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Pernahkah Anda membakar sate, apa yang terjadi  jika daging sate tersebut terlalu
lama dibakar? Ternyata sate tersebut menjadi gosong dan berwarna hitam.

Tahukah Anda mengapa jika kayu terbakar juga menjadi berwarna hitam? Apakah
yang menyebabkan warna hitam tersebut? Apakah daging binatang juga tersusun
atas atom-atom yang sama dengan atom-atom penyusun kayu? Salah satu atom
penyusun kayu dan tubuh binatang dan manusia adalah atom karbon. Atom karbon
merupakan atom paling banyak yang menyusun tubuh makhluk hidup dan di alam
semesta ini, senyawa dari atom karbon menduduki jumlah terbanyak. Mengapa
atom karbon menjadi atom penyusun senyawa  terbanyak di alam semesta ini?
Apakah atom karbon mempunyai sifat khusus, sehingga dapat membentuk senyawa
yang paling banyak di alam semesta ini? Jika Anda ingin mengetahui jawaban dari
pertanyaan-pertanyaan di atas dengan memuaskan, maka Anda harus mempelajari
bab Hidrokarbon ini.

Dalam bab ini, Anda akan mempelajari sifat khusus karbon sehingga mampu
membentuk banyak senyawa, pengertian senyawa hidrokarbon, dan senyawa-
senyawa apa saja yang termasuk kelompok hidrokarbon.

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu:
1. Menguji keberadaan unsur C, H, dan O dalam senyawa

karbon.
2. Menganalisis kekhasan atom karbon dalam senyawa

karbon.
3. Membedakan atom C primer, sekunder, tersier, dan kuar-

tener.
4. Mengelompokkan senyawa hidrokarbon berdasarkan

kejenuhan ikatan dan tata namanya.
5. Menyimpulkan hubungan titik didih senyawa hidrokarbon

dengan massa molekul relatifnya.
6. Menjelaskan konsep isomer dan penerapannya pada sifat

senyawa hidrokarbon.
7. Menuliskan reaksi sederhana pada alkana, alkena, dan

alkuna.
8. Menjelaskan kegunaan dan komposisi senyawa hidro-

karbon dalam kehidupan sehari-hari dalam bidang pangan,
sandang, papan, perdagangan, seni, dan estetika

Senyawa organik, rantai karbon, alifatis,
ikatan jenuh, alkana, alkena, dan alkuna.

Kata Kunci

Pengantar
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Peta Konsep

Cp Cs Ct Ck

Rantai TertutupC yang Khas
Tetravalen

terdiri dari

Rantai Karbon

terdiri dari Karbon dan
Hidrogen

Rantai Terbuka

Senyawa
Aromatik

Senyawa
Alisiklik

Benzena dan
turunannya

Sikloalkana

contoh contoh

terdiri darimerupakan senyawa

Deret
Homolog

terdiri dari

Alifatik

C Jenuh
Isomerisasi

Alkuna
Rangkap Tiga

CnH2n – 2

Alkena
Rangkap Dua

CnH2n

C Tak Jenuh

Alkana
CnH2n + 2

terjadi

yaitu

Hidrokarbon

Hidrokarbon

yaitu yaitu
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5.1 Senyawa Karbon

Sejak zaman dahulu orang sudah mengenal bahwa berbagai zat dapat dihasilkan
dari makhluk hidup. Bangsa Mesir Kuno sudah mengenal formalin, suatu zat
pengawet yang dihasilkan oleh semut. Bangsa Mesopotamia juga sudah mengenal
zat-zat pewarna dari hewan Mollusca.

Pada tahun 1780, seorang bernama Karl Wilhelm Scheele (1742 – 1786)
membedakan senyawa-senyawa menjadi dua kelompok, yaitu:
1. Senyawa organik, adalah senyawa yang dihasilkan oleh makhluk hidup.
2. Senyawa anorganik, adalah senyawa yang dihasilkan oleh benda mati.

Sementara itu pada tahun 1807, Jons Jacob Berzelius (1779 – 1848)
menyatakan teori vis vitalis, yaitu bahwa senyawa-senyawa organik hanya dapat
dibuat di dalam tubuh makhluk hidup dengan bantuan daya hidup (vis vitalis),
sehingga menurutnya tidak mungkin senyawa organik dibuat di laboratorium
dengan menggunakan bahan senyawa anorganik.

Hingga abad ke-19, kedua teori tersebut masih terus dipegang karena belum
pernah ada senyawa organik yang dibuat di laboratorium. Sampai kemudian
Friederich Wohler (1800 – 1882) yang juga murid Berzelius berhasil me-
numbangkan teori sebelumnya, setelah dia berhasil menyintesis senyawa organik.
Senyawa tersebut adalah urea (yang biasa dihasilkan dari urine makhluk hidup)
dengan menggunakan zat anorganik, yaitu dengan mereaksikan perak sianat dengan
amonium klorida membentuk amonium sianat.

 AgOCN  +  NH4Cl ⎯⎯→ NH4OCN  +   AgCl

Ternyata ketika amonium sianat diuapkan untuk memperoleh kristalnya, pada
pemanasan yang terlalu lama, amonium sianat berubah menjadi urea.

 NH4OCN Δ⎯⎯→ (NH2)2CO
   Urea

Sejak saat itulah banyak disintesis zat-zat organik menggunakan zat-zat
anorganik di laboratorium.

“Harus ku ceritakan kepada Anda bahwa saya berhasil membuat urea
tanpa menggunakan ginjal manusia atau hewan. Amonium sianat
adalah urea.“

F. Wohler kepada J. J. Berzelius
      22 Pebruari 1828

Dengan keberhasilan Wohler menyintesis urea dari amonium sianat, para ahli
kemudian membedakan senyawa karbon menjadi senyawa karbon organik dan
senyawa karbon anorganik.
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Carilah literatur sebanyak mungkin dari berbagai sumber dan diskusikan dengan
anggota kelompok Anda tentang perbedaan senyawa karbon organik dengan senyawa
karbon anorganik. Buatlah laporannya secara tertulis kepada guru!

A. Menguji Keberadaan Unsur C, H, dan O dalam Senyawa Karbon

Di dalam tubuh makhluk hidup terdapat unsur karbon. Hal ini dapat
dibuktikan secara sederhana dengan membakar bahan-bahan yang berasal dari
makhluk hidup, misalnya kayu, beras, dan daging. Ketika dibakar, bahan-bahan
tersebut akan menjadi arang (karbon).

Keberadaan karbon dan hidrogen dalam senyawa organik juga dapat
dilakukan dengan percobaan sederhana, seperti ditunjukkan dengan gambar
di bawah ini.

Bahan    + CuO (oksidator)  ⎯⎯→      CO2(g) + H2O(l)

Uji adanya CO2:
CO2(g)  + Ca(OH)2(aq) ⎯⎯→ CaCO3(s) + H2O(l)

Air kapur
Uji adanya H2O:
H2O(l) + kertas kobalt biru ⎯⎯→ kertas kobalt merah muda

Keberadaan atom oksigen tidak ditunjukkan secara khusus, tetapi dilaku-
kan dengan cara mencari selisih massa sampel dengan jumlah massa karbon +
hidrogen + unsur lain.

Tugas Kelompok

Gambar 5.1 Percobaan untuk menunjukkan karbon
dan hidrogen dalam senyawa organik.

Sampel + CuO
(oksidator)

Pipa bengkok



����������	
 173

Campurkan dua sendok kecil gula dan dua sendok kecil CuO, masukkan ke dalam
tabung reaksi yang bersih dan kering. Ke dalam tabung reaksi yang lain masukkan 1

3

bagian tabung air kapur. Kemudian susunlah alat-alat seperti gambar 5.1. Panaskan
tabung reaksi pertama pelan-pelan hingga terjadi reaksi. Amati perubahan yang terjadi!

B. Keunikan Atom Karbon
Atom karbon mempunyai nomor atom 6, sehingga dalam sistem periodik

terletak pada golongan IVA dan periode 2. Keadaan tersebut membuat atom
karbon mempunyai beberapa keistimewaan sebagai berikut.

1. Atom Karbon Memiliki 4 Elektron Valensi
Berdasarkan konfigurasi keenam elektron yang dimiliki atom karbon

didapatkan bahwa elektron valensi yang dimilikinya adalah 4. Untuk
mencapai kestabilan, atom ini  masih membutuhkan 4 elektron lagi dengan
cara berikatan kovalen. Tidak ada unsur dari golongan lain yang dapat
membentuk ikatan kovalen sebanyak 4 buah dengan aturan oktet.

2. Atom Unsur Karbon Relatif  Kecil
Ditinjau dari konfigurasi elektronnya, dapat diketahui bahwa atom

karbon terletak pada periode 2, yang berarti atom ini mempunyai 2 kulit
atom, sehingga jari-jari atomnya relatif kecil. Hal ini menyebabkan  ikatan
kovalen yang dibentuk relatif kuat dan dapat membentuk ikatan kovalen
rangkap.

3. Atom Karbon Dapat Membentuk Rantai Karbon
Keadaan atom karbon yang demikian menyebabkan atom karbon dapat

membentuk rantai karbon yang sangat panjang dengan ikatan kovalen, baik
ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, maupun rangkap 3. Selain itu dapat pula
membentuk rantai lingkar (siklik).

Ikatan kovalen tunggal

CH3 CH2 CH2 CH2 CH3CH2

Ikatan kovalen rangkap 2

CH2 CH2 CH3CH

Ikatan kovalen rangkap 3

CH3 C CH2C CH3

Siklobutana

CH2

CH2

CH2

CH2

Siklopentana
CH2

CH2

CH2

CH2

CH2
CH2

CH2

CH2CH2

CH2CH2

Sikloheksana

����	��
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C. Isomer
Pada senyawa kidrokarbon dikenal istilah isomer. Isomer adalah suatu

keadaan di mana senyawa-senyawa mempunyai rumus molekul sama, tetapi
rumus strukturnya berbeda.
Cobalah perhatikan struktur berikut.

Hitunglah jumlah atom C dan atom H pada kedua struktur di atas! Ternyata
jumlahnya sama bukan? Yaitu 5 atom C dan 12 atom H.
Cobalah juga perhatikan struktur berikut.

Kedua struktur tersebut juga sama-sama memiliki 4 atom C dan 8 atom H.

Seperti itulah gambaran dari isomer. Di kelas X, Anda nanti akan
mempelajari isomer isomer rangka, isomer posisi, serta isomer geometri, yaitu
pada pembahasan alkana, alkena, dan alkuna. Sedangkan isomer gugus fungsi
akan Anda pelajari di kelas XII.

5.2 Senyawa Hidrokarbon
Senyawa karbon yang paling sederhana adalah hidrokarbon karena hanya

terdiri dari dua unsur, yaitu karbon (C) dan hidrogen (H). Meskipun demikian
jumlah senyawa yang dihasilkan dari kedua unsur ini sangat banyak.

Macam-macam atom karbon, yaitu atom karbon primer, sekunder, tersier, dan
kuarterner. Keistimewaan atom karbon yang dapat membentuk ikatan kovalen
sebanyak 4 buah dan kemampuannya dalam membentuk rantai karbon,
menyebabkan atom karbon mempunyai kedudukan yang berbeda-beda. Kedudukan
tersebut adalah:
1. Atom karbon primer, yaitu atom karbon yang terikat langsung pada 1 atom

karbon yang lain.
2. Atom karbon sekunder, yaitu atom karbon yang terikat langsung pada 2 atom

karbon yang lain.

H C C C C C H

H H H H H

H H H H H

H C C C C H

H H H H

H

C

H H

H H

H

Rantai lurus

dengan

H C C C C H

H H

H H HH

H C C C C H

H

H H HH

H

Rantai bercabang

dengan
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3. Atom karbon tersier, yaitu atom karbon yang terikat langsung pada 3 atom
karbon yang lain.

4. Atom karbon kuarterner, yaitu atom karbon yang terikat langsung pada 4 atom
karbon yang lain.

Perhatikan contoh berikut.

Dari contoh di atas, bisa Anda lihat jumlah atom karbon pada masing-masing posisi,
yaitu:
primer : 5 (yang bertanda 1°)
sekunder : 3 (yang bertanda 2°)
tersier : 1 (yang bertanda 3°)
kuarterner : 1 (yang bertanda 4°)

Hitunglah jumlah atom C primer, C sekunder, C tersier, dan C kuarterner pada masing-
masing senyawa hidrokarbon berikut!

Tugas Individu

H3C
1°

CH2

2°
CH3° CH2

2°

CH3
1°

CH3
1°

CH3
1°

CH2

2°

CH3
1°

C4°

CH CH2 C CH3

CH3 CH3

CH3

CH3

CH3 CH2 CH CH2 CH

CH3 CH3

CH3
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CH3 CH2 CH2 CH2 CH3
CH3CH2 CH3 CH2

CH

CH3

CH2 C

CH3

CH3

CH2

atau atau

C C

CC

C C

A Penggolongan Hidrokarbon
Penggolongan hidrokarbon didasarkan pada dua hal, yaitu bentuk rantai

karbon dan jenis ikatan.

1. Berdasarkan Bentuk Rantai Karbon
a. Rantai karbon alifatis, yaitu rantai karbon terbuka. Rantai karbon

alifatis ini bisa lurus dan bisa juga bercabang.
Contoh:

b. Rantai karbon siklis, yaitu rantai karbon tertutup. Dibedakan atas
karbosiklik dan heterosiklik.
1) Karbosiklik adalah senyawa karbon siklik yang rantai

lingkarnya hanya terdiri dari atom C saja. Yang termasuk
karbosiklik adalah senyawa aromatis dan alisiklik.
a) Senyawa aromatis adalah senyawa karbosiklik yang terdiri

atas 6 atom karbon atau lebih yang memiliki ikatan rangkap
2 terkonjugasi (selengkapnya akan Anda pelajari di kelas
XII). Contoh:

b) Senyawa alisiklik adalah senyawa karbosiklik yang hanya
mempunyai ikatan tunggal. Contoh:

2) Heterosiklik adalah senyawa karbosiklik yang di dalam rantai
lingkarnya terdapat atom lain selain atom karbon.
Contoh:

O

C

C

C

C

C
atau

C

C

N

C

C

N

C C

CC

C

C

C

C

C
atau
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2. Berdasarkan Jenis Ikatan
a. Ikatan jenuh, jika semua ikatan karbonnya merupakan ikatan

tunggal (– C – C –).
Contoh:

b. Ikatan tak jenuh, jika mengandung ikatan rangkap 2 (– C = C –)
maupun rangkap 3 (– C ≡ C –) pada ikatan karbon-karbon.
Dikatakan tak jenuh karena ikatan rangkap, baik rangkap 2 maupun
rangkap 3 ini masih dapat mengalami pemutusan ikatan.
Contoh:

1. Jelaskan perbedaan senyawa organik dengan anorganik!
2. Bagaimana cara menguji keberadaan unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dalam

senyawa karbon!
3. Jelaskan keunikan atom karbon!
4. Jelaskan perbedaan rantai karbon alifatis dengan rantai karbon siklis beserta masing-

masing contohnya!
5. Jelaskan perbedaan ikatan jenuh dengan ikatan tak jenuh pada senyawa hidrokarbon

beserta masing-masing contohnya!

B. Tata Nama Senyawa Hidrokarbon

1. Alkana
a. Rumus Umum Alkana

Alkana merupakan senyawa hidrokarbon alifatik jenuh, yaitu
hidrokarbon dengan rantai terbuka dan semua ikatan karbonnya
merupakan ikatan tunggal. Senyawa alkana mempunyai rumus (James
E. Brady):

CnH2n + 2

Latihan 5.1

H

CH2CH3 CH2 CH2

HH

HHH

H C C C HCH3

CH3 CH2 CH3CH3CH CH3 CH2 C  C CH

CH3

CH
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Rumus    Nama Alkil

CH3 – Metil
C2H5 – Etil
C3H7 – Propil
C4H9 – Butil

Nama-nama sepuluh alkana dengan jumlah atom karbon 1 sampai
10 terdapat pada tabel 5.1. Hal ini merupakan dasar nama-nama seluruh
senyawa organik.
��	���������������	
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b. Gugus Alkil
Gugus alkil adalah alkana yang telah kehilangan satu atom H. Gugus

alkil ini dapat dituliskan dengan menggunakan rumus:

CnH2n + 1

Dengan menggantikan satu atom H, maka namanya juga akan
berubah dari metana menjadi metil. Berikut ini beberapa gugus alkil
yang biasa digunakan.
��	��������������	��	

Gugus metil dan gugus etil masing-masing hanya sejenis, yaitu:
 •
 •

Gugus propil ada dua jenis, yaitu:
 •

 •

  Jumlah Atom C    Rumus Molekul Nama

1 CH4   Metana
2 C2H6   Etana
3 C3H8   Propana
4 C4H10   Butana
5 C5H12   Pentana
6 C6H14   Heksana
7 C7H16   Heptana
8 C8H18   Oktana
9 C9H20   Nonana
10 C10H22   Dekana

metilCH3
CH3 CH2

etil

CH2 CH2
propilCH3

CH

CH3

isopropilCH3
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Sedangkan gugus butil ada empat jenis, yaitu:
 •

 •

 •

 •

c. Tata Nama Alkana
Dalam pemberian nama alkana ini akan sangat sulit jika hanya

menggunakan tata nama alkana biasa (metana s.d. dekana, untuk C1 –
C10). Hal ini disebabkan adanya isomer-isomer dalam alkana, sehingga
perlu adanya nama-nama khusus. Misalnya, awalan normal digunakan
untuk rantai lurus, sedangkan awalan iso untuk isomer yang mempunyai
satu cabang CH3 yang terikat pada atom karbon nomor dua. Padahal
sangat sulit bagi kita untuk memberikan nama pada rantai karbon yang
mempunyai banyak sekali isomer. Oleh karena itu, perhimpunan kimia-
wan internasional pada pertemuan di Jenewa pada tahun 1892 telah
merumuskan aturan penamaan senyawa kimia. Tata nama yang mereka
rumuskan itu terkenal dengan tata nama IUPAC (International Union
of Pure and Applied Chemistry). Nama yang diturunkan dengan aturan
ini disebut nama sistematik atau nama IUPAC, sedangkan nama yang
sudah biasa digunakan sebelum tata nama IUPAC tetap digunakan dan
disebut dengan nama biasa atau nama trivial.
Aturan IUPAC untuk penamaan alkana bercabang sebagai berikut.
1) Nama alkana bercabang terdiri dari dua bagian, yaitu:

a) Bagian pertama, di bagian depan, yaitu nama cabang (cabang-
cabang).

b) Bagian kedua, di bagian belakang, yaitu nama rantai induk.
(John Mc. Murry Fay, 4th ed.)

Contoh:

Cabang Induk
2 metilbutana
��������

–

CH2 CH2
butilCH2CH3

CH3

sekunderbutil
(sek-butil)

CH3 CHCH2

CH2

CH3

isobutilCH3 CH

CH3

tersierbutil

CH3

CCH3

IndukCH3 CH2 CH CH3

CH3 Cabang
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2) Rantai induk adalah rantai terpanjang dalam molekul. Bila ter-dapat
dua atau lebih rantai terpanjang, maka harus dipilih yang
mempunyai cabang terbanyak. Induk diberi nama alkana,
tergantung pada panjang rantai.
Contoh:

ada 2 cabang

hanya 1 cabang

3) Cabang diberi nama alkil, yaitu nama alkana yang sesuai dengan
mengganti akhiran ana menjadi il. Gugus alkil mempunyai rumus
umum CnH2n + 1 dan dinyatakan dengan lambang R (lihat tentang
alkil).

4) Posisi cabang dinyatakan dengan awalan angka. Untuk itu rantai
induk perlu dinomori. Penomoran dimulai dari salah satu ujung
rantai induk sedemikian hingga posisi cabang mendapat nomor
terkecil. Contoh:

5) Jika terdapat dua atau lebih cabang yang sama, hal ini dinyatakan
dengan awalan di, tri, tetra, penta, dan seterusnya pada nama
cabang.

5CH3
4CH2

3CH2
2CH 1CH3

CH3

1CH3
2CH2

3CH2
4CH 5CH3

CH3
penomoran benar penomoran salah

CH3 CH2 CH CH2

CH

benar

CH2 CH3

CH3

CH3

CH3 CH2 CH CH2

CH

salah

CH2 CH3

CH3

CH3

CH3
CH CH CH2

CH3

CH3

2,3–dimetilpentana

CH3

CH3
C CH CH2

CH3

CH2

2,2,3–trimetilheksana

CH3

CH3

CH3



����������	
 181

6) Cabang-cabang yang berbeda disusun sesuai urutan abjad dari nama
cabang itu.
Misalnya:
• Etil ditulis terlebih dahulu daripada metil.
• Isopropil ditulis terlebih dahulu daripada metil.

Berdasarkan aturan tersebut, penamaan alkana dapat dilakukan dengan
langkah-langkah sebagai berikut.
1) Memilih rantai induk, yaitu rantai terpanjang yang mempunyai ca-

bang terbanyak.
2) Memberi penomoran dimulai dari salah satu ujung, sehingga cabang

mendapat nomor terkecil.
3) Menuliskan nama dimulai dengan nama cabang yang disusun

menurut abjad, kemudian diakhiri dengan nama rantai induk. Posisi
cabang dinyatakan dengan awalan angka. Antara angka dengan
angka dipisahkan dengan tanda koma (,), sedangkan antara angka
dengan huruf dipisahkan tanda jeda (–).

Berikut ini contoh pemberian nama pada alkana.

d. Isomerisasi pada Alkana
Sebagaimana telah kita pelajari di depan bahwa pada senyawa

hidrokarbon dikenal istilah isomer. Isomer yang terjadi pada alkana
adalah isomer rangka.
Sebagai contoh C5H12 mempunyai isomer:

CH3 CH

CH2

CH CH3

CH3 CH3

CH2

2,3,5–trimetilheptana

CH

CH3

1

CH3 CH

CH2

C CH3

CH3

CH2

CH2

3,3,5–trimetilheptana

CH3

CH3

1

n–pentana

isopentana atau 2–metilbutanaCH

CH3

CH3
CH2 CH3

CH2 CH2CH3 CH2 CH3

CH3 CH

CH2

CH CH3

CH3

CH3

2,4–dimetilheksana

1
CH2

CH2 CH

CH3

CH2 CH

CH3

CH2

CH

4–etil–3,6–dimetiloktana

CH3

CH3

CH2

CH3

1



����������	
182

Artinya, senyawa dengan rumus molekul C5H12 memiliki 3 isomer.
Bagaimana dengan rumus molekul yang lain?
Buatlah isomer-isomer dari C7H16 dan C8H18!

e. Sifat Alkana
1) Semua hidrokarbon merupakan senyawa nonpolar sehingga tidak

larut dalam air. Jika suatu hidrokarbon bercampur dengan air, maka
lapisan hidrokarbon selalu di atas sebab massa jenisnya lebih kecil
daripada 1.
Pelarut yang baik untuk hidrokarbon adalah pelarut nonpolar, seperti
CCl4 atau eter.

2) Makin banyak atom C, titik didih makin tinggi. Untuk hidrokarbon
yang  berisomer (jumlah atom C sama banyak), titik didih makin
tinggi apabila rantai C makin panjang (bercabang sedikit).

3) Pada suhu dan tekanan biasa, empat alkana yang pertama (CH4
sampai C4H10) berwujud gas. Pentana (C5H12) sampai heptadekana
(C17H36) berwujud cair, sedangkan oktadekana (C18H38) dan
seterusnya berwujud padat.

4) Jika direaksikan dengan unsur-unsur halogen (F2, Cl2, Br2, dan I2),
maka atom-atom H pada alkana mudah mengalami substitusi
(penukaran) oleh atom-atom halogen.
CH4 + Cl2

⎯⎯→ CH3Cl + HCl
metilklorida (klorometana)

CH3Cl + Cl2
⎯⎯→ CH2Cl2 + HCl

diklorometana
CH2Cl2 + Cl2

⎯⎯→ CHCl3 + HCl
kloroform (triklorometana)

CHCl3 + Cl2
⎯⎯→ CCl4 + HCl

karbon tetraklorida
5) Alkana dapat mengalami oksidasi dengan gas oksigen, dan reaksi

pembakaran ini selalu menghasilkan energi. Itulah sebabnya alkana
digunakan sebagai bahan bakar. Secara rata-rata, oksidasi 1 gram
alkana menghasilkan energi sebesar 50.000 joule.
Reaksi pembakaran sempurna:

CH4 + 2 O2
⎯⎯→ CO2 + 2 H2O + energi

Reaksi pembakaran tidak sempurna:

CH4 +
3
2

O2
⎯⎯→ CO + 2 H2O + energi

C

CH3

CH3 CH3

CH3

neopentana atau 2,2–dimetilpropana
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1. Berilah nama IUPAC senyawa-senyawa berikut.

a.

b.

c.

2. Buatlah rantai karbon alkana dan tulislah rumus molekul senyawa karbon yang
mempunyai nama berikut.
a. 2,4–dimetilpentana
b. 4–etil–2,3–dimetilheksana
c. 3–etil–4,4,5–trimetilheptana
d. 6–etil–2,2–dimetiloktana

3. Apakah nama senyawa berikut ini sudah sesuai dengan penamaan IUPAC? Betulkan
jika masih ada nama yang salah.
a. 4–metilbutana
b. 2–etilbutana
c. 2,2–dimetilbutana
d. 3–metil–3–etilpentana

4. Sebutkan sifat-sifat alkana (paling sedikit tiga)!
5. Tuliskan semua isomer C6H14!
6. Tuliskan hasil reaksi:

a. CH4 + Br2
⎯⎯→

b. C2H6 + Cl2
⎯⎯→

Latihan 5.2

CH3 CH C CH3

CH3CH3

CH3

CH3 CH2 CH2 CH CH3

C2H5

CH3 CH CH

CH3

CH2 CH3

CH3
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CH3 CH2 C CH2

benar CH3

CH2

CH3 CH2 C CH2

salah CH3

CH2

Alkana

C HC

H H

H H

H

H

H

C

propana

C HH C

H H

H H
etana

2. Alkena
a. Rumus Umum Alkena

Alkena adalah hidrokarbon alifatik tak jenuh yang memiliki satu
ikatan rangkap (C = C). Senyawa yang mempunyai dua ikatan rangkap
disebut alkadiena, yang mempunyai tiga ikatan rangkap disebut alka-
triena, dan seterusnya.
Bagaimana rumus umum alkena? Perhatikan senyawa-senyawa di
bawah ini kemudian bandingkan!

Apa kesimpulan yang Anda ambil? Ya benar, alkena ternyata mengikat
lebih sedikit dua atom hidrogen dibandingkan alkana. Karena rumus
umum alkana CnH2n + 2, maka rumus umum alkena adalah (James E.
Brady, 1990):

 CnH2n

b. Tata Nama Alkena
1) Alkena rantai lurus

Nama alkena rantai lurus sesuai dengan nama–nama alkana, tetapi
dengan mengganti akhiran –ana  menjadi –ena.
Contoh:
• C2H4etena
• C3H6propena
• C4H8butena

2) Alkena rantai bercabang
Urutan penamaan adalah:
a) Memilih rantai induk, yaitu rantai karbon terpanjang yang

mengandung ikatan rangkap.
Contoh:

Alkena

C C

H H

H H
etena

C C

H H

H

H

H

H

C

propena
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b) Memberi nomor, dengan aturan penomoran dimulai dari salah
satu ujung rantai induk, sehingga ikatan rangkap mendapat
nomor terkecil (bukan berdasarkan posisi cabang).
Contoh:

c) Penamaan, dengan urutan:
- nomor  atom C yang mengikat cabang
- nama cabang
- nomor atom C ikatan rangkap
- nama rantai induk (alkena)
Contoh:

(John Mc. Murry Fay, 4th ed.)

c. Keisomeran Alkena
Alkena mempunyai dua keisomeran sebagai berikut.
1) Keisomeran Struktur

Keisomeran struktur, yaitu keisomeran yang terjadi jika rumus
molekul sama, tetapi rumus struktur berbeda.
Keisomeran pada alkena mulai ditemukan pada C4H8 terus ke suku
yang lebih tinggi. Perhatikan contoh di bawah ini!
a) C4H8 mempunyai tiga macam isomer, yaitu:

b) C5H10 mempunyai lima macam isomer, yaitu:

1CH3
2CH 3CH 4CH2

CH3
salah

4CH3
3CH 2CH 1CH2

CH3

benar

3–metil–1–butena
(bukan 2–metil–3–butena)

4CH3
3CH 2CH 1CH2

CH3
4CH3

3CH2
2CH 1CH2

1–butena
(bukan 3–butena)

1–butenaCH2 CH CH3CH2

CH3 C CH2

CH3

2–metil–1–propena

CH3 CH CH3CH 2–butena

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

1–pentenaCH2 CH CH2CH2
CH3

2–pentenaCH3 CH CH2CH CH3

3–metil–butenaCHCH CH3CH2

CH3



����������	
186

Tuliskan semua isomer dari C6H12!

2) Keisomeran Geometri
Keisomeran geometri, yaitu keisomeran yang terjadi karena
perbedaan orientasi gugus-gugus di sekitar C ikatan rangkap.
Contoh:
2–butena mempunyai dua isomer geometri, yaitu cis–2–butena dan
trans–2–butena.

Syarat terjadinya isomer geometri adalah apabila masing-masing
atom karbon yang berikatan rangkap mengikat 2 atom atau 2 gugus
yang berbeda, sehingga jika atom atau gugus yang diikat tersebut
bertukar tempat, maka strukturnya akan menjadi berbeda.

Senyawa-senyawa berikut ini mempunyai isomer geometri atau tidak? Jika ya,
nyatakan bentuk cis atau trans!

Jawab:
a. Tidak, karena salah satu atom C ikatan rangkap mengikat gugus yang sama.
b. Ya, karena kedua atom C ikatan rangkap mengikat gugus berbeda, termasuk bentuk

trans.
c. Tidak, karena kedua atom C ikatan rangkap mengikat gugus yang sama.
d. Ya, karena kedua atom C ikatan rangkap mengikat gugus berbeda, termasuk bentuk

trans.

Tugas Kelompok

C C

CH3 CH3

H H
cis–2–butena

C C

CH3 H

H CH3
trans–2–butena

C o n t o h   5.1

CCH CH3CH3

CH3

2–metil–2–butena(4)

CH2C CH3CH2

CH3

2–metil–1–butena(5)

C
CH3

CH3

C
Cl

CH3

C
CH3

H
C

Cl

CH3

C
CH3

CH3

C
Cl

Cl
C

CH3

Cl
C

Cl

CH3
(a) (b) (c) (d)
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d. Sifat-sifat Alkena
1) Sifat Fisis

Titik leleh dan titik didih alkena hampir sama dengan alkana yang
sesuai. Pada suhu kamar, suku-suku rendah berwujud gas, suku-
suku sedang berwujud cair, dan suku-suku tinggi berwujud padat.

2) Reaksi-reaksi Alkena
Alkena jauh lebih reaktif daripada alkana karena adanya ikatan
rangkap. Reaksi alkena terutama terjadi  pada ikatan rangkap ter-
sebut.
Reaksi-reaksi alkena sebagai berikut.
a) Reaksi Adisi (penambahan atau  penjenuhan)

Reaksi adisi, yaitu pengubahan ikatan rangkap menjadi ikatan
tunggal dengan cara mengikat atom lain.
Zat-zat yang dapat mengadisi alkena adalah:
(1) Gas hidrogen (H2)

CH2 = CH2  +  H2 ⎯⎯→ CH3– CH3
etena etana

(2) Halogen (F2, Cl2, Br2, dan I2)

CH2 =  CH – CH3 + Br2 ⎯⎯→ CH2– CH – CH3
⏐     ⏐
Br     Br

propena 1,2–dibromopropana

(3) Asam halida (HCl, HBr, HF, dan HI)
Jika alkena menangkap asam halida berlaku aturan
Markovnikov,  yaitu atom H dari asam halida akan terikat
pada atom C berikatan rangkap yang telah memiliki atom
H lebih banyak.
Contoh:

b) Reaksi Pembakaran (oksidasi dengan oksigen)
Pembakaran sempurna alkena menghasilkan CO2 dan H2O.

C2H4 + 3 O2
⎯⎯→ 2 CO2  +  2 H2O

Pembakaran tidak sempurna alkena menghasilkan CO dan H2O.

C2H4 + 2 O2
⎯⎯→ 2 CO  +  2 H2O

CH2 = CH  –  CH3 + HCl ⎯⎯→ CH3 –  CH – CH3
 ⏐
 Cl

propena 2–kloropropena
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c) Reaksi Polimerisasi
Reaksi polimerisasi adalah reaksi penggabungan molekul-
molekul sederhana (monomer) menjadi molekul besar
(polimer).
Contoh:
Polimerisasi etena menjadi polietena
n CH2 = CH2  ⎯⎯→   – CH2 – CH2–  ⎯⎯→  [– CH2 – CH2 –]n

1. Periksalah apakah 3–pentena termasuk isomer cis-trans atau tidak!
2. Carilah informasi dari literatur-literatur kimia tentang polimer, kemudian kerjakan

soal-soal di bawah ini.
Berikut ini beberapa polimer alami dan sintetis.

a. Sebutkan dan tuliskan rumus kimia dari monomer penyusun polimer-polimer
tersebut!

b. Sebutkan sumber terdapatnya polimer-polimer tersebut!
c. Tuliskan reaksi polimerisasinya!

1. Berilah nama IUPAC pada senyawa-senyawa berikut.
a.

b.

c.

2. Tuliskan semua isomer C7H14!
3. Jelaskan sifat-sifat fisis alkena!

Tugas Kelompok

Polimer Alami     Polimer Sintetis
Protein Polietena
Amilum PVC
Selulosa Polipropilena
Karet alam Teflon

CHCH CH3CH2

CH3

CC CH3CH3

CH3CH3

CHCH3

CH3

CH2 CH CH3CH

Latihan 5.3
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4. Tulislah hasil reaksi:
a. CH3 – CH = CH2 + H2

⎯⎯→
b. CH2 = CH2 + Cl2

⎯⎯→
c. C3H6 + O2

⎯⎯→ CO2 + H2O (belum setara)

3. Alkuna
a. Rumus Umum

Alkuna adalah senyawa hidrokarbon alifatik tak jenuh yang
mengandung ikatan rangkap tiga.
Perhatikan contoh berikut.

Bagaimana rumus umum alkuna? Masih ingatkah Anda dengan
senyawa alkadiena? Perhatikan rumus struktur senyawa-senyawa di
bawah ini!

Bagaimana jumlah atom C dan H pada kedua senyawa di atas?
Ternyata untuk alkuna dengan jumlah atom C sebanyak 4 memiliki
atom H sebanyak 6. Sedangkan untuk alkena dengan jumlah atom C
sebanyak 4 memiliki atom H sebanyak 8.
Jadi, rumus umum alkuna adalah:

CnH2n – 2

(James E. Brady, 1990)

b. Tata Nama Alkuna
1) Alkuna rantai lurus namanya sama dengan alkana, hanya akhiran

“ana” diganti dengan “una”.
Contoh:
C3H4: propuna
C5H8: pentuna
C4H6: butuna

CH C CH3 CH C CH2 CH3
C CCH3 CH3

CH C CH2 CH3

(Alkuna)

CH2 CH CH2 CH3

(Alkena)
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2) Alkuna rantai bercabang
Urutan penamaan adalah:
a) Memilih rantai induk, yaitu rantai karbon terpanjang yang

mengandung ikatan rangkap tiga. Contoh:

b) Penomoran alkuna dimulai dari salah satu ujung rantai induk,
sehingga atom C yang berikatan rangkap tiga mendapat nomor
terkecil. Contoh:

c) Penamaan, dengan urutan:
• nomor C yang mengikat cabang
• nama cabang
• nomor C yang berikatan rangkap tiga
• nama rantai induk (alkuna)
Contoh:

1. Tulislah nama senyawa berikut ini.

a.

b.

4CH3
3CH2

2C 1CH

benar

CH3

4CH3
3CH 2C 1CH

benar

1CH3
2CH2

3C 4CH

salah

CH3

1CH3
2CH 3C 4CH

salah

CH3

4CH3
3CH 2C 1CH

3–metil–1–butuna
(bukan 2–metil–3–butuna)

C o n t o h   5.2

CH3 C C CH

CH3

CH3

CH3 C CH

CH3

CH3
CH2 C

(John Mc. Murry Fay, 4th ed.)

CH3 CH C CH3

salah

CH2

CH2

CH3

CH3 CH C CH3

CH2

CH2

CH3
benar

1CH3
2C 3C 4CH

4–metil–2–heksana
(bukan 3–metil–4–heksana)

CH3

5/6C2H5
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Jawab:
a.

b.

2. Tulislah rumus struktur dari:
a. 2,2–dimetil–3–heksuna
b. 3–etil–1–heptuna
Jawab:
a. 2,2–dimetil–3–heksuna

b. 3–etil–1–heptuna

c. Keisomeran Alkuna

Alkuna hanya mempunyai keisomeran struktur, tidak mempunyai
keisomeran geometri (mengapa?). Keisomeran alkuna dimulai dari
C4H6.
Contoh:
1) C4H6 mempunyai dua isomer, yaitu:

2) C5H8 mempunyai tiga isomer, yaitu:

Berapa jumlah isomer C6H10 dan bagaimana rumus strukturnya?

d. Sifat-sifat Alkuna
1)  Sifat Fisis

Sifat fisis alkuna sama dengan sifat fisis alkana maupun alkena.
2) Sifat Kimia (Reaksi Alkuna)

Reaksi- reaksi pada alkuna mirip dengan alkena, hanya berbeda
pada kebutuhan jumlah pereaksi untuk penjenuhan ikatan rangkap.

CH3

1CH3
2C 3C 4CH

4–metil–2–pentuna

5CH3

CH3

6CH3
3C4C 2CH

2–metil–3–heksuna

5CH2

CH3 C C CH2

CH3

CH3

CH3

C

CH C CH2

C2H5

CH3
CH CH2 CH2

1–butuna

CH C CH2 CH3

2–butuna

CH3 C C CH3

1–pentuna

CH C CH3CH2 CH2

2–pentuna
CH3 C CH3C CH2 3–metil–butuna

CH C CH CH3

CH3
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+

Tugas Kelompok

CH3 C

CH3

CH

CH3

C

Alkuna membutuhkan jumlah pereaksi dua kali  kebutuhan pereaksi
pada alkena untuk jumlah ikatan rangkap yang sama.

Contoh:
Reaksi penjenuhan etena oleh gas hidrogen
CH2 = CH2 + H2

⎯⎯→ CH3 –CH3
etena etana

Bandingkan dengan reaksi penjenuhan etuna dengan gas hidrogen!
CH ≡ CH + H2

⎯⎯→ CH2  = CH2

CH2 = CH2 + H2
⎯⎯→ CH3  – CH3

CH ≡ CH + 2H2 ⎯⎯→ CH3  – CH3
etuna etana

Diskusikan dengan kelompok Anda!
1.  Alkena mempunyai keisomeran geometris (bentuk cis–trans) karena adanya ikatan

rangkap pada rantai karbonnya. Alkuna juga termasuk hidrokarbon tak jenuh yang
mempunyai ikatan rangkap tiga.
Mungkinkah alkuna mempunyai keisomeran geometris? Jelaskan alasannya!

2. Perhatikan rumus struktur senyawa di bawah ini!

Senyawa di atas diberi nama dimetilbutuna. Mengapa nama dimetilbutuna sudah cu-
kup, tidak perlu menjadi 3,3–dimetil–1–butuna?

1. Berilah nama IUPAC pada senyawa-senyawa berikut.
a. c.

b.

2. Tuliskan semua isomer C6H10!
3. Sebutkan tiga sifat alkuna!

Latihan 5.4

CH C

CH2

CH3
CH3C

CH3

CHC CH2
C

CH3 CH3

CH3
CH2

CHCH3 CHC

CH2

CH3
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5.3 Penggunaan Senyawa Hidrokarbon dalam Kehidupan Sehari-hari

Seperti pembahasan di awal bab bahwa hidrokarbon merupakan senyawa
karbon yang hanya tersusun atas unsur karbon dan unsur hidrogen dan
dikelompokkan dalam dua golongan, yaitu hidrokarbon alifatik yang mencakup alkana,
alkena, dan alkuna dan hidrokarbon aromatik yang mencakup benzena dan senyawa
turunannya (Carey, F., 2001: 53).  Semua bahan bakar fosil (batu bara, minyak
bumi, dan gas) merupakan sumber utama hidrokarbon (Olah, George A and ́ Arp´ad
Moln´ar, 2003 : 3).

Hidrokarbon (minyak dan gas) mayoritas digunakan sebagai bahan bakar untuk
menghasilkan energi dan untuk memanaskan ruangan. Penyulingan minyak bumi
menghasilkan bensin, bahan bakar diesel, minyak pemanasan, minyak pelumas,
lilin, dan aspal. Relatif kecil (4%) penggunaan minyak bumi untuk bahan baku
industri kimia yang menghasilkan bahan-bahan penting untuk kehidupan sehari-
hari, seperti plastik, tekstil, dan farmasi (Olah and ´Arp´ad Moln´ar, 2003 : 23).
Penjelasan lebih lengkap tentang minyak bumi dan senyawa-senyawa yang
dihasilkannya lewat distilasi fraksinasi akan dibahas pada bab Minyak bumi dan
gas alam. Hidrokarbon rantai tak jenuh mempunyai kegunaan penting sebagai bahan
dasar industri kimia dan polimer (Olah, George A and ́ Arp´ad Moln´ar, 2003 : 43).

Hidrokarbon mempunyai turunan senyawa yang sangat banyak sekali, dan
boleh dikatakan semua senyawa karbon atau senyawa organik merupakan senyawa
turunan hidrokarbon karena unsur utama penyusunnya adalah hidrogen dan karbon.
Senyawa turunan hidrokarbon mempunyai kegunaan yang sangat banyak dan
mencakup semua bidang kehidupan. Adapun beberapa penggunaan dari senyawa-
senyawa turunan hidrokarbon, antara lain sebagai berikut.

A. Bidang Pangan

Beberapa bahan kimia hanya terdiri dari karbon dan hidrogen (hidrokarbon).
Hidrokarbon digunakan dalam industri, khususnya pada industri petroleum dan
aspal cair. Energi kimia tersimpan dalam hidrokarbon, unsur-unsur penyusunnya
adalah karbon dan hidrogen. Hidrokarbon memperoleh energi dari matahari
saat tumbuh-tumbuhan menggunakan sinar matahari selama proses fotosintesis
untuk menghasilkan glukosa (makanan). (www.encarta.msn.com)

Glukosa, karbohidrat yang paling sederhana mengalir dalam aliran darah
sehingga tersedia bagi seluruh sel tubuh. Sel-sel tubuh tersebut menyerap
glukosa. Gula ini kemudian oleh sel dioksidasi (dibakar) dengan bantuan oksigen
yang kita hirup menjadi energi dan gas CO2 dalam bentuk respirasi (pernapasan).
Energi yang dihasilkan dan tidak digunakan akan disimpan di bawah jaringan
kulit dalam bentuk lemak.
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Reaksi pembakaran gula dalam tubuh:

C6H12O6  + 6 O2   Energi  + 6 CO2 +    6 H2O

  (gula)           (udara yang dikeluarkan)

(udara yang dihirup) (keringat atau air seni)

B. Bidang Sandang

Senyawa-senyawa turunan hi-drokarbon yang berperan di bidang pakaian,
antara lain kapas, wol (merupakan suatu protein), sutra (protein), nilon (polimer),
dan serat sintetis.

⎯⎯→

Gambar 5.2 Berbagai macam kegiatan yang membutuhkan energi dalam tubuh. Sumber: Microsoft ® Encarta ®
Reference Library 2006.

Gambar 5.3 Senyawa turunan hidrokarbon dalam industri tekstil. Sumber: Microsoft
® Encarta ® Reference Library 2006.
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C. Bidang Papan

Bidang papan, senyawa turunan hidrokarbon yang berperan, antara lain
selulosa, kayu, lignin, dan polimer.

D. Bidang Perdagangan

Minyak bumi merupakan senyawa hidrokarbon yang menjadi komoditi
perdagangan yang sangat penting bagi dunia karena minyak bumi merupakan
salah satu sumber energi yang paling utama saat ini. Negara-negara di dunia
penghasil minyak bumi membentuk organisasi antarnegara penghasil minyak
bumi yang diberi nama OPEC (Organization of Petrolleum Exporting Coun-
try). Hasil penyulingan minyak bumi banyak menghasilkan senyawa-senyawa
hidrokarbon yang sangat penting bagi kehidupan manusia, seperti bensin, pe-
troleum eter (minyak tanah), gas elpiji, minyak pelumas, lilin, dan aspal.

E. Bidang Seni dan Estetika

Di bidang seni, senyawa
hidrokarbon yang sering dipakai,
antara lain lilin (wax) untuk melapisi
suatu karya pahat agar tampak lebih
mengkilat. Bahkan ada seniman
yang membuat patung dari lilin
dengan cara memadatkan lilin dalam
ukuran besar kemudian dipahat atau
diukir sesuai keinginan sang seniman.
Selain itu juga ada seni pewarnaan,
baik pada kain maupun benda-benda
lain menggunakan senyawa-se-
nyawa kimia. Bahan-bahan yang dilapisi dengan lilin akan tampak lebih menarik
dan di samping itu juga akan terhindar dari air karena air tidak dapat bereaksi
dengan lilin karena perbedaan kepolaran.

Gambar 5.5 Patung grup musik Beatles (museum
lilin Madame Tausad’s London) terbuat dari lilin.
Sumber: Microsoft ® Encarta ® Reference Library
2006.

Gambar 5.4 Penggunaan senyawa turunan hidrokarbon dalam bidang papan. Sumber: Microsoft
® Encarta ® Reference Library 2006.
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Minyak Pelumas dari Botol Plastik Bekas

Percayakah Anda jika suatu saat nanti botol
plastik bekas dapat digunakan sebagai bahan baku
pembuatan minyak pelumas untuk kendaraan
bermotor? Jika tidak percaya, tanyakan saja pada
Stephen J. Miller, Ph.D., seorang ilmuwan senior dan
konsultan peneliti di Chevron. Bersama rekan-
rekannya di pusat penelitian Chevron Energy Tech-
nology Company, Richmond, California, Amerika
Serikat dan University of Kentucky, ia berhasil
mengubah limbah plastik menjadi minyak pelumas.
Bagaimana caranya?

Sebagian besar penduduk di dunia meman-
faatkan plastik dalam menjalankan aktivitasnya. Berdasarkan data Environmental
Protection Agency (EPA) Amerika Serikat, pada tahun 2001, penduduk Amerika
Serikat menggunakan sedikitnya 25 juta ton plastik setiap tahunnya. Belum ditambah
pengguna plastik di negara lainnya. Bukan suatu yang mengherankan jika plastik
banyak digunakan. Plastik memiliki banyak kelebihan dibandingkan bahan lainnya.
Secara umum, plastik memiliki densitas yang rendah, bersifat isolasi terhadap listrik,
mempunyai kekuatan mekanik yang bervariasi, ketahanan suhu terbatas, serta
ketahanan bahan kimia yang bervariasi. Selain itu, plastik juga ringan, mudah dalam
perancangan, dan biaya pembuatan murah.

Sayangnya, di balik segala kelebihannya, limbah plastik menimbulkan masalah
bagi lingkungan. Penyebabnya tak lain sifat plastik yang tidak dapat diuraikan dalam
tanah. Untuk mengatasinya, para pakar lingkungan dan ilmuwan dari berbagai disiplin
ilmu telah melakukan berbagai penelitian dan tindakan. Salah satunya dengan cara
mendaur ulang limbah plastik. Namun, cara ini tidaklah terlalu efektif. Hanya sekitar
4% yang dapat didaur ulang, sisanya menggunung di tempat penampungan sampah.

Mungkinkah tumpukan sampah plastik ini dapat diubah menjadi minyak
pelumas? Masalah itulah yang mendasari Miller dan rekan-rekannya melakukan
penelitian ini. Sebagian besar plastik yang
digunakan masyarakat merupakan jenis
plastik polietilena.

Ada dua jenis polietilena, yaitu high
density polyethylene (HDPE) dan low
density polyethylene (LDPE). HDPE
banyak digunakan sebagai botol plastik
minuman, sedangkan LDPE untuk kantong
plastik. Dalam penelitiannya yang akan
dipublikasikan dalam Jurnal American

Kimia di Sekitar Kita

(Sumber: www.chem-is-try.org)

(Sumber: www.chem-is-try.org)
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Chemical Society bagian Energi dan Bahan Bakar (Energy and Fuel) edisi 20 Juli
2005, Miller memanaskan polietilena menggunakan metode pirolisis, lalu menyelidiki
zat hasil pemanasan tersebut.

Ternyata, ketika polietilena dipanaskan akan terbentuk suatu senyawa
hidrokarbon cair. Senyawa ini mempunyai bentuk mirip lilin (wax). Banyaknya plastik
yang terurai adalah sekitar 60%, suatu jumlah yang cukup banyak. Struktur kimia
yang dimiliki senyawa hidrokarbon cair mirip lilin ini memungkinkannya untuk diolah
menjadi minyak pelumas berkualitas tinggi. Sekadar informasi, minyak pelumas yang
saat ini beredar di pasaran berasal dari pengolahan minyak bumi. Minyak mentah
(crude oil) hasil pengeboran minyak bumi di dasar bumi mengandung berbagai
senyawa hidrokarbon dengan titik didih yang berbeda-beda. Kemudian, berbagai
senyawa hidrokarbon yang terkandung dalam minyak mentah ini dipisahkan
menggunakan teknik distilasi bertingkat (penyulingan) berdasarkan perbedaan
titik didihnya. Selain bahan bakar, seperti bensin, solar, dan minyak tanah, penyulingan
minyak mentah juga menghasilkan minyak pelumas. Sifat kimia senyawa hidrokarbon
cair dari hasil pemanasan limbah plastik mirip dengan senyawa hidrokarbon yang
terkandung dalam minyak mentah, sehingga dapat diolah menjadi minyak pelumas.
Pengubahan hidrokarbon cair hasil pirolisis limbah plastik menjadi minyak pelumas
menggunakan metode hidroisomerisasi. Miller berharap minyak pelumas buatan
ini dapat digunakan untuk kendaraan bermotor dengan kualitas yang sama dengan
minyak bumi hasil penyulingan minyak mentah, ramah lingkungan, sekaligus
ekonomis.

Sebenarnya, usaha pembuatan minyak sintetis dari senyawa hidrokarbon cair
ini bukan suatu hal baru. Pada awal 1990-an, perusahaan Chevron telah mencoba
mengubah senyawa hidrokarbon cair menjadi bahan bakar sintetis untuk tujuan
komersial. Hanya saja bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan senyawa
hidrokarbon cair berasal dari gas alam (umumnya gas metana) melalui proses katalitik
yang dikenal dengan nama proses Fischer-Tropsch. Pada proses Fischer-Tropsch
ini, gas metana diubah menjadi gas sintesis (syngas), yaitu campuran antara gas
hidrogen dan karbon monoksida, dengan bantuan besi atau kobalt sebagai katalis.
Selanjutnya, syngas ini diubah menjadi senyawa hidrokarbon cair, untuk kemudian
diolah menggunakan proses hydrocracking menjadi bahan bakar dan produk minyak
bumi lainnya, termasuk minyak pelumas. Senyawa hidrokarbon cair hasil pengubahan
dari syngas mempunyai sifat kimia yang sama dengan polietilena.

Gas alam yang digunakan berasal dari Amerika Serikat. Belakangan, daerah
lepas laut Timur Tengah menjadi sumber gas alam karena di sana harga gas alam
lebih murah. Minyak pelumas dari gas alam ini untuk sementara dapat menjadi
alternatif minyak pelumas hasil pengolahan minyak bumi. Pada masa mendatang,
cadangan gas alam di dunia diperkirakan akan segera menipis. Di lain pihak, kebutuhan
akan minyak pelumas semakin tinggi. Kini, dengan adanya penemuan ini, pembuatan
minyak pelumas tampaknya tidak lagi memerlukan gas alam. Cukup dengan
memanfaatkan limbah botol plastik, jadilah minyak pelumas. Tertarik mencoba?

Sumber artikel: Sandri Justiana, S. Si. dan Budiyanti Dwi Hardanie, S.Si.
www.chem-is-try.org
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1. Jelaskan perbedaan antara senyawa karbon dengan senyawa hidrokarbon!
2. Sebutkan sumber dari senyawa hidrokarbon dan kegunaannya!
3. Apa yang dimaksud turunan senyawa hidrokarbon? Sebutkan contoh senyawanya!
4. Carilah informasi dari berbagai sumber tentang polimer, kemudian kerjakan soal-soal

di bawah ini!
a. Apa yang dimaksud dengan polimer?
b. Bagaimana polimer dapat terbentuk?
c. Jelaskan reaksi pembentukan polimer dan berilah contoh reaksinya!
d. Sebutkan bahan-bahan yang sehari-hari kita pergunakan yang merupakan polimer!

1. Sejak Friederich Wohler berhasil menyintesis urea dengan menggunakan zat kimia,
maka pendapat yang menyatakan bahwa senyawa organik adalah senyawa yang berasal
dari makhluk hidup menjadi gugur.

2. Senyawa karbon adalah senyawa yang mengandung unsur karbon, yang jumlahnya di
alam sangat banyak.

3. Senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang terdiri atas hidrogen dan karbon.
Banyaknya senyawa hidrokarbon disebabkan karena keistimewaan yang dimiliki oleh
atom karbon, yaitu dapat membentuk empat ikatan dengan atom karbon lain atau
dengan atom unsur lain.

4. Pada senyawa hidrokarbon, berdasarkan jumlah atom karbon yang diikat, atom karbon
dibedakan atas karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener.

5. Ikatan yang terjadi pada senyawa hidrokarbon adalah ikatan kovalen, baik kovalen
tunggal maupun rangkap dua serta rangkap tiga.

6. Secara umum dikenal tiga jenis golongan senyawa hidrokarbon, yaitu alkana, alkena,
dan alkuna.

7. Pada senyawa hidrokarbon, dikenal istilah isomer, yaitu senyawa yang mempunyai
rumus kimia sama tetapi rumus strukturnya berbeda.

8. Sumber utama senyawa hidrokarbon adalah dari minyak bumi, batu bara, dan gas
alam.

9. Senyawa hidrokarbon diperoleh dari penyulingan minyak bumi melalui distilasi fraksinasi
dan hasilnya berupa fraksi-fraksi senyawa hidrokarbon, antara lain gas LPG, bensin,
petroleum eter, lilin, dan  aspal.

10.Senyawa hidrokarbon pada umumnya dipergunakan sebagai bahan bakar mesin,
pemanasan ruangan, dan bahan baku industri kimia dan petrokimia.

11. Semua senyawa karbon merupakan turunan dari senyawa hidrokarbon dan mempunyai
kegunaan yang bermacam-macam yang hampir mencakup semua kebutuhan hidup
sehari-hari.

Latihan 5.5

Rangkuman
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1. Nama yang tepat untuk senyawa di bawah ini adalah ... .

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

2. Nama senyawa di bawah ini adalah ... .

A. 3,5–diisopropilheptana
B. 3,5–dietil–2,6–dimetilheptana
C. 3,5–dietil–2,6,6–trimetilheksana
D. 3–etil–2–metil–5–isopropilheptana
E. 5–etil–6–metil–3–isopropilheptana

3. Nama IUPAC dari senyawa yang mempunyai rumus struktur seperti di bawah
ini adalah ... .

A. 2,3–dimetilheksana
B. 2–metilbutana
C. 1,2,2–trimetilpropana
D. 2,3–dimetilbutana
E. n–heksana

CH3 CH

C2H5

CH3
CH CH2 CH

C2H5

CH3

1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012�������	
�
��

CH3 CH

CH3

CH2
CH CH2 CH

CH

CH2

CH3

CH3

CH3CH3

CH3 CH CH3

CH3

CH3

CH
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4. Nama senyawa yang memiliki rumus struktur seperti di bawah ini adalah ... .

A. 2–metil–2–metilpropana
B. 2,2–dimetilbutana
C. 2,2–dimetilpropana
D. 2–dimetilbutana
E. 2,2–metilpropana

5. Perhatikan rumus struktur berikut!

Menurut kaidah IUPAC, nama senyawa dari rumus struktur di atas adalah ... .
A. 2–etil–4–metilheksana
B. 5–metil–3–metilheksana
C. 3–metil–5–metilheptana
D. 2,5–dimetilheptana
E. 3,5–dimetilnonana

6. Senyawa berikut yang termasuk alkena adalah ... .
A. C3H8 D. C6H14
B. C4H6 E. C6H6
C. C5H10

7. Senyawa berikut yang bukan merupakan anggota alkena adalah ... .
A. metana D. butena
B. etena E. pentena
C. propena

8. Senyawa yang mempunyai dua buah ikatan rangkap adalah ... .
A. CH4 D. C3H6
B. C2H4 E. C3H8
C. C3H4

9. Nama senyawa CH3 – C(CH3)2 – CH = CH2 adalah ... .
A. heksena D. 3,3–dimetil–1–butuna
B. heksana E. 3,3–dimetil–1–butena
C. 2,2–dimetilbutana

CH3 C CH3

CH3

CH3

CH3

CH3

C

H

CH3
CH2 C

CH2

H

CH3

CH2
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CH3
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10. Di antara nama berikut, yang tidak sesuai dengan aturan IUPAC adalah ... .
A. 2–metilpropena
B. 2–metilbutena
C. 2–metil–2–butena
D. 3–metil–2–butena
E. 3–metil–2–pentena

11. Suatu alkena berwujud gas sebanyak 5,6 liter (STP) mempunyai massa 17,5
gram. Gas tersebut adalah ... .
A. etena D. pentena
B. propena E. heksena
C. butena

12. Reaksi antara etena dengan asam klorida yang menghasilkan etilklorida tergolong
reaksi ... .
A. adisi D. dehidrasi
B. substitusi E. eliminasi
C. polimerisasi

13. Di antara bahan di bawah ini, yang merupakan hasil industri dari senyawa alkena
adalah ... .
A. lilin D. pupuk
B. kertas E. plastik
C. tekstil

14. Yang merupakan isomer dari 2,3–dimetil–1–butena adalah ... .
A. 2–butena
B. 2–heksena
C. 2–metil–1–butena
D. 2,2–dimetil–1–pentena
E. 2–metil–2–butena

15. Yang mempunyai isomer cis-trans adalah ... .
A. D.

B. E.

C.
16.  Gas asetilena termasuk deret ... .

A. alkena
B. alkuna
C. alkana
D. alkadiena
E. hidrokarbon jenuh
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CH3 C C

CH3 CH CH3

CH CH3

17.  Zat yang tergolong senyawa hidrokarbon tak jenuh dan mempunyai satu ikatan
rangkap tiga adalah ... .
A. butana D. etilena
B. etena E. asetilena
C. butena

18.  Dalam setiap molekul alkuna ... .
A. semua ikatan antaratom karbon merupakan ikatan rangkap tiga
B. terdapat setidaknya satu ikatan rangkap
C. terdapat setidaknya satu ikatan rangkap tiga
D. semua atom karbon mengikat 4 atom H
E. jumlah atom H lebih sedikit daripada atom C

19. Nama senyawa di bawah ini adalah ... .

A. 2,3–dimetil–2–heksuna
B. 2,3–dimetil–3–heksuna
C. 4,5–dimetil–2–heksuna
D. 4–isopropil–2–pentuna
E. 2–isopropil–2–pentuna

20.  Gas yang terbentuk pada reaksi antara batu karbid dengan air adalah ... .
A. etana
B. etena
C. etuna
D. metana
E. butana

21.  Berikut ini yang bukan isomer dari heptuna adalah ... .
A. 3–metil–2–heksuna
B. 4,4–dimetil–2–pentuna
C. 3–metil–1–heksuna
D. 3,4–dimetil–1–pentuna
E. 3,3–dimetil–1–pentuna

22.  Senyawa alkuna di bawah ini yang memiliki 3 buah isomer yang mengandung
ikatan rangkap tiga adalah ... .
A. C3H4 D. C6H10
B. C4H6 E. C7H12
C. C5H8

23.  Jumlah isomer alkuna dengan rumus C5H8 adalah ... .
A. 3 D. 6
B. 4 E. 7
C. 5
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C CCH3

C2H5

CH CH3CH2

24.  Suatu hidrokarbon mempunyai rumus empiris CH. Jika Mr senyawa tersebut
adalah 26, maka rumus molekulnya adalah ... .
A. CH2 D. C2H6
B. C2H2 E. C3H3
C. C2H4

25. Nama IUPAC senyawa berikut ini adalah ... .

A. 2–etil–5–metil–3–heksuna
B. 1,4–dimetil–2–heksuna
C. 5–metil–3–heptuna
D. 2–metil–5–etil–2–heksuna
E. 3,6–dimetil–4–heptuna
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1. Apakah sumbangan besar Friederich Wohler terhadap stagnasi perkembangan
ilmu kimia?

2. Apakah yang dimaksud dengan hidrokarbon?
3. Sebutkan cara membuktikan suatu senyawa organik mengandung karbon dan

hidrogen!
4. Berikan contoh bentuk rantai karbon:

a. alifatik jenuh e. siklik jenuh
b. alifatik jenuh bercabang f. siklik jenuh bercabang
c. alifatik tak jenuh g. siklik tak jenuh
d. alifatik tak jenuh bercabang h. siklik tak jenuh bercabang

5. Tuliskan semua isomer dan nama IUPAC-nya dari senyawa:
a. C4H10 c. C5H8
b. C5H10

6. Tuliskan nama senyawa berikut.
a. c.

b. d.

CH3 C

CH3

CHCH

CH3 C

CH3

CHCH2 C

CH3

CH3 C

CH3

CHC CH3

CH2 C

C2H5

CH CH

CH3
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7. Tuliskan reaksi pembentukan gas asetilena dari batu karbid! Apakah kegunaan
gas asetilena dalam kehidupan sehari-hari?

8. Tuliskan rumus struktur dari senyawa-senyawa berikut.
a. 3,4,5–trietil–3–metil–4–isobutil–5–isopropiloktana
b. 4,4–dietil–3,5,5,6–tetrametilheptana
c. 3,3,4,5–tetrametil–1–heksena
d. 2,4,5–trimetil–5–propil–2–dekena
e. 3,3–dimetil–4–propil–1–heptuna
f. 2,5,6–trimetil–3–dekuna

9. Apakah perbedaan antara alkuna dengan alkadiena yang sama-sama mempunyai
rumus umum CnH2n – 2?

10.  Apakah produk yang dihasilkan jika 1–pentuna direaksikan dengan pereaksi di
bawah ini? (Petunjuk: alkuna juga mengikuti aturan Markovnikov)
a. 1 mol gas Cl2
b. 2 mol gas Cl2
c. 2 mol gas HCl


