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Dapatkah Anda membayangkan kehidupan kita tanpa minyak bumi?  Tahukah
Anda bahwa diperkirakan sekitar 20 tahun lagi cadangan minyak bumi Indo-

nesia akan habis total dan Indonesia akan menjadi negara pengimpor minyak bumi?
Mengapa akhir-akhir ini dunia diliputi kekhawatiran akan laju konsumsi minyak
bumi yang semakin cepat?  Mengapa sekarang ini di seluruh dunia sedang gencar-
gencarnya mencari sumber energi alternatif pengganti minyak bumi? Sebenarnya
apakah minyak bumi itu dan bagaimana terbentuknya di alam ini? Untuk mengetahui
jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, silakan Anda ikuti pembahasan
bab Minyak bumi dan Gas alam ini.

Sampai saat ini minyak bumi masih menjadi prioritas utama sebagai sumber
energi, meskipun para ahli juga berupaya untuk mengembangkan alternatif energi
selain minyak bumi, misalnya energi surya dan energi nuklir. Upaya para ahli tersebut
mengingat minyak bumi termasuk di dalamnya gas alam, merupakan sumber energi
yang tidak dapat diperbaharui (nonrenewable resources).

Tujuan  Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu:
1. Menjelaskan proses pembentukan minyak bumi dan gas

alam.
2. Menjelaskan komponen-komponen utama penyusun

minyak bumi.
3. Menafsirkan bagan penyulingan bertingkat untuk men-

jelaskan dasar dan teknik pemisahan fraksi-fraksi minyak
bumi.

4. Membedakan kualitas bensin berdasarkan bilangan
oktannya.

5. Menjelaskan penggunaan residu minyak bumi dalam
industri petrokimia.

6. Menganalisis dampak pembakaran bahan bakar terhadap
lingkungan.

Kata Kunci

Pengantar

Nonrenewable resources, distilasi
fraksinasi, bensin, angka oktan, TEL,
industri petrokimia, karbon dioksida,
hujan asam, green house effect.
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6.1 Pembentukan Minyak Bumi dan Gas Alam

Dalam bab ini Anda akan mempelajari proses pembentukan minyak bumi dan
gas alam, komponen-komponen utama penyusun minyak bumi, teknik pemisahan
fraksi-fraksi minyak bumi, ukuran kualitas bensin, penggunaan residu minyak bumi
dalam industri petrokimia, dan analisis dampak pembakaran bahan bakar terhadap
lingkungan.

Keberadaan minyak bumi di alam merupakan hasil pelapukan fosil-fosil
tumbuhan dan hewan pada zaman purba jutaan tahun silam. Organisme-organisme
tersebut kemudian dibusukkan oleh mikroorganisme dan kemudian terkubur dan
terpendam dalam lapisan kulit bumi. Dengan tekanan dan suhu yang tinggi, maka
setelah jutaan tahun lamanya, material tersebut berubah menjadi minyak yang
terkumpul dalam pori-pori batu kapur atau batu pasir. Oleh karena pori-pori batu
kapur bersifat kapiler, maka dengan prinsip kapilaritas, minyak bumi yang terbentuk
tersebut perlahan-lahan bergerak ke atas. Ketika gerakan tersebut terhalang oleh
batuan yang tidak berpori, maka terjadilah penumpukan minyak dalam batuan
tersebut.

Itu sebabnya minyak bumi disebut sebagai petroleum (yang dalam bahasa
Latin, petrus = batu dan oleum = minyak). Pada daerah lapisan bawah tanah yang

Peta Konsep

Minyak Bumi dan Gas
Alam

pembentukan fungsi/guna

Proses ribuan/jutaan
tahun dari deposit
bahan organik di

lapisan bumi pada
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pembakaran

Dampak pada
Lingkungan

Bahan Bakar Bensincontoh
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Cracking
pemisahan melalui

Distilasi
Fraksinasi

Minyak Bumi dan Gas Alam
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tak berpori tersebut dikenal dengan nama antiklinal atau cekungan. Daerah
cekungan ini terdiri dari beberapa lapisan, lapisan yang paling bawah berupa air,
lapisan di atasnya berisi minyak, sedang di atas minyak bumi tersebut terdapat
rongga yang berisi gas alam. Jika cekungan mengandung minyak bumi dalam
jumlah besar, maka pengambilan dilakukan dengan jalan pengeboran.
Proses pengeboran minyak bumi dan gas alam tersebut digambarkan sebagai
berikut.

6.2 Komponen-komponen Minyak Bumi
Minyak bumi merupakan campuran yang kompleks, yang komponen

terbesarnya adalah hidrokarbon. Komponen-komponen minyak bumi sebagai
berikut.

A. Golongan Alkana

Golongan alkana yang tidak bercabang terbanyak adalah n–oktana, sedang
alkana bercabang terbanyak adalah isooktana (2,2,4–trimetilpentana).

CH3 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH3

n–oktana

CH3 C CH2 CH CH3

isooktana

CH3

CH3 CH3

menara pengebor
minyak

penyimpanan
minyak

kubah
garam

kapur
gas alam

mata bor

mesin

galian
sirkulasi air

pipa lumpur

Gambar 6.1  Minyak bumi, gas alam, dan  batu bara dalam minyak
bumi.  Sumber: Microsoft ® Encarta ® Reference Library 2006.
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B. Golongan Sikloalkana
Golongan sikloalkana yang terdapat pada minyak bumi adalah siklopentana

dan sikloheksana.

C. Golongan Hidrokarbon Aromatik

Golongan hidrokarbon aromatik yang terdapat dalam minyak bumi adalah
benzena.

D. Senyawa-senyawa Lain

Senyawa-senyawa mikro yang lain, seperti senyawa belerang berkisar 0,01
– 7%, senyawa nitrogen berkisar 0,01 – 0,9%, senyawa oksigen berkisar 0,06
– 0,4%, dan mengandung sedikit senyawa organologam yang mengandung
logam vanadium dan nikel.

Sementara itu sumber energi yang lain, yaitu gas alam memiliki komponen
alkana suku rendah, yaitu metana, etana, propana, dan butana. Sebagai komponen
terbesarnya adalah metana. Dalam gas alam, selain mengandung alkana, terkandung
juga di dalamnya berbagai gas lain, yaitu karbon dioksida (CO2) dan hidrogen
sulfida (H2S), meskipun beberapa sumur gas alam yang lain ada juga yang
mengandung helium. Dalam gas alam ini, metana digunakan sebagai bahan bakar,
sumber hidrogen, dan untuk pembuatan metanol. Etana yang ada dipisahkan untuk
keperluan industri, sedangkan propana dan butana juga dipisahkan, dan kemudian
dicairkan untuk bahan bakar yang dikenal dengan nama LPG (Liquid Petroleum
Gas) yang biasa digunakan untuk bahan bakar kompor gas rumah tangga.

6.3 Teknik Pengolahan Minyak Bumi

Di Indonesia, sumber minyak bumi terdapat di daerah-daerah Aceh, Sumatra
Utara, Riau, Irian Jaya, Kalimantan, dan sebagian ada di pulau Jawa, yaitu Cepu
dan beberapa daerah lain. Biasanya kandungan minyak bumi ini ada pada 3 – 4 km
di bawah permukaan tanah. Untuk itu proses pengambilannya dengan menggunakan
sumur-sumur bor yang sengaja dibuat. Beberapa di antaranya karena sumber minyak
bumi ada di dasar laut, maka pengeboran dilakukan di laut. Minyak mentah yang
dihasilkan ditampung dalam kapal tanker atau dialirkan melalui pipa ke stasiun
tangki atau kilang minyak.

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2
CH2

CH2

CH2

siklopentana siklopentana

benzena
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Minyak mentah atau yang biasa disebut dengan crude oil ini berbentuk cairan
kental hitam dan berbau kurang sedap, yang selain mengandung kotoran, juga
mengandung mineral-mineral yang larut dalam air. Minyak ini belum dapat
digunakan untuk bahan bakar atau berbagai keperluan lainnya, tetapi harus melalui
pengolahan terlebih dahulu. Minyak mentah ini mengandung sekitar 500 jenis
hidrokarbon dengan jumlah atom karbon 1 – 50.

Pada prinsipnya pengolahan minyak bumi dilakukan dengan dua langkah,
yaitu desalting dan distilasi.

A. Desalting

Proses desalting merupakan proses penghilangan garam yang dilakukan
dengan cara mencampurkan minyak mentah dengan air, tujuannya adalah untuk
melarutkan zat-zat mineral yang larut dalam air.

Pada proses ini juga ditambahkan asam dan basa dengan tujuan untuk
menghilangkan senyawa-senyawa selain hidrokarbon. Setelah melalui proses
desalting, maka selanjutnya minyak akan menjalani proses distilasi.

B. Distilasi

Minyak mentah yang telah melalui proses desalting kemudian diolah lebih
lanjut dengan proses distilasi bertingkat, yaitu cara pemisahan campuran
berdasar perbedaan titik didih.

Fraksi-fraksi yang diperoleh dari proses distilasi bertingkat ini adalah
campuran hidrokarbon yang mendidih pada interval (range) suhu tertentu.
Proses distilasi bertingkat dan fraksi yang dihasilkan dari distilasi bertingkat
tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

Uap naik dari lempeng ke lempeng
dengan bergelembung keluar dari
dasar peci lonceng (buku asli: panah
baru)

Peci bel

Cairan mengembun dan mengalir
dari lempeng ke lempeng lewat
pipa luberan (panah hitam ke
bawah)

 Gas-gas atsiri

Bensin

Minyak tanah

Minyak bakar

Minyak pelumas

ResiduKukus

Minyak kasar
Dapur

400 oC

Gambar 6.2 Diagram menara fraksionasi (distilasi bertingkat) untuk penyulingan minyak bumi. Pandangan
irisan menunjukkan bagaimana fasa uap dan cairan dijaga agar selalu kontak satu sama lain, sehingga
pengembunan dan penyulingan berlangsung menyeluruh sepanjang kolom.
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Fraksi-faksi yang didapatkan setelah proses distilasi selanjutnya diolah
lebih lanjut dengan proses reforming, polimerisasi, treating, dan blending.
1. Reforming

Reforming merupakan suatu cara pengubahan bentuk, yaitu dari rantai
lurus menjadi bercabang. Proses ini digunakan untuk meningkatkan mutu
bensin.

2. Polimerisasi
Polimerisasi merupakan suatu cara penggabungan monomer (molekul-
molekul sederhana) menjadi molekul-molekul yang lebih kompleks.

3. Treating
Treating merupakan proses penghilangan kotoran pada minyak bumi.

4. Blending
Blending merupakan proses penambahan zat aditif.

Fraksi     Jumlah Atom C  Titik Didih Kegunaan
Gas C1 – C5    –164 °C – 30 °C bahan bakar gas
Eter petroleum C5 – C7  30 °C – 90 °C pelarut, binatu kimia
Bensin C5 – C12   30 °C – 200 °C bahan bakar motor

Minyak tanah C12 – C16  175 °C – 275 °C minyak lampu, bahan
bakar kompor

Minyak gas, bakar, C15 – C18 250 °C – 400 °C bahan bakar mesin diesel
dan diesel
Minyak-minyak C16 ke atas   350 °C ke atas pelumas
pelumas, gemuk,
jeli petroleum
Parafin (lilin)  C20 ke atas meleleh lilin gereja, pengendapan

52 °C – 57 °C air bagi kain, korek api,dan
pengawetan

Ter   residu aspal buatan
Kokas petroleum   residu bahan bakar, elektrode

CH3 CH2 CH3CH2 CH2

CH3

CH3 CH3C

CH3

katalis
Δ⎯⎯⎯→
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6.4 Bensin

A. Kualitas Bensin

Salah satu hasil pengolahan distilasi bertingkat minyak bumi adalah bensin,
yang dihasilkan pada kisaran suhu 30 °C – 200 °C.  Bensin yang dihasilkan
dari distilasi bertingkat disebut bensin distilat langsung (straight run gaso-
line). Bensin merupakan campuran dari isomer-isomer heptana (C7H16) dan
oktana (C8H18). Bensin  biasa juga disebut dengan petrol atau gasolin.
Sebenarnya fraksi bensin merupakan produk yang dihasilkan dalam jumlah
yang sedikit. Namun demikian karena bensin merupakan salah satu bahan bakar
yang paling banyak digunakan orang untuk bahan bakar kendaraan bermotor,
maka dilakukan upaya untuk mendapatkan bensin dalam jumlah yang besar.
Cara yang dilakukan adalah dengan proses cracking (pemutusan hidrokarbon
yang rantainya panjang menjadi hidrokarbon rantai pendek). Minyak bumi
dipanaskan sampai suhu 800 °C, sehingga rantai hidrokarbon yang kurang
begitu dibutuhkan dapat dipecah menjadi rantai pendek, sesuai rantai pada
fraksi bensin (Keenan, Kleinfelter, Wood, 1992).

Mutu atau kualitas bensin ditentukan oleh persentase isooktana yang
terkandung di dalamnya atau yang biasa disebut sebagai bilangan oktan.
Dikatakan kualitas bensin ditentukan oleh isooktana (2,2,4–trimetilpentana),
hal ini terkait dengan efisiensi oksidasi yang dilakukan oleh bensin terhadap
mesin kendaraan. Efisiensi energi yang tinggi diperoleh dari bensin yang
memiliki rantai karbon yang bercabang banyak. Adanya komponen bensin
berantai lurus menghasilkan energi yang kurang efisien, artinya banyak energi
yang terbuang sebagai panas bukan sebagai kerja mesin, dan hal ini
menyebabkan terjadinya knocking atau ketukan pada mesin. Ketukan pada
mesin ini menyebabkan mesin menjadi cepat rusak. Bensin premium memiliki
bilangan oktan 82, sedangkan bensin super memiliki bilangan oktan 98.

Untuk meningkatkan bilangan oktan bensin, ditambahkan satu zat yang
disebut TEL (tetraetil lead) atau tetraetil timbal. Penambahan TEL dalam
konsentrasi sampai 0,01% ke dalam bensin dapat menaikkan bilangan oktan,
sehingga ketukan pada mesin dapat dikurangi. Namun demikian penggunaan
TEL ini memberikan dampak yang tidak baik bagi kesehatan manusia. Hal ini
disebabkan karena gas buang kendaraan bermotor yang bahan bakarnya
mengandung TEL, menghasilkan partikel-partikel timbal. Partikel timbal yang
terisap oleh manusia dalam kadar yang cukup tinggi, menyebabkan
terganggunya enzim pertumbuhan. Akibatnya bagi anak-anak adalah berat
badan yang berkurang disertai perkembangan sistem syaraf yang lambat. Pada
orang dewasa, partikel timbal ini menyebabkan hilangnya selera makan, cepat
lelah, dan rusaknya saluran pernapasan. Untuk itu sekarang sedang digalakkan
penggunaan bensin tanpa timbal, yaitu dengan mengganti TEL dengan MTBE
(metil tersier butil eter), yang memiliki fungsi sama untuk meningkatkan
bilangan oktan, tetapi tidak melepaskan timbal di udara.
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1. Jelaskan proses pembentukan minyak bumi dan gas alam!
2. Sebutkan senyawa-senyawa hidrokarbon yang terdapat dalam minyak bumi!
3. Sebutkan komponen-komponen dalam gas alam!
4. Sebutkan kegunaan gas alam!
5. Apa yang Anda ketahui tentang crude oil?
6. Sebutkan fraksi-fraksi hasil penyulingan bertingkat minyak bumi!
7. Jelaskan komponen-komponen dalam bensin!
8. Bagaimana cara memproduksi bensin dalam jumlah yang besar?
9. Apa yang dimaksud dengan bilangan oktan?
10.Bagaimana cara menaikkan bilangan oktan?

B. Penggunaan Residu dalam Industri Petrokimia

Berbagai  produk bahan yang dihasilkan dari produk petrokimia dewasa
ini banyak ditemukan. Petrokimia adalah bahan-bahan atau produk yang
dihasilkan dari minyak dan gas bumi.  Bahan-bahan petrokimia tersebut dapat
digolongkan ke dalam plastik, serat sintetis, karet sintetis, pestisida, detergen,
pelarut, pupuk, berbagai jenis obat maupun vitamin.

1. Bahan Dasar Petrokimia
Terdapat tiga bahan dasar yang digunakan dalam industri petrokimia,

yaitu olefin, aromatika, dan gas sintetis (syn-gas). Untuk memperoleh produk
petrokimia dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu:
a. Mengubah minyak dan gas bumi menjadi bahan dasar petrokimia.
b. Mengubah bahan dasar menjadi produk antara.
c. Mengubah produk antara menjadi produk akhir.

a. Olefin (alkena-alkena)
Olefin merupakan bahan dasar petrokimia yang paling utama.

Produksi olefin di seluruh dunia mencapai milyaran kg per tahun. Di
antara olefin yang paling banyak diproduksi adalah etilena (etena),
propilena  (propena), dan butadiena.

Beberapa produk petrokimia yang menggunakan bahan dasar
etilena adalah:
1) Polietilena, merupakan plastik yang paling banyak diproduksi,

plastik ini banyak digunakan sebagai kantong plastik dan plastik
pembungkus (sampul).  Di samping polietilena sebagai bahan dasar,
plastik dari polietilena ini juga mengandung beberapa bahan
tambahan, yaitu bahan pengisi, plasticer, dan pewarna.

2)  PVC atau polivinilklorida, juga merupakan plastik yang digunakan
pada pembuatan pipa pralon dan pelapis lantai.

Latihan 6.1
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3) Etanol, merupakan bahan yang sehari-hari dikenal dengan nama
alkohol. Digunakan sebagai bahan bakar atau bahan antara untuk
pembuatan produk lain, misalnya pembuatan asam asetat.

4) Etilena glikol atau glikol, digunakan sebagai bahan antibeku dalam
radiator mobil di daerah beriklim dingin.
Beberapa produk petrokimia yang menggunakan bahan dasar

propilena adalah:
1) Polipropilena, digunakan sebagai karung plastik dan tali plastik.

Bahan ini lebih kuat dari polietilena.
2) Gliserol, digunakan sebagai bahan kosmetika (pelembab), industri

makanan, dan bahan untuk membuat peledak (nitrogliserin).
3) Isopropil alkohol, digunakan sebagai bahan-bahan produk

petrokimia yang lain, misalnya membuat aseton.
Beberapa produk petrokimia yang menggunakan bahan dasar

butadiena adalah:
1) Karet sintetis
2) Nilon

b. Aromatika
Pada industri petrokimia, bahan aromatika yang terpenting adalah

benzena, toluena, dan xilena. Beberapa produk petrokimia yang meng-
gunakan bahan dasar benzena adalah:
1) Stirena, digunakan untuk membuat karet sintetis.
2) Kumena, digunakan untuk membuat fenol.
3) Sikloheksana, digunakan untuk membuat nilon.

Beberapa produk petrokimia yang menggunakan bahan dasar
toluena dan xilena adalah:
1) Bahan peledak, yaitu trinitrotoluena (TNT)
2) Asam tereftalat, merupakan bahan dasar pembuatan serat.

c. Syn-Gas (Gas Sintetis)
Gas sintetis ini merupakan campuran dari karbon monoksida (CO)

dan hidrogen (H2). Beberapa produk petrokimia yang menggunakan
bahan dasar gas sintetis adalah:
1) Amonia (NH3), yang dibuat dari gas nitrogen dan gas hidrogen.

Pada industri petrokimia, gas nitrogen diperoleh dari udara se-
dangkan gas hidrogen diperoleh dari  gas sintetis.

2) Urea (CO(NH2)2), dibuat dari amonia dan gas karbon dioksida.
Selain sebagai pupuk, urea juga digunakan pada industri perekat,
plastik, dan resin.

3) Metanol (CH3OH), dibuat dari gas sintetis melalui pemanasan pada
suhu dan tekanan tinggi dengan bantuan katalis. Sebagian metanol
digunakan dalam pembuatan formaldehida, dan sebagian lagi
digunakan untuk membuat serat dan campuran bahan bakar.
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4) Formaldehida (HCHO), dibuat dari metanol melalui oksidasi
dengan bantuan katalis. Formaldehida yang dilarutkan dalam air
dikenal dengan nama formalin, yang berfungsi sebagai pengawet
specimen biologi. Sementara penggunaan lainnya adalah untuk
membuat resin urea-formaldehida dan lem.

1. Apakah yang dimaksud dengan petrokimia? Sebutkan contohnya!
2. Sebutkan bahan dasar dalam industri petrokimia!
3. Sebutkan contoh olefin yang paling banyak diproduksi!
4. Sebutkan beberapa produk petrokimia yang menggunakan bahan dasar etilena!
5. Sebutkan beberapa produk petrokimia yang menggunakan bahan dasar propilena!
6. Sebutkan beberapa produk petrokimia yang menggunakan bahan dasar butadiena!
7. Sebutkan beberapa produk petrokimia yang menggunakan bahan dasar benzena!
8. Sebutkan beberapa produk petrokimia yang menggunakan bahan dasar toluena dan

xilena!
9. Apa yang Anda ketahui tentang syn-gas?
10.Sebutkan beberapa produk petrokimia yang menggunakan bahan dasar gas sintetis!

C. Dampak Pembakaran Bahan Bakar terhadap Lingkungan
Pernahkah Anda pergi berwisata ke daerah pegunungan? Dapatkah Anda

merasakan kesegaran alamnya? Samakah dengan yang  Anda rasakan sewaktu
berada di daerah perkotaan, terutama di jalan raya? Dapatkah di jalan raya
Anda menghirup udara dengan nyaman dan terasa segar? Di jalan raya sering
kita merasakan udara yang panas ditambah lagi dengan asap kendaraan
bermotor yang terpaksa harus kita hisap. Tahukah Anda bahwa asap kendaraan
yang kita hisap itu sangat berbahaya bagi kesehatan kita? Tahukah Anda bahwa
udara panas di daerah perkotaan itu juga disebabkan karena pembakaran bahan
bakar kendaraan bermotor, di samping asap dari pabrik? Berikut ini akan kita
bahas bersama tentang gas-gas hasil pembakaran minyak bumi yang sangat
membahayakan  kesehatan manusia.

1. Karbon Monoksida (CO)

Gas karbon monoksida adalah gas yang tidak berwarna, tidak berbau,
tidak berasa, dan tidak merangsang. Hal ini menyebabkan keberadaannya
sulit dideteksi. Padahal gas ini sangat berbahaya bagi kesehatan karena pada
kadar rendah dapat menimbulkan sesak napas dan pucat. Pada kadar yang
lebih tinggi dapat menyebabkan pingsan dan pada kadar lebih dari 1.000
ppm dapat menimbulkan kematian. Gas CO ini berbahaya karena dapat
membentuk senyawa dengan hemoglobin membentuk HbCO, dan ini
merupakan racun bagi darah. Oleh karena yang diedarkan ke seluruh tubuh
termasuk ke otak bukannya HbO, tetapi justru HbCO.

Latihan 6.2
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Keberadaan HbCO ini disebabkan karena persenyawaan HbCO memang
lebih kuat ikatannya dibandingkan dengan HbO. Hal ini disebabkan karena
afinitas HbCO lebih kuat 250 kali dibandingkan dengan HbO. Akibatnya
Hb sulit melepas CO, sehingga tubuh bahkan otak akan mengalami
kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen dalam darah inilah yang akan
menyebabkan terjadinya sesak napas, pingsan, atau bahkan kematian.

Sumber keberadaan gas CO ini adalah pembakaran yang tidak sempurna
dari bahan bakar minyak bumi. Salah satunya adalah pembakaran bensin, di
mana pada pembakaran yang terjadi di mesin motor, dapat menghasilkan
pembakaran tidak sempurna dengan reaksi sebagai berikut.

2 C8H18(g)  + 17 O2(g) ⎯⎯→ 16 CO(g)  +  18 H2O(g)

Sumber lain yang menyebabkan terjadinya gas CO, selain pembakaran
tidak sempurna bensin adalah pembakaran tidak sempurna yang terjadi pada
proses industri, pembakaran sampah, pembakaran hutan, kapal terbang, dan
lain-lain. Namun demikian, penyebab utama banyaknya gas CO di udara
adalah pembakaran tidak sempurna dari bensin, yang mencapai 59%.

Sekarang ini para ahli mencoba mengembangkan alat yang berfungsi
untuk mengurangi banyaknya gas CO, dengan merancang alat yang disebut
catalytic converter, yang berfungsi mengubah gas pencemar udara seperti
CO dan NO menjadi gas-gas yang tidak berbahaya, dengan reaksi:

2 CO(g)  +  O2(g) Katalis (Ni)⎯⎯⎯⎯→ 2 CO2(g)

2 NO2(g) Katalis (Ni)⎯⎯⎯⎯→  N2(g)    +    2 O2(g)

2. Karbon Dioksida (CO2)

Sebagaimana gas CO, maka gas karbon dioksida juga mempunyai sifat
tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak merangsang. Gas CO2 merupakan
hasil pembakaran sempurna bahan bakar minyak bumi maupun batu bara.
Dengan semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor dan semakin
banyaknya jumlah pabrik, berarti meningkat pula jumlah atau kadar CO2 di
udara kita.

Keberadaan CO2 yang berlebihan di udara memang tidak berakibat
langsung pada manusia, sebagaimana gas CO. Akan tetapi berlebihnya
kandungan CO2 menyebabkan sinar inframerah dari matahari diserap oleh
bumi dan benda-benda di sekitarnya. Kelebihan sinar inframerah ini tidak
dapat kembali ke atmosfer karena terhalang oleh lapisan CO2 yang ada di
atmosfer. Akibatnya suhu di bumi menjadi semakin panas. Hal ini
menyebabkan suhu di bumi, baik siang maupun malam hari tidak me-
nunjukkan perbedaan yang berarti atau bahkan dapat dikatakan sama. Akibat
yang ditimbulkan oleh berlebihnya kadar CO2 di udara ini dikenal sebagai
efek rumah kaca atau green house effect.
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Gambar 6.3 Pembakaran hutan menyebabkan
pencemaran udara karena menghasilkan polutan CO2.
Sumber: Microsoft ® Encarta ® Reference Library 2005

Untuk mengurangi jumlah
CO2 di udara maka perlu di-
lakukan upaya-upaya, yaitu
dengan penghijauan, menanam
pohon, memperbanyak taman
kota, serta  pengelolaan hutan
dengan baik.

3. Oksida Belerang (SO2 dan SO3)

Gas belerang dioksida (SO2) mempunyai sifat tidak berwarna, tetapi
berbau sangat menyengat dan dapat menyesakkan napas meskipun dalam
kadar rendah. Gas ini dihasilkan dari oksidasi atau pembakaran belerang
yang terlarut dalam bahan bakar miyak bumi serta dari pembakaran belerang
yang terkandung dalam bijih logam yang diproses pada industri
pertambangan. Penyebab terbesar berlebihnya kadar oksida belerang di udara
adalah pada pembakaran batu bara.

Akibat yang ditimbulkan oleh berlebihnya oksida belerang memang
tidak secara langsung dirasakan oleh manusia, akan tetapi menyebabkan
terjadinya hujan asam.  Proses terjadinya hujan asam dapat dijelaskan dengan
reaksi berikut.
a. Pembentukan asam sulfit di udara lembap

SO2(g)  +    H2O(l) ⎯⎯→←⎯⎯   H2SO3(aq)

b. Gas SO2 dapat bereaksi dengan oksigen di udara

2 SO2(g)  +  O2(g) ⎯⎯→←⎯⎯   2 SO3(g)

c. Gas SO3 mudah larut dalam air, di udara lembap membentuk asam sulfat
yang lebih berbahaya daripada SO2 dan H2SO3

2 SO3(g)   +  H2O(l) ⎯⎯→←⎯⎯   H2SO4(aq)

Hujan yang banyak mengandung asam sulfat ini memiliki pH < 5,
sehingga menyebabkan sangat korosif terhadap logam dan berbahaya bagi
kesehatan. Di samping menyebabkan hujan asam, oksida belerang baik SO2
maupun SO3 yang terserap ke dalam alat pernapasan masuk ke paru-paru
juga akan membentuk asam sulfit dan asam sulfat yang sangat berbahaya
bagi kesehatan pernapasan, khususnya paru-paru.
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4. Oksida Nitrogen (NO dan NO2)

Gas  nitrogen monoksida memiliki sifat tidak berwarna, yang pada
konsentrasi tinggi juga dapat menimbulkan keracunan. Di samping itu, gas
oksida nitrogen juga dapat menjadi penyebab hujan asam.

Keberadaan gas nitrogen monoksida di udara disebabkan karena gas
nitrogen ikut terbakar bersama dengan oksigen, yang terjadi pada suhu tinggi.
Reaksinya adalah:

N2(g)  +  O2(g) ⎯⎯→   2 NO(g)

Pada saat kontak dengan udara, maka gas NO akan membentuk gas
NO2 dengan reaksi sebagai berikut.

2 NO(g)   +   O2(g) ⎯⎯→←⎯⎯   2 NO2(g)

Gas NO2 merupakan gas beracun, berwarna merah cokelat, dan berbau
seperti asam nitrat yang sangat menyengat dan merangsang. Keberadaan
gas NO2 lebih dari 1 ppm dapat menyebabkan terbentuknya zat yang bersifat
karsinogen atau penyebab terjadinya kanker. Jika menghirup gas NO2 dalam
kadar 20 ppm akan dapat menyebabkan kematian.

Sebagai pencegahan maka di pabrik atau motor, bagian pembuangan
asap ditambahkan katalis logam nikel yang berfungsi sebagai konverter.
Prinsip kerjanya adalah mengubah gas buang yang mencemari menjadi gas
yang tidak berbahaya bagi lingkungan maupun kesehatan manusia. Proses
pengubahan tersebut dapat dilihat pada reaksi berikut.

2 NO2(g) Katalis Ni⎯⎯⎯⎯→   N2(g)  + 2 O2(g)

1. Jelaskan sifat-sifat gas karbon monoksida!
2. Jelaskan bahaya gas CO bagi manusia!
3. Jelaskan asal gas CO!
4. Jelaskan asal gas CO2!
5. Jelaskan dampak pencemaran udara oleh CO2!
6. Bagaimana cara mengurangi pencemaran udara oleh CO2?
7. Jelaskan proses terjadinya hujan asam!
8. Jelaskan akibat hujan asam!
9. Jelaskan sal gas NO dan NO2 di udara!
10.Sebutkan akibat pencemaran NO dan NO2!

Latihan 6.3
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Biodiesel, Bahan Bakar Olahan Minim Polusi

Palm atau minyak sawit biasanya dikenal sebagai minyak masak atau minyak
goreng. Namun siapa sangka kalau minyak sawit juga mampu dimanfaatkan sebagai
bahan bakar minyak bumi pengganti solar.

Seperti yang dilakukan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), secara solutif
mampu sedikitnya meringankan beban PT Pertamina yang terus-menerus memasok
solar. Penelitian ini sudah teruji pada sejumlah kendaraan diesel berbahan bakar
solar. Seperti pada mesin traktor bahkan pada mobil produksi massal. Kendaraan
tersebut telah diuji coba dan terbukti mampu melaju dengan menggunakan campuran
minyak sawit dan solar.

“Palm diesel ini sebenarnya berasal dari minyak sawit yang dibuat dengan
cara esterifikasi minyak sawit dengan metanol menggunakan katalis pada kondisi
tertentu. Spesifikasi teknis dari biodiesel minyak sawit ini juga memenuhi standar
ASTM PS 121 dan sesuai dengan bahan diesel dari minyak bumi atau petrodiesel,”
kata Direktur PPKS Medan, Dr. Ir. Witjaksana Darmosarkoro.

Sementara itu menurut salah seorang peneliti dan pengembang biodisel, Dr.
Ir. Tjahjono Herawan, M. Sc, bagi pengguna mobil diesel, biodiesel ini memberikan
banyak keuntungan. Meskipun setelah diteliti ternyata biodiesel lebih boros 5%
dibanding solar, namun dari segi kesehatan biodiesel mampu menjaga lapisan ozon.
Sedangkan dari penggunaan biodiesel bagi kendaraan, setidaknya dalam satu liter
biodiesel mampu menggerakkan mesin mobil sejauh 12 km. “Jika kami jual, harga
bahan bakar ini diperkirakan mencapai Rp5.500,00 sampai Rp5.700,00. Jangan
dilihat dari segi mahalnya, tapi lihatlah efeknya bagi lingkungan,” tuturnya.

Diungkapkan Tjahjono, selama ini biodiesel digunakan sebagai bahan
campuran minyak solar. Hal ini dikarenakan minyak sawit memiliki sifat melarutkan
karet alam, seperti yang terdapat pada selang karet bahan bakar serta karet mesin.
“Untuk itulah kami hanya memberikan persentase skala 10 antara campuran
keduanya, yakni 9 : 1. Sembilan untuk solar sementara biodiesel minyak sawit hanya
satu,”ungkapnya.

Sumber: Solopos, 12 Maret 2006

Kimia di Sekitar Kita
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Kimia di Sekitar Kita

Jarak Pagar Lebih Fleksibel dari Kelapa Sawit

Jarak pagar (Jathropa curcas) menjadi
sangat populer ketika muncul sebagai energi
alternatif ramah lingkungan. Biji-bijinya
mampu menghasilkan minyak campuran
untuk solar. Selain dari jarak pagar, pada
dasarnya minyak yang dihasilkan dari
tumbuh-tumbuhan dapat dijadikan bahan
campuran solar, misalnya kelapa sawit atau
kedelai.

Dari percobaan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), campuran
solar dan minyak nabati (biodiesel) memiliki nilai cetane (oktan pada bensin) lebih
tinggi daripada solar murni. Solar yang dicampur dengan minyak nabati
menghasilkan pembakaran yang lebih sempurna daripada solar murni, sehingga
emisi lebih aman bagi lingkungan.

“Jika solar murni nilai angka cetane-nya sekitar 47, biodiesel antara 60 hingga
62,” kata Sony Solistia Wirawan, Kepala Balai Rekayasa Desain dan Sistem
Teknologi BPPT di Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serpong, Selasa
(14/2). Dalam satu liter bahan bakar, komposisi minyak nabati yang dapat digunakan
baru 30 persen agar tidak mengganggu mesin yang dipakai kendaraan sekarang.
Menurutnya, di beberapa negara maju, biodiesel bahkan telah digunakan 100 persen
dengan modifikasi mesin. Bahan-bahan dari karet diganti dengan sintesis viton yang
tahan minyak.

Meskipun percobaan baru dilakukan untuk minyak nabati dari bahan kepala
sawit, menurut Sony, hal tersebut dapat dilakukan juga untuk minyak jarak. Minyak
mentah hasil perasan biji kering akan diolah dengan proses trans-esterifikasi
menggunakan metanol untuk memisahkan air. Reaksi tersebut tergolong sederhana
dan hanya diperlukan sekitar 10 persen metanol. Hampir 100 persen minyak dapat
dimurnikan, bahkan menghasilkan produk samping gliserol yang juga bernilai
ekonomi.

 “Secara teknis prosesnya tidak jauh berbeda dengan pengolahan minyak
goreng,” katanya. Hanya saja, pasokan bahan baku minyak nabati jumlahnya masih
terbatas. Kelapa sawit masih ekonomis diolah menjadi minyak goreng, meskipun
minyak mentahnya (CPO) yang berkualitas rendah berpotensi untuk diolah menjadi
biodiesel.

Gambar 6.4 Biji buah jarak pagar (Jathropa
curcas)  kaya minyak nabati sebagai bahan baku
biodiesel. Sumber: Kompas 15 Pebruari 2006.
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Jika dibandingkan, jarak pagar mungkin lebih berpotensi daripada kelapa sawit.
Jarak pagar yang dapat ditemukan di berbagai wilayah Indonesia baru digunakan
sebagai pagar hidup. Tumbuhan bergetah ini dapat tumbuh di mana saja, hidup di
berbagai kondisi tanah, dan tahan kekeringan, tidak seperti kelapa sawit, yang
membutuhkan lahan khusus, ketinggian daerah, dan faktor iklim tertentu. Oleh karena
itu, para peneliti BPPT berharap bahwa pengembangan jarak pagar tidak diarahkan
untuk merelokasi lahan subur, namun memberdayakan lahan kritis.

Sumber: Kompas, 15 Februari 2006

Diskusikan dengan kelompok.
1. Apakah yang dimaksud dengan biodiesel?
2. Apakah kelebihan dan kelemahan biodiesel dari minyak sawit?
3. Bagaimana cara pembuatan biodiesel dari minyak sawit?
4. Apakah kelebihan biodiesel dari tanaman jarak?
5. Bagaimana cara pembuatan biodiesel dari tanaman jarak pagar?
6. Manakah yang lebih baik nilai oktannya pada biodiesel atau solar murni? Jelaskan

alasan Anda!

Tugas Kelompok
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1. Minyak bumi merupakan salah satu senyawa hidrokarbon yang sangat penting. Minyak
bumi diperoleh dari proses pembusukan mikroorganisme di laut yang terbentuk jutaan
tahun yang lalu.

2. Proses pengolahan minyak bumi menjadi bahan bakar dan berbagai produk petrokimia
yang lain dilakukan dengan distilasi bertingkat.

3. Salah satu hasil distilasi minyak bumi yang penggunaannya sangat besar adalah bensin.
Pada bensin, kualitasnya ditentukan oleh bilangan oktan, yaitu bilangan yang
menyatakan perbandingan antara isooktana dan normal heptana. Peningkatan bilangan
oktan biasa dilakukan dengan penambahan tetraetyl lead (TEL) dan metil tersier butil
eter (MTBE).

4. Beberapa zat kimia yang sering menjadi bahan pencemar udara adalah karbon
monoksida (CO), karbon dioksida(CO2), oksida belerang, oksida nitrogen, hidrokarbon,
dan partikel padat.

5. Karbon monoksida merupakan pencemar udara yang sangat berbahaya karena dapat
berikatan dengan hemoglobin membentuk HbCO, yang merupakan racun dalam darah.

6. Karbon dioksida merupakan bahan pencemar udara yang mengakibatkan terjadinya
efek rumah kaca (green house effect), yang menyebabkan suhu udara menjadi lebih
tinggi.

7. Oksida belerang dan oksida nitrogen  merupakan penyebab terjadinya hujan asam,
yang dapat merusak hutan dan benda-benda logam serta marmer karena sifatnya yang
korosif.

Rangkuman
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1. Senyawa berikut yang bukan merupakan minyak bumi adalah ... .
A. nafta D. aspal
B. kerosin E. keton
C. bensin

2. Cara yang digunakan untuk memisahkan fraksi-fraksi minyak bumi adalah ... .
A. distilasi D. dekantasi
B. ekstraksi E. adisi
C. sublimasi

3. Fraksi minyak bumi yang dihasilkan pada suhu 30 °C – 200 °C adalah ... .
A. kerosin D. nafta
B. LPG E. petroleum
C. bensin

4. Yang merupakan penentu kualitas bensin adalah ... .
A. isooktana D. isopentana
B. isobutana E. propana
C. heksana

5. Fraksi-fraksi minyak bumi berikut yang disusun berdasarkan urutan kenaikan
titik didih adalah ... .
A. bensin, nafta, LPG D. solar, kerosin, nafta
B. nafta, kerosin, solar E. solar, nafta, kerosin
C. kerosin, nafta, solar

6. Zat yang ditambahkan dalam bensin untuk meningkatkan mutu bensin adalah ... .
A. TEL D. LPG
B. kerosin E. eter
C. nafta

7. Bilangan oktan dari pertamax adalah ... .
A. 80 D. 90
B. 86 E. 92
C. 88

8. Konversi minyak bumi menjadi bensin dilakukan dengan cara ... .
A. reforming D. adisi
B. blending E. substitusi
C. cracking

9. TEL yang digunakan sebagai zat aditif pada bensin, dianggap berbahaya karena
dapat menyebabkan ... .
A. pencemaran CO D. pencemaran NO
B. pencemaran CO2 E. hujan asam
C. pencemaran timbal

1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012��������������
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10. Fraksi minyak bumi yang biasa digunakan pada binatu kimia adalah ... .
A. nafta D. parafin
B. kerosin E. petroleum eter
C. LPG

11. Berikut ini yang bukan hasil dari industri petrokimia adalah ... .
A. detergen D. asbes
B. plastik E. karet
C. pupuk

12. Olefin dapat diperoleh dari alkana melalui proses ... .
A. adisi D. cracking
B. kondensasi E. blending
C. substitusi

13. Aromatika sebagai bahan dasar industri petrokimia dapat dibuat dari nafta dengan
cara ... .
A. reforming D. adisi
B. blending E. substistusi
C. cracking

14. PVC adalah salah satu produk industri petrokimia berasal dari bahan dasar ... .
A. etilena D. propilena
B. aromatika E. benzena
C. syn-gas

15. Produk petrokimia yang berbahan dasar toluena dan xilena adalah ... .
A. nilon D. pralon
B. karet E. etanol
C. TNT

16. Hasil pembakaran tidak sempurna dari minyak bumi adalah ... .
A. CO2 D. NH3
B. CO E. NO2
C. NO

17. Berlebihnya karbon dioksida di udara merupakan penyebab ... .
A. hujan asam D. efek rumah kaca
B. asbut E. kerusakan hutan
C. kematian biota air

18. Pencemar yang menyebabkan terjadinya hujan asam adalah ... .
A. CO2 D. NH3
B. SO2 E. Cl2
C. CO

19. Gas CO lebih berbahaya dari CO2. Hal ini disebabkan karena ... .
A. tidak berbau
B. penyebab hujan asam
C. sangat reaktif
D. tidak berwarna
E. bereaksi dengan Hb membentuk HbCO
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20. Yang menyebabkan terjadinya asap kabut adalah campuran ... .
a. CO dan CO2 d. NO dan NO2
b. NH3 dan NO e. SO2 dan NO
c. SO2 dan SO3

��� !	�	��	
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1. Penggunaan TEL sebagai bahan aditif berguna untuk meningkatkan kualitas
bensin, sehingga mengurangi ketukan pada mesin dan membuat mesin kendaraan
awet, tetapi dilarang penggunaannya. Jelaskan alasan pelarangan penggunaan
TEL sebagai bahan aditif bensin dan berikan alternatif bahan aditif yang lain
untuk meningkatkan kualitas bensin!

2. Jelaskan tiga tahapan yang digunakan dalam proses industri petrokimia dan tiga
jenis bahan dasar yang digunakan dalam industri petrokimia!

3. Pencemaran yang disebabkan oleh pembakaran tidak sempurna bahan bakar
kendaraan bermotor dianggap lebih berbahaya daripada pencemaran yang
disebabkan oleh pembakaran sempurna bahan bakar tersebut. Jelaskan alasannya!

4. Salah satu cara mengurangi bahan pencemar yang berasal dari asap kendaraan
bermotor  adalah memasang catalytic converter pada knalpot kendaraan. Jelaskan
peranan catalytic converter tersebut!

5. Bagaimana proses terjadinya efek rumah kaca atau green house effect?
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1. Suatu larutan dapat menghantarkan listrik dengan baik bila larutan itu mengandung ... .
A. zat terlarut yang banyak
B. elektron yang bebas bergerak
C. air sebagai pelarut yang baik
D. ion yang bebas bergerak
E. molekul-molekul zat terlarut

2. Perhatikan pernyataan berikut.
1) Zat yang dapat larut dalam air selalu menghantarkan arus listrik.
2) Zat elektrolit selalu tersusun dari ion-ion.
3) Zat yang dalam air mengandung kation dan anion selalu menghantarkan arus

listrik.
4) Ion-ion dalam larutan elektrolit dapat berasal dari senyawa ion maupun

senyawa kovalen.
Pernyataan yang benar adalah ... .
A. 1 dan 2 D. 3 dan 4
B. 1 dan 3 E. 1, 2, 3, dan 4
C. 2 dan 4

3. Hasil pengujian terhadap daya hantar listrik larutan Y dengan konsentrasi  0,1 M,
ternyata lampu tidak menyala tetapi kedua elektrode timbul sedikit gelembung.
Hasil pengamatan ini menunjukkan bahwa zat Y adalah suatu ... .
A. elektrolit kuat D. asam
B. elektrolit lemah E. basa
C. nonelektrolit

4. Kelompok larutan berikut semuanya merupakan larutan elektrolit adalah ... .
A. NaCl, HCl, C2H5OH, dan Mg(OH)2
B. NaCl, H2SO4, CO(NH2)2, dan HNO3
C. C6H12O6, CuCl2, NaNO3, dan CH3COOH
D. Na2SO4, NaOH, dan CO(NH2)2
E. Ca(OH)2, HNO3, CuSO4, dan MgCl2

5. Zat elektrolit berikut yang keduanya merupakan senyawa kovalen adalah ... .
A. NaCl dan HCl
B. NaCl dan H2SO4
C. HCl dan CH3COOH
D. Ca(OH)2 dan CUCl2
E. NH4Cl dan KI

Latihan Ulangan Umum Semester 2
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6. Berikut ini merupakan larutan elektrolit kuat, kecuali larutan ... .
A. NaCl D. Na2SO4
B. H2SO4 E. CH3COOH
C. Mg(OH)2

7. Reaksi oksidasi dapat diartikan sebagai reaksi ... .
A. pengikatan oksigen
B. pengikatan elektron
C. penurunan bilangan oksidasi
D. pelepasan oksigen
E. pengikatan hidrogen

8. Atom Cl dalam zat berikut yang mengalami reduksi adalah ... .
A. AgCl  ⎯⎯→   Ag+ + Cl–

B. Zn + 2 HCl  ⎯⎯→   ZnCl2 + H2
C. Cl2 + 2 Br– ⎯⎯→   2 Cl– + Br2
D. F2 + 2 KCl ⎯⎯→   2 KF + Cl2
E. NaOH + HCl  ⎯⎯→   NaCl + H2O

9. Bilangan oksidasi Br tertinggi terdapat pada ... .
A. Br2 D. HBrO3
B. NaBr E. HBrO4
C. HBrO2

10. Pada pengolahan besi dari bijih besi (Fe2O3) terjadi reaksi:
Fe2O3 + 3 CO ⎯⎯→  2 Fe + 3 CO2
Karbon monoksida dalam proses tersebut adalah sebagai ... .
A. katalisator D. oksidator
B. inhibitor E. akseptor elektron
C. reduktor

11. Bilangan oksidasi Mn tertinggi terdapat pada ... .
A. MnO D. KMnO4
B. MnO2 E. MnSO4
C. MnCl2

12. Pada reaksi:
Cl2 +2 KOH  ⎯⎯→   KCl + KClO + H2O
bilangan oksidasi Cl berubah dari ... .
A. 2 menjadi +1 dan –1 D. 1 menjadi 0 dan –1
B. 0 menjadi –1 dan +1 E. –1 menjadi –1 dan 0
C. 2 menjadi 0 dan –1

13. Reaksi berikut ini tergolong reaksi redoks, kecuali ... .
A. Zn + Cu2+ ⎯⎯→   Zn2+ + Cu
B. 2 Al + 6 HCl ⎯⎯→   2 AlCl3 + 3 H2
C. Cl2 + 2 KI ⎯⎯→   2 KCl + I2
D. HCl + NaOH ⎯⎯→  NaCl + H2O
E. F2 + 2Br– ⎯⎯→   2 F– + Br2
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14. Pada reaksi redoks:
ZnS + HNO3

⎯⎯→  ZnSO4 + NO + H2O
yang bertindak sebagai oksidator adalah … .
A. ZnS D. NO
B. HNO3 E. H2O
C. ZnSO4

15. Pada reaksi redoks:
2 CuSO4 + 4 KI  ⎯⎯→   2 CuI + I2 + 2 K2SO4

yang merupakan hasil oksidasi adalah … .
A. CuSO4 D. I2
B. KI E. K2SO4
C. CuI

16. Bilangan oksidasi O tertinggi terdapat pada … .
A. NaOH D. O2
B. H2O E. K2O
C. H2O2

17. Pada reaksi redoks:
MnO2 + 2 H2SO4 + 2 NaCl  ⎯⎯→   MnSO4 + Na2SO4 + 2 H2O + Cl2

yang bertindak sebagai oksidator dan reduktor berturut-turut adalah … .
A. MnO2 dan H2SO4
B. MnO2 dan NaCl
C. H2SO4 dan NaCl
D. MnSO4 dan MnO2
E. MnO2 dan Cl2

18. Berikut adalah sifat-sifat khas atom karbon, kecuali ... .
A. atom karbon dapat membentuk empat ikatan kovalen
B. atom karbon dapat membentuk rantai karbon
C. mempunyai empat elektron valensi
D. dapat membentuk ikatan kovalen tunggal, rangkap dua, dan rangkap tiga
E. merupakan unsur logam

19. Senyawa karbon organik pertama disintesis oleh Friederich Wohler adalah ... .
A. CH3COOH D. CH3COONH4
B. NH4OCN E. NH4Cl
C. CO(NH2)2

20. Pasangan senyawa alkana berikut adalah ... .
A. C2H4 dan C4H10
B. C3H4 dan C5H10
C. C2H6 dan C3H6
D. C3H8 dan C5H12
E. C4H10 dan C5H8
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21. Dua liter hidrokarbon tepat dibakar sempurna dengan 6 liter gas oksigen
menghasilkan 4 liter karbon dioksida dan uap air menurut reaksi:
CxHy + O2

⎯⎯→   CO2 + H2O (belum setara)
Bila diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka rumus molekul senyawa
tersebut adalah ... .
A. C2H4 D. C3H8
B. C2H6 E. C4H8
C. C3H6

22. Perhatikan rumus zat berikut.

Senyawa tersebut mengandung atom C primer, C sekunder, C tersier, dan C
kuartener berturut-turut adalah ... .
A. 6, 1, 2, dan 1 D. 5, 1, 2, dan 1
B. 5, 2, 1, dan 1 E. 4, 1, 3, dan 2
C. 4, 2, 2, dan 1

23. Senyawa berikut ini yang merupakan alkuna adalah ... .
A. C2H6 D. C2H4
B. C4H8 E. C3H6
C. C3H4

24. Nama IUPAC untuk senyawa berikut ini adalah ... .

A. 2,5–dietil–3–metilheksana D. 3,4,6–trimetiloktana
B. 2–etil–4,5–dimetilheptana E. 3,5,6–trimetiloktana
C. 6–etil–4,5–dimetilheptana

25. Yang bukan isomer heptana adalah ... .
A. 3–etil–2–metilbutana D. 2–metilheksana
B. 2,2,3–trimetilbutana E. 3–etilpentana
C. 3–metilheksana

26. Senyawa alkena dengan rumus molekul C5H10 mempunyai isomer sebanyak ... .
A. 4 D. 7
B. 5 E. 8
C. 6

CH3 CH CH2 C CH2 CH3

CH3

CH3CH3

CH3CH3 CH CH CH2 CH CH3

CH3

CH2
C2H5CH3
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27. Senyawa berikut ini yang memiliki titik didih tertinggi adalah ... .
A. CH3 – CH(CH3) – CH3 D. CH3 – C(CH3)2 – CH2 – CH3
B. CH3 – CH2 – CH2 – CH3 E. CH3 – (CH2)4 – CH3
C. CH3 – CH2 – CH(CH3) – CH3

28. Nama IUPAC dari senyawa dengan rumus struktur berikut ini adalah ... .

A. 3–metil–2–pentuna D. 2–etil–3–butuna
B. 3–metil–4–pentuna E. 3–etil–1–butuna
C. 3–metil–1–pentuna

29. Nama IUPAC untuk senyawa dengan rumus struktur berikut ini adalah ... .

A. 4–etil–2 metil–1–pentena D. 2,4–dimetil–2–heksena
B. 2–metil–4–etil–1–pentena E. 4–etil–2–metil–2–pentena
C. 2,4–dimetil–1–heksena

30. Berikut ini adalah isomer dari C6H10, kecuali ... .
A. 2–heksuna D. 2–metil–1–pentuna
B. 3–metil–1–pentuna E. 3,3–dimetil–1–butuna
C. 4–metil–1–pentuna

31. Reaksi adisi 1–pentena dengan HCl menurut aturan Markovnikov akan
menghasilkan senyawa ... .
A. 1–kloropentana D. 1–kloropentena
B. 2–kloropentana E. 2–kloropentena
C. 3–kloropentana

32. Hasil penyulingan bertingkat pada minyak bumi menghasilkan fraksi bensin
pada suhu ... .
A. –160 °C sampai – 88 °C D. 70 °C sampai 140 °C
B. – 40 °C sampai 0 °C E. 140 °C sampai 180 °C
C. 20 °C sampai 70 °C

33. Bensin mempunyai bilangan oktan sekitar ... .
A. 98 D. 75
B. 90 E. 70
C. 82

34. Zat yang ditambahkan untuk meningkatkan bilangan oktan pada bensin adalah ... .
A. isooktana D. n–butana
B. tetraetyl lead (TEL) E. nafta
C. n–heptana

CH C CH CH3

C2H5

CH3 C CH2 CH

CH2
C2H5
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35. Meningkatnya suhu global di permukaan bumi disebabkan oleh banyaknya gas
hasil pembakaran, yaitu ... .
A. Pb D. NO2
B. CO E. SO2
C. CO2

36. Pembakaran bensin yang tidak sempurna berbahaya bagi kesehatan karena
menghasilkan gas yang dapat diikat oleh hemoglobin darah, sehingga darah tidak
dapat mengangkut oksigen, yaitu gas ... .
A. NO D. CO
B. SO2 E. H2S
C. CO2

37. Gas penyebab terjadinya hujan asam adalah ... .
A. O2 D. SO2
B. CO2 E. CH4
C. CO

38. PVC adalah salah satu produk industri petrokimia berasal dari bahan dasar ... .
A. etilena D. propilena
B. aromatika E. benzena
C. syn-gas

39. Produk petrokimia yang berbahan dasar toluena dan xilena adalah ... .
A. nilon D. pralon
B. karet E. etanol
C. TNT

40. Berikut ini adalah beberapa produk petrokimia yang menggunakan bahan dasar
gas sintetis, kecuali ... .
A. amonia (NH3) D. formaldehida (HCHO)
B. urea (CO(NH2)2) E. benzena (C6H6)
C. metanol (CH3OH)


