diantaranya: 

1. Pada struktur Kekule, benzena digambarkan memiliki 3 ikatan rangkap yang 
seharusnya mudah mengalami adisi seperti etena, heksena dan senyawa dengan 
ikatan karbon rangkap dua lainnya. Tetapi pada kenyataanya benzena sukar diadisi 
dan lebih mudah disubstitusi. 

2. Bentuk benzene adalah molekul planar (semua atom berada pada satu bidang 
datar), dan hal itu sesuai dengan struktur Kekule. Yang menjadi masalah adalah 
ikatan tunggal dan rangkap dari karbon memiliki panjang yang berbeda. Panjang 
ikatan C-C : 0,154 nm, sedangkan C=C = 0,134 nm, sehingga bentuk heksagon 
akan menjadi tidak beraturan jika menggunakan struktur Kekule, dengan sisi yang 
panjang dan pendek secara bergantian. Pada benzene yang sebenarnya semua ikatan 

C6H6 + Br2
FeBr3

C6H5Br + HBr

benzena bromobenzena  

+ Br2
FeBr3

C6H4Br2 + HBr

benzena dibromobenzena
(tiga isomer)

C6H5Br

 

H

H

H

H

H

H H

H

H

H

H

H
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memiliki panjang yang sama yaitu diantara panjang C-C dan C=C disekitar 0.139 
nm. Benzen yang sebenarnya berbentuk segienam sama sisi. 

3. Benzena yang sebenarnya lebih stabil dari benzena dengan struktur yang 
diperkirakan Kekule. Kestabilan ini dapat dijelaskan berdasarkan perubahan entalpi 
pada hidrogenasi. 

 Hidrogenasi adalah reaksi adisi hidrogen pada ikatan rangkap. Untuk mendapatkan 
perbandingan yang baik dengan benzene, maka benzena akan dibandingkan dengan 
sikloheksen C6H10. Sikloheksen adalah senyawa siklik heksena yang mengadung satu 
ikatan rangkap 2. 

 
Saat hirogen ditambahkan pada siklohesena mana akan terbentuk sikloheksana, C6H12. 
Bagian "CH" menjadi CH2 dan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Persamaan 
hidrogenasi dari siklohesen dapat ditulis sebagai berikut: 

 

 
 

Perubahan entalpi pada reaksi ini -120 kJ/mol. Dengan kata lain setiap 1 mol sikloheksen 
bereaksi, energi sebesar 120 kJ dilepaskan. 
 Jika cincin memiliki dua ikatan rangkap (1,3-sikloheksadiena), dua kali lipat ikatan 
yang harus diputuskan dan dibentuk. Dengan kata lain Perubahan entalpi pada 
hidrogenasi 1,3-sikloheksadiena akan menjadi 2 kali lipat dari perubahan entalpi pada 
sikloheksen yaitu, -240 kJ/mol. 

 
Namun perubahan entalpi ternyata sebesar -232 kJ/mol yang jauh berbeda dari yang 
diprediksikan. 
 Bila hal yang sama diterapkan pada struktur Kekule dari benzen (yang juga 
disebut 1,3,5-sikloheksatriena), perubahan entalpi dapat diprediksi sebesar -360 kJ/mol, 
karena 3 kali lipat ikatan pada kasus sikloheksen yang diputuskan dan dibentuk. 

 
Namun ternyata hasil yang benar adalah sekitar -208 kJ/mol, sangat jauh dari prediksi. 
Benzena yang sebenarnya memiliki struktur yang lebih stabil dari prediksi yang dibentuk 
oleh struktur Kekule, sehingga perubahan entalpi hidrogenasinya lebih rendah dibanding 
dari perubahan entalpi dari hidrogenasi struktur kekule. Benzena yang sebenarnya lebih 
stabil sekitar 150 kJ/ mol dibandingkan dengan perkiraan perubahan entalpi dari struktur 
benzena yang diperkirakan Kekule. Peningkatan stabilisasi ini disebut juga sebagai 
delokalisasi energi atau resonansi energi dari benzena. 
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Sifat kearomatikan benzena 
 Benzena dengan rumus molekul C6H6 merupakan salah satu senyawa siklik yang 
bersifat aromatik, oleh karena keenam atom karbon terhibridisasi sp2 dan membentuk 
cincin planar, dan setiap atom karbon juga mempunyai orbital p tak terhibridisasi tegak 
lurus terhadap bidang ikatan sigma dan cincin. Jumlah elektron pi juga sesuai dengan 
aturan Huckel (terdapat (4n+2) elektron pi dalam sistem cincin). Masing-masing dari 
keenam orbital p ini dapat menyumbangkan satu elektron untuk ikatan pi seperti pada 
gambar berikut.  
 

 
 
 
Tata nama senyawa turunan benzene 
 Tatanama senyawa turunan benzena dan juga senyawa aromatik pada umumnya 
tidak begitu sistematis, oleh karena kimiawi senyawa aromatik telah berkembang secara 
tak beraturan jauh sebelum metode bersistem dikembangkan, nama perdagangan atau 
trivial lebih banyak dipakai. Beberapa contoh senyawa turunan benzena antara lain: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 Jika terdapat dua jenis substituent, maka posisi substituent dapat dinyatakan dengan 
awalan o (orto), m- (meta), atau p- (para), seperti pada contoh berikut:  

CH3 CH=CH2 OH

Br Cl NO2

CH2CH3

NH2

CH CH3H3C

benzena toluena stirena fenol

anilinbromobenzenaklorobenzena nitrobenzena

etilbenzena isopropil benzena (kumena) 
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 JIka terdapat tiga substituent atau lebih pada cincin benzene, maka system o-.m-, 
dan p- tidak dapat digunakan, sehingga digunakan sistem penomoran. Cincin benzene 
diberi nomor, sedemikian sehingga nomor satu diberikan pada gugus yang berprioritas tata 
nama tertinggi. Urutan prioritas penomoran untuk berbagai substituen adalah sebagai 
berikut: 

-COOH > -SO3H >-CHO > -CN > -OH > -NH2 > -R> -NO2 > -X 
 
 
 
 
 
 
Sifat-sifat benzena 
 Benzena merupakan zat cair yang tidak berwarna, memiliki aroma yang khas, 
bersifat non polar, tidak larut dalam air, larut dalam pelarut nonpolar, seperti eter, 
mempunyai titk didih 80,1 oC. Benzena biasa digunakan sebagai pelarut, mudah terbakar 
dan menghasilkan jelaga. Benzena bersifat karsinogenik, sehingga sebaiknya diminimalkan 
penggunaannya di laboratorium. 
 Secara kimia benzena bersifat kurang reaktif, namun dapat mengalami reaksi 
substitusi pada cincin benzena. Sifat aromatisitas pada benzene menyebabkan kestabilan 
pada ikatan pi, sehingga benzene tidak mengalami reaksi adisi seperti halnya pada alkena. 
Reaksi substitusi pada benzena merupakan reaksi substitusi elektrofilik, yaitu terjadi 
penggantian satu atom hidrogen dengan gugus atau atom yang bersifat elektrofil pada 
cincin benzena. Suatu elektrofil dapat menyerang electron pi dari cincin benzene 
menghasilkan karbokation yang terstabilkan oleh resonansi yang disebut ion benzenonium. 
Selanjutnya ion benzenonium akan bereaksi lebih lanjut dengan melepaskan ion hidrogen 
untuk menghasilkan produk substitusi. Secara singakat mekanisme reaksi substitusi yang 
terjadi adalah sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cl

Cl

Cl

Cl

Cl

Cl
o-diklorobenzena m-diklorobenzena p-diklorobenzena  

Cl

NH2

Cl

OH

m-kloroanilin m-klorofenol  

OH

Cl

Cl

NH2

CH3

2,4-dikorofenol 3,5-dikloroanilin 3-kloro,4-nitro-toluena

Cl
Cl

Cl

NO2
 

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

E

H

H

H

H

H

E
-H+

lambat cepat

produk
ion benzenonium  
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Beberapa reaksi substitusi pada cincin benzena antara lain: 
a. Nitrasi 
 Dalam reaksi nitrasi digunakan katalis asam sulfat pekat, yang dapat mengikat 
gugus hidroksil dari asam nitrat, sehingga menghasilkan ion nitronium +NO2 yang bersifat 
elektrofil, yang akan mensubstitusi satu atom H dari cincin benzena.    
 
 
 
 
 
Benzena bereaksi dengan asam nitrat pekat, HNO3 dengan katalisator asam sulfat pekat 
membentuk nitrobenzena. Reaksi nitrasi juga dapat terjadi pada senyawa turunan benzena , 
seperti toluena membentuk trinitrotoluena (TNT), yang merupakan bahan peledak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Halogenasi 
 Benzena bereaksi dengan halogen menggunakan katalis besi(III) halida. Salah satu 
contoh adalah reaksi brominasi benzena, menggunakan katalis FeBr3. Peranan katalis 
adalah menghasilkan elektrofil Br+ melalui reaksi pembelahan ikatan Br-Br. Elektrofil Br+ 
selanjutnya menyerang ikatan pi dalam cincin benzene dan mensubstitusi satu atom 
hidrogennya. Secara singkat reaksi yang terjadi adalah : 
 
 
 
 
 
 
c. Alkilasi 
 Alkilasi benzene dengan alkil halide menggunakan katalis ALCl3 membentul alkil 
benzene, sering disebut alkilasi Friedel-Crafts, menurut nama ahli kimia Perancis Charles 
Friedel dan James Crafts, ahli kimia Amerika, yang mengembangkan reaksi ini pada tahun 
1877. Slah satu contoh reaksi ini adalah sebagai berikut: 

CH3

+ HONO3
H2SO4

NO2

+ H2O

+ HONO3
H2SO4

NO2

+ H2O

CH3

NO2

O2N

nitrobenzena

trinitrotoluena  

HO-NO2

-HSO4
-

+ H2SO4 H2O-NO2 H2O   + + NO2  

+ Br2
FeBr3

Br

+ HBr

bromobenzena  
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d. Asilasi 
 Reaksi substitusi dengan gugus asil (               atau                   ) pada cincin benzena 
dengan halida asam disebut reaksi asilasi aromatik atau asilasi Friedel-Crafts. Mekanisme 
reaksi Friedel- Crafts serupa dengan reaksi substitusi elektrofilik yang lainnya, nukleofil 
yang menyerang adalah ion asilium (R-+C =O) yang terbentuk karena katalis ALCl3 
mengambil ion Cl membentul ALCl4

-. 
 
 
 
 
 
 

f. Sulfonasi 
 Sulfonasi benzena menggunakan asam sulfat berasap (H2SO4 + SO3) menghasilkan 
asam benzena sulfonat. 
 
 
 
 

 
 
Kegunaan benzena dan turunannya 
 Kegunaan benzena yang terpenting adalah sebagai pelarut dan sebagai bahan baku 
pembuatan senyawa-senyawa aromatik lainnya yang merupakan senyawa turunan benzena. 
Masing-masing senyawa turunan benzene tersebut mempunyai kegunaan yang beragam 
bagi kehidupan manusia. Beberapa senyawa turunan benzena yang berguna antara lain: 

1. Toluena, digunakan sebagai pelarut dan bahan dasar untuk pembuatan TNT 
(trinitrotoulena), senyawa yang digunakan sebagai bahan peledak. 

 
 
 
 

 
 
 
 

+ (CH3)2CHCl
AlCl3

CH(CH3)2

+ HCl

isopropilbenzena (kumena)  

RC

O

 
ArC

O

 

AlCl3
CCH3

+ HCl

asetofenon (97%)

C

O

H3C Cl+

O

 

AlCl3
+ H2O

asam benzena sulfonat

+ HOSO3H

SO3H

 

CH3

+ 3 HNO3
H2SO4 pekat

CH3

NO2O2N

NO2

+ H2O

Trinitrotoluena (TNT)  
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2. Stirena, digunakan sebagai bahan dasar pembuatan polimer sintetik, polistiren yang 
banyak digunakan sebagai bahan membuat isolator listrik maupun peralatan rumah 
tangga. 

 
 
 

 
 
 
 
 

3. Benzaldehida, banyak digunakan sebagai bahan pengawet dan pembuatan parfum. 
Dapat juga digunakan sebagai bahan baku sintesis sinamaldehid. 
 

 
 
 
 
 
 
 

4. Anilina, banyak digunakan sebagai bahan dasar pembuatan zat warna diazo dengan 
direaksikan menggunakan asam nitrit dan asam klorida. 
 
 
 
 
 
 
 

5. Fenol, dalam kehidupan sehari-hari banyak digunakan sebagai desinfektan. 
6. Asam benzoat, banyak digunakan sebagai bahan pengawet seperti natrium benzoat 

serta digunakan sebagai bahan dasar sintesis senyawa lainnya, seperti asam asetil 
salisilat (aspirin), maupun metil salisilat. 

CH-CH

n
 

C
HC

+ H2O

O

H

C

O

H3C H+

H
C C

O

H

sinamaldehida  

NH2

N

+ H2O

Garam diazonium

HCl

NH2HCl

HNO2

NCl
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Latihan 
 
 
1. Tuliskan rumus struktur senyawa berikut: 
 a. 1,3,5-tribromo benzene 
 b. o-dietilbenzena 
 c. m-klorotoluena 
 d. isopropil benzene 
 e. benzil bromide 
 f. 2,3-difenilbutana 
 g. asam p-bromobenzoat 
 h. p-klorofenol 
 
2. Berilah nama senyawa berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CH2CH2CH3 Cl

Br

Cl

CH3

Cl

CH3

Cla b c d

e
CH=CH2

Br Br

CH2CH3

OHf
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LEMBAR  ASESMEN 
 
 
Berilah tanda silang (X) huruf A, B, C, D, atau E pada jawaban yang paling benar! 

1. Senyawa alkohol di bawah ini yang tidak dapat dioksidasi adalah … . 
A. etanol    D. 3–metil–2–butanol 
B. 2–propanol   E. 3–metil–1–butanol 
C. 2–metil–2–propanol 

2. Suatu senyawa dengan rumus molekul C2H6O jika direaksikan dengan logam natrium 
akan menghasilkan gas hidrogen, sedangkan dengan asam karboksilat akan 
menghasilkan ester. Senyawa tersebut adalah … . 
A. eter     D. asam karboksilat 
B. aldehid     E. alkohol 
C. keton 

3. Oksidasi 2–propanol akan menghasilkan … . 
A. CH3–CH2–COOH   D. CH3COOH 
B. CH3–O–CH3    E. CH3–CHO 
C. CH3–CO–CH3 

4. Senyawa yang merupakan isomer fungsional dari butanol adalah … . 
A. CH3–CH2–CH(OH)–CH3 D. CH3–CO–CH2–CH3 
B. C2H5–O–C2H5   E. CH3–CH2–CHO 
C. C3H7–COOH 

5. Jika suatu alkohol dengan rumus molekul C4H8O dioksidasi dengan kalium dikromat 
dalam asam menghasilkan butanon, maka alkohol tersebut adalah … . 
A. n–butanol    D. 2–metil–1–propanol 
B. 2–butanol    E. 2–metil–2–propanol 
C. t–butil alkohol 

6. Senyawa organik dengan rumus molekul C5H12O yang merupakan alkohol tersier    
adalah … . 
A. 3–pentanol    D. 3–metil–2–butanol 
B. 2–metil–2–butanol   E. trimetil karbinol 
C. 2–metil–3–butanol 

7. Senyawa alkohol yang jika dioksidasi menghasilkan alkanon adalah … . 
A. 2–metil–1–butanol   D. 2,3–dimetil–2–butanol 
B. 2–metil–2–propanol   E. 2,3,3–trimetil–1–butanol 
C. 3–metil–2–butanol 

8. Senyawa yang bukan merupakan alkohol sekunder adalah … . 
A. 2–pentanol    D. 3–metil–2–pentanol 
B. 3–pentanol   E. 3–metil–3–pentanol 
C. 2–metil–3–pentanol 

MODUL PLPG 2014 | PENDALAMAN MATERI KIMIA 581 



9. Senyawa alkohol berikut ini yang bersifat optis aktif adalah … . 
A. 2–propanol    D. 3–pentanol 
B. 2–metil–2–propanol  E. 2–metil–2–butanol 
C. 2–butanol 

10. Butil alkohol isomerik dengan … . 
A. C3H7COCH3   D. C2H5OC2H5 
B. C2H5COC2H5   E. C2H5COOC2H5 
C. CH3COOC2H5 

11. Senyawa dengan rumus C3H8O mempunyai isomer posisi sebanyak … . 
A. 6     D. 3 
B. 5     E. 2 
C. 4 

12. Senyawa dengan rumus molekul C5H12O termasuk kelompok senyawa … . 
A. aldehida    D. alkanon 
B. ester    E. asam karboksilat 
C. eter 

13. Etil alkohol dan dimetil eter adalah sepasang isomer. Akan tetapi eter mendidih  pada 
suhu yang jauh lebih rendah karena … . 

A. berat jenis eter lebih kecil daripada alkohol 
B. panas jenis alkohol lebih besar daripada eter 
C. eter mengandung dua gugus metil 
D. berat molekul alkohol dan eter tidak sama 
E. antara molekul-molekul alkohol terjadi ikatan melalui ikatan hidrogen 

14. Suatu senyawa A (C4H10O) tidak bereaksi dengan logam Na. Senyawa tersebut 
      dengan larutan HI berlebih menghasilkan senyawa B, C, dan H2O. Hidrolisis 
      senyawa B menghasilkan 2–propanol. Senyawa A tersebut adalah … . 

A. metil isopropil eter  D. metil–n–propil eter 
B. tersier butil alkohol  E. s–butil alkohol 
C. isobutil alkohol 

15. Untuk membedakan aldehida dengan keton digunakan pereaksi … . 
A. Tollens     D. alkil halida 
B. Molish     E. xantoprotein 
C. biuret 

16. Oksidasi lanjut dari propanol akan menghasilkan … . 
A. asam propanoat    D. propanon 
B. asam asetat    E. aseton 
C. propanal 

17. Suatu senyawa dengan rumus molekul C5H10O menghasilkan endapan merah bata 
dengan pereaksi Fehling. Banyaknya kemungkinan rumus struktur  senyawa di atas 
adalah … . 
A. 1     D. 4 
B. 2     E. 5 
C. 3 
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18. Hasil reaksi antara larutan asam propionat dengan etanol adalah ... . 
A. CH3COOCH3   D. C2H5COOC3H7 
B. C2H5COOC2H5   E. C3H7COOCH3 
C. C3H7COOC2H5 

19. Lemak adalah campuran ester-ester gliserol dengan asam-asam lemak. Proses 
      atau reaksi mana yang dapat digunakan untuk memperoleh gliserol dari   
     lemak? 

A. oksidasi lemak    D. pirolisa lemak 
B. penyabunan lemak   E. distilasi lemak 
C. esterifikasi lemak 

20. Senyawa organik yang termasuk golongan senyawa ester adalah ... . 
A. metil asetat    D. metil amina 
B. 3–metil butanon   E. 2–metil butanon 
C. metil–etil eter 

21. Hasil reaksi CH3–CH2–COOH dengan CH3–CH2–OH adalah ... . 
A. etil propil eter    D. propil etanoat 
B. etil etanoat    E. dietil eter 
C. etil propanoat 

22. Proses pengolahan margarin dari minyak nabati adalah ... . 
A. adisi dengan hidrogen   D. esterifikasi dengan gliserol 
B. hidrolisis dengan NaOH  E. oksidasi dengan oksigen 
C. reaksi dengan logam Na 

23. Reaksi 2–propanol dengan asam bromida menghasilkan 2–bromopropana 
      merupakan reaksi ... . 

A. adisi      D. redoks 
B. substitusi     E. polimerisasi 
C. eliminasi 

24. Untuk mengetahui banyaknya ikatan rangkap yang terdapat dalam minyak, 
     dilakukan pengukuran ... . 

A. bilangan asam     D. bilangan ester 
B. bilangan penyabunan   E. bilangan oksidasi 
C. bilangan iodin 

25. Hasil sampingan yang diperoleh dalam industri sabun adalah ... . 
A. alkohol      D. gliserol 
B. ester      E. asam karbon tinggi 
C. glikol 

26. Jika benzaldehida dioksidasi akan terbentuk ... . 
A. fenol      D. toluena 
B. asam benzoat     E. stirena 
C. asam benzena sulfonat 
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27. Oksidasi kuat dari p-dimetilbenzena akan menghasilkan ... . 
A. asam benzoat     D. asam salisilat 
B. fenol      E. p-dihidroksibenzena 
C. asam tereftalat 

28. Oksidasi sempurna senyawa toluena akan menghasilkan ... . 
A. fenol      D. asam benzoat 
B. anilin      E. nitrobenzena 
C. benzaldehida 

29. Benzena dan toluena dikenal sebagai senyawa golongan ... . 
A. alkena      D. sikloalkana 
B. aromatik     E. parafin 
C. alkana 

30. Hidrogenasi benzena menghasilkan senyawa ... . 
A. siklobutana     D. sikloheptana 
B. siklopentana     E. sikloheksatriena 
C. sikloheksana 

 
 
KUNCI JAWABAN 
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