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MODUL 6: KIMIA ORGANIK DAN POLIMER 

KATA PENGANTAR 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya 
kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan modul hybrid learning bidang studi 
kimia ini yang berjudul “Kimia Organik dan Polimer”. Modul ini berisi 4 
Kegiatan Belajar (KB), yaitu: KB1 membahas tentang hidrokarbon, KB 2 
membahas tentang reaksi senyawa organik; KB3 membahas tentang biomolekul 
dan polimer, dan KB4 membahas tentang penerapan kimia dalam industri dan 
lingkungan.  

Setiap KB pada modul berisi pendahuluan, inti, dan penutup. Pada bagian 
pendahuluan modul dijelaskan deskripsi singkat dan relevansi dari materi kimia, 
serta petunjuk belajar. Pada bagian inti dijelaskan capaian pembelajaran, pokok-
pokok materi, uraian materi, dan forum diskusi. Bagian penutup berisi 
rangkuman, tes formatif, dan daftar pustaka. Setelah KB 4 terdapat tes sumatif dan 
kunci tes formatif KB1-4. Penyusunan modul ini bertujuan untuk mewujudkan 
efektivitas dan efisiensi pembelajaran jarak jauh bagi guru-guru peserta PPG. 
Modul hybrid learning ini dapat digunakan jika peserta dapat mengakses internet 
yang dilakukan dengan pembelajaran online atau dalam jaringan (daring), 
sehingga para guru peserta PPG Dalam Jabatan tetap dapat mengikuti program 
PPG dengan tidak meninggalkan tugas mengajar terlalu lama. 

Modul ini disusun berdasarkan panduan penyusunan bahan ajar program PPG 
dalam jabatan hybrid learning yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan 
Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktorat 
Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan 
Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tahun 2019.  

Dalam penyusunan modul hybrid learning ini penulis telah mendapatkan 
banyak dukungan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, 
penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Suyatno, 
M.Si., dari Universitas Negeri Surabaya dan Ibu Dr. paed. Nurma Yunita 
Insdriyanti, M.Si., M.Sc., dari Universitas Sebelas Maret sebagai penyelia, 
Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, 
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan yang telah membiayai seluruh kegiatan, serta semua pihak yang telah 
membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan modul hybrid learning ini. 
Semoga dukungan, bimbingan dan arahan yang diberikan menjadi amal ibadah 
serta mendapat balasan kebaikan dari Allah S.W.T. Penulis berharap semoga 
modul hybrid learning ini bermanfaat untuk meningkatkan kualitas 
pembelajaran kimia oleh para guru peserta PPG dalam jabatan. Penulis 
mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca 
dan berbagai pihak demi kesempurnaan modul hybrid learning ini. 

 
Padang,  November 2019    

                                     Penulis
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  PENDAHULUAN 

1. Deskripsi Singkat 

 Materi kimia organik dan polimer merupakan materi esensial dalam 

pembelajaran kimia. Kegiatan belajar 1 ini akan membahas tentang kimia organik 

dan polimer yang mencakup kekhasan atom karbon, hibridisasi atom karbon, jenis 

ikatan pada atom karbon, alkana, alkena, alkuna, isomer, gugus fungsi, dan 

senyawa-senyawa organik di alam. 

Secara keseluruhan, modul ini dikemas dalam empat kegiatan belajar. Empat 

kegiatan belajar tersebut disusun dengan urutan sebagai berikut; 

A. Kegiatan Belajar 1 : Hidrokarbon 

B. Kegiatan Belajar 2 : Reaksi senyawa organik 

C. Kegiatan Belajar 3 : Biomolekul dan polimer 

D. Kegiatan Belajar 4 : Penerapan kimia dalam industri dan lingkungan 

Setelah kegiatan 1 ini, Anda diharapkan dapat menganalisis pembentukan 

hibridisasi sp3, sp2, dan sp serta jenis ikatan pada atom karbon, menganalisis 

tentang rumus umum, tatanama, dan sifat senyawa alkana, alkena, serta alkuna, 

menganalisis gugus fungsi dan isomer dari suatu senyawa organik, menganalisis 

jenis-jenis senyawa organik di alam. 

2. Relevansi  

 Kegiatan belajar 1 modul 6 tentang kimia organik dan polimer fokus 

membahas pada penguasaan konsep materi yang meliputi hidrokarbon, reaksi 

senyawa organik, polimer, dan penerapan kimia dalam industri dan lingkungan. 

Materi ini merupakan materi-materi yang esensial pada kurikulum 2013 kimia 

SMA yang harus dikuasai guru untuk meningkatkan kompetensi profesional dan 

memperluas wawasan mengenai ilmu kimia. 

 Secara khusus, materi-materi pada kegiatan belajar 1 memberikan 

kemudahan Anda untuk mempelajari materi pada kegiatan belajar 2 terkait reaksi-
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reaksi kimia.  Materi-materi yang disajikan pada kegiatan belajar 1 ini merupakan 

materi dasar dalam kimia organik. 

3. Petunjuk Belajar 

Proses pembelajaran yang Anda ikuti akan berjalan dengan lancar bila 

Anda mengikuti langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut: 

a. Pahamilah capaian pembelajaran, sub capaian pembelajaran, dan uraian 

materi pada setiap KB! 

b. Untuk lebih memahami materi pembelajaran, bukalah semua jenis media 

dan link media pembelajaran yang ada untuk setiap KB! 

c. Untuk memudahkan Anda mengingat kembali uraian materi, maka bacalah 

rangkuman pada KB ini! 

d. Kerjakanlah tes formatif yang terdapat pada KB ini untuk menguji apakah 

Anda sudah sampai ke tujuan pembelajaran! 

e. Ikutilah forum diskusi dengan sungguh-sungguh karena aktivitas Anda 

dalam berdiskusi akan dinilai oleh instruktur! 

f. Jawaban Anda bisa dicek pada kunci jawaban (kunci jawaban dapat dilihat 

pada akhir KB 4 modul ini). 

g. Apabila Anda telah memperoleh nilai di atas 80, silahkan lanjut dengan 

kegiatan belajar 2 (M6KB2)! Jika belum mencapai 80, pelajari kembali 

kegiatan sebelumnya! Nilai akhir kegiatan belajar untuk modul ini 

ditentukan oleh rata-rata nilai setiap kegiatan. 

 

 

     INTI 

1. Capaian Pembelajaran 

 Menganalisis struktur senyawa organik dan penerapan kimia dalam 

industri serta lingkungan. 

2. Pokok-Pokok Materi 

Kegiatan belajar 1 modul 6 ini akan membahas beberapa pokok-pokok 

materi yang meliputi; 
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a. Sejarah singkat kimia organic. 

b. Orbital hibrida dan jenis ikatan pada karbon. 

c. Alkana, alkena, dan alkuna. 

d. Gugus fungsi dan isomer. 

e. Jenis-jenis senyawa organik di alam. 

 

3. Uraian Materi 

a. Sejarah singkat kimia organik 

 Ketika ada seseorang yang mengatakan kimia organik, apa yang terlintas 

di pikiran Anda? Senyawa karbon rantai panjang? Reaksi yang rumit? 

Hidrokarbon? Namun pernahkah Anda mencari tahu, sebenarnya istilah kimia 

organik tersebut berasal dari mana? Siapa yang mencetuskan pertama kali? Oleh 

karena itu, seperti pepatah yang sering kita dengar, “tak kenal maka tak sayang”, 

sebelum kita mempelajari lebih lanjut topik-topik yang terkait dengan kimia 

organik ini, maka sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu sejarah singkat dari 

kimia organik. 

 Munculnya istilah kimia organik dapat ditelusuri kembali pada masa-masa 

ketika penelitian fokus pada penemuan senyawa kimia yang berasal dari 

tumbuhan dan hewan. Pada saat itu, penelitian mereka mampu memberikan fakta 

bahwa senyawa-senyawa pada tumbuhan memiliki sifat dan kegunaan yang 

banyak terutama sebagai obat seperti obat penghilang rasa sakit. Meskipun 

demikian, istilah kimia organik ternyata belum mereka gunakan pada saat itu loh! 

Jadi, kapan istilah kimia organik itu digunakan? 

 Kimia organik pertama kali diperkenalkan sebagai salah satu cabang ilmu 

modern oleh Jon Jacob Berzelius pada tahun 1800an. Berzelius mengelompokkan 

senyawa-senyawa kimia menjadi dua kelompok. Senyawa-senyawa organik 

merupakan senyawa yang berasal dari makluk hidup dan senyawa-senyawa 

anorganik merupakan senyawa yang berasal dari mineral atau tidak berasal dari 

makhluk hidup. Seperti kebanyakan ahli kimia pada saat itu, Berzelius 

mempercayai bahwa semua senyawa organik hanya dapat berasal atau dihasilkan 

dari makhluk hidup. Namun, pada tahun 1828, Frederich Wöhler yang merupakan 
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murid dari Barzelius berhasil membantah pemahaman dari gurunya tersebut. 

Wöhler berhasil mensintesis urea yang merupakan salah satu senyawa organik 

dengan melakukan pemanasan amonium sianat yang merupakan senyawa 

anorganik. Wöhler mencampurkan perak sianat dan amonium klorida dan 

menghasilkan padatan perak klorida dan ammonia sianat. 

 

Gambar 1. Percobaan Wöhler yang menghasilkan NH4OCN 
(Sumber: http://www.wou.edu/chemistry/courses/ ) 

 

Kemudian dia memisahkan campuran tersebut dengan metode filtrasi dan 

menghilangkan air untuk menghasilkan ammonium sianat cair melalui proses 

evaporasi. 

 

Gambar 2. Pemanasan NH4OCN (anorganik) menjadi (NH2)2CO (organik) 
(Sumber: http://www.wou.edu/chemistry/courses/ ) 

 

 Hal yang menarik dari percobaan ini, padatan yang dihasilkan setelah 

proses evaporasi air ternyata bukan amonia sianat. Padatan itu merupakan suatu 

senyawa yang memiliki kemiripan sifat dengan urea! Penelitian dari Wöhler inilah 

yang membuktikan bahwa senyawa organik juga dapat dihasilkan atau disintesis 

dari zat-zat anorganik. Oleh sebab itu, makna kimia organik sebelumnya menjadi 

http://www.wou.edu/chemistry/courses/online-chemistry-textbooks/ch105-consumer-chemistry/ch105-chapter-6-hydrocarbons/
http://www.wou.edu/chemistry/courses/online-chemistry-textbooks/ch105-consumer-chemistry/ch105-chapter-6-hydrocarbons/
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melebar, bahwa kimia organik bukan hanya tentang senyawa-senyawa yang 

berasal dari makhluk hidup. 

 Saat ini, kita juga sering menggunakan istilah kimia karbon untuk 

mendefinisikan kimia organik karena sebagian besar senyawa organik 

mengandung karbon. Meskipun demikian, tidak semua senyawa yang 

mengandung karbon adalah senyawa organik yah! Coba sebutkan kira-kira 

senyawa apa saja itu? Sebenarnya apa sih istimewanya atom karbon sehingga 

orang-orang bisa mengatakan bahwa kimia organik itu merupakan kimia karbon? 

 Hal yang membuat menarik dari atom karbon adalah kemampuan dan sifat 

atom karbon ketika berikatan. Mengapa demikian? Yuk, coba kita mengingat 

kembali topik pada modul 2 tentang ikatan kimia. Jenis ikatan apakah yang akan 

terbentuk antara karbon dan atom lain tersebut? Ikatan kovalen. Karbon yang 

mempunyai 4 elektron valensi memungkinkan dirinya mempunyai empat ikatan 

atau dengan kata lain membentuk ikatan tunggal dengan atom sejenis (karbon) 

maupun dengan atom lain. Selain itu, karbon juga dapat membentuk ikatan 

rangkap dua dan rangkap tiga. Sifat atom karbon yang tidak mempunyai 

kecenderungan untuk melepaskan ke empat elektron valensi inilah yang 

menjadikan atom karbon istimewa. Salah satu contoh sederhana adalah ikatan 

karbon dengan hidrogen pada senyawa metana (CH4). Setiap atom hidrogen akan 

menggunakan satu elektronnya untuk berikatan dengan atom karbon, sehingga 

terbentuk ikatan antara C dan H. Begitu pula ketika dengan atom karbon berikatan 

dengan atom lainnya. Hal ini menyebabkan atom karbon mampu membentuk 

senyawa dengan rantai yang sangat panjang dan bercabang. 

 Ikatan pada senyawa organik dapat digambarkan dengan struktur Lewis 

dan struktur Kekule. Seperti yang dijelaskan pada modul 2 topik ikatan kimia, 

pada struktur Lewis, elektron valensi suatu atom disimbolkan dengan titik. Atom 

hidrogen memilliki satu elektron valensi, maka dilambangkan dengan satu titik, 

sedangkan atom karbon mempunyai empat elektron valensi , maka dilambangkan 

dengan empat titik. Setiap ikatan kovalen ditandai dengan peletakkan dua titik di 

antara dua atom. 
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Gambar 3. Ikatan kovalen atom karbon dengan atom lain berdasarkan struktur 
Lewis 

 Struktur Kekule digambarkan dengan sebuah garis di antara dua atom 

yang menunjukkan dua elektron berikatan kovalen. Atom-atom dengan satu, dua, 

atau tiga elektron valensi atau lebih membentuk ikatan sebanyak yang diperlukan 

untuk memenuhi aturan oktet. Sebagai contoh karbon mempunyai 4 elektron 

valensi membentuk 4 ikatan kovalen, nitrogen mempunyai 5 elektron valensi 

membentuk 3 ikatan kovalen, oksigen dengan 6 elektron valensi membentuk 2 

ikatan kovalen, dan klor dengan 7 elektron valensi mempunyai 1 ikatan kovalen. 

Gambar 4 adalah gambar struktur Lewis dan Kekule dari beberapa senyawa 

organik. 

  

 

Gambar 4. Struktur Lewis dan Kekule 
(Sumber: Smith, 2008) 

  
Pada kimia organik, rumus Lewis jarang digunakan dibandingkan dengan 

rumus lainnya. Pada rumus garis, setiap garis menunjukkan sepasang elektron, 

bila diperlukan pasangan elektron bebas dapat ditunjukkan. Pada rumus ini, 

penekanan penggambaran struktur lebih pada konektivitas atau urutan 

penggabungan atom-atom, dan bukan pada penggambaran sifat tiga dimensinya. 

Rumus termampatkan atau rumus ringkas, sebagian atau semua garis ikatan 
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dengan atom hidrogen diabaikan, sehingga ditulis langsung setelah atom yang lain 

mengikat atom hidrogen. 

 

Gambar 5. Rumus struktur termampatkan 
(Sumber: Smith, 2008) 

 Gugus bercabang ditulis menggunakan garis vertikal untuk menjelaskan 

posisi percabangannya pada rantai induk. Pada rumus ringkas penuh, semua 

ikatan diabaikan, dan semua atom yang terikat pada atom karbon ditulis langsung 

sesudah atom karbon. 

 Pembuatan struktur Kekule menjadi penemuan penting dalam kimia 

organik terutama untuk penulisan mekanisme reaksi. Pembuatan mekanisme 

reaksi organik mengharuskan penulisan struktur dengan tetap memperlihatkan 

garis ikatan pada kedua karbon ataupun dengan atom lainnya. Hal ini bertujuan 

untuk memperjelas ikatan mana yang akan putus, membentuk ikatan rangkap, 

maupun menjadi pasangan elektron sunyi. 

 Ketika membentuk ikatan kovalen polar, karbon juga mampu bersifat 

seperti bunglon. Mengapa demikian? Karena distribusi elektron pada ikatan 

kovalen polar tidak merata membuat karbon mempunyai dua sifat yaitu parsial 

positif dan parsial negatif. Ketika karbon berikatan dengan atom yang mempunyai 
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elektronegatifitas lebih tinggi seperti atom pada golongan halogen (F, Cl, Br, I) 

maka karbon tersebut akan bersifat parsial positif namun jika karbon berikatan 

dengan atom-atom dari golongan logam maka karbon tersebut akan bersifat 

negatif. Selain itu karbon juga dapat bersifat menyerupai kation (karbokation) dan 

anion (karbanion). Hal ini juga membuat atom karbon memiliki jalur reaksi yang 

spesifik. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi, mari kita pahami terlebih dahulu 

jenis-jenis dari ikatan pada atom karbon dengan atom lain. 

b. Orbital hibrida dan jenis ikatan pada karbon 

Apakah Anda masih ingat apa itu orbital? Dalam bahasa sederhana, orbital 

diartikan sebagai kemungkinan atau kebolehjadian ditemukannya elektron suatu 

atom. Orbital suatu atom inilah yang menyebabkan antar atom dapat berikatan. 

Misalnya, bila atom hidrogen berikatan dengan atom lain maka orbital atom 1s 

untuk berikatan karena hidrogen hanya mempunyai satu elektron yang juga 

merupakan elektron valensinya. Bagaimana dengan atom karbon? 

Orbital atom karbon ketika berikatan memiliki kondisi yang berbeda 

dengan atom hidrogen. Karbon yang mempunyai nomor atom 6 dan elektron 

valensi 4 memenuhi kofigurasi elektron 1s2 2s2 2p2. Hal ini berarti bahwa elektron 

valensi karbon menempati orbital 2s dan 2p. Elektron pada orbital 2s dan 2p inilah 

yang merupakan elektron ikatan. Karbon tidak menggunakan keempat orbital 2s 

dan 2p untuk berikatan tetapi orbital karbon yang memiliki energi yang sama 

bercampur atau dengan bahasa lain hibridisasi. Ada tiga jenis orbital hibrida 

yang dapat terbentuk ketika atom karbon berikatan. Orbital hibrida tersebut 

dikenal dengan sp3, sp2, dan sp. 

Mengapa atom ketika berikatan melibatkan orbital hibrida daripada orbital 

atom ketika tidak berhibridisasi? Karena hibridisasi memberikan ikatan yang lebih 

kuat akibat adanya tumpang tindih yang lebih besar. Hal ini menghasilkan 

molekul berenergi rendah dan lebih stabil. Selain itu, tumpang tindih yang 

maksimum ini menyebabkan bentuk khas dari setiap orbital hibrida. Geometri dari 

ketiga jenis orbital ini memungkinkan gugus yang menempel untuk membentuk 

jarak sejauh mungkin antara satu dengan yang lain sesuai dengan teori tolakan 

elektron. 
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1) Hibridisasi sp3 

Bagaimana bisa terbentuknya orbital sp3? Mari kita tinjau salah satu 

contoh sederhana karbon yang mempunyai orbital hibrida sp3. Dalam 

metana, atom karbon akan mempunyai empat ikatan kovalen terhadap 

atom hidrogen. Keempat ikatan ini dihasilkan dari hibridisasi keempat 

orbital atom (satu orbital 2s dan tiga orbital 2p) untuk menghasilkan 

orbital sp3. Hal ini terjadi karena satu elektron pada 2s tereksitasi ke 

orbital 2p yang masih kosong dan memerlukan energi kira-kira 96 

kkal/mol. Orbital sp3 ini akan mempunyai energI yang samaa atau 

sedikit lebih tinggi daripada orbital 2s tetapi lebih rendah daripada 

dengan orbital 2p dan setiap orbital mengandung satu elektron untuk 

ikatan. 

Coba kita perhatikan Gambar 6! Setiap kotak menyatakan orbital dan 

posisi kotak tersebut menunjukkan tingkat energi relatif dari masing-

masing orbital sebelum dan setelah hibridisasi. Lalu bagaimana dengan 

bentuk orbitalnya? 

 

Gambar 6. Diagram orbital sp3 
(Sumber: https://www.chemistryscore.com/ ) 

 
Orbital sp3 yang dihasilkan dari pencampuran orbital 2s dan 2p 

berbentuk seperti bola bowling dengan cuping besar dan cuping kecil 

akibat dari amplitudo yang berlawanan dengan simpul pada inti. 

Ujung-ujung kecil dari orbital hibrida tidak digunakan untuk ikatan 

karena tumpang tindih ujung-ujung yang lebih besar dengan orbital 

lain memberikan ikatan yang lebih kuat. Tolakan antar elektron dalam 

orbital sp3 ini menyebabkan elektron terletak sejauh mungkin yang 

satu dari yang lain, sehingga memberikan sudut yang ideal yaitu 
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109,5o. Tolakan antar elektron ini akan memberikan geometri 

tetrahedral  pada orbital hibrida sp3. 

 

Gambar 7. Bentuk orbital tetrahedral sp3 atom karbon 
( Sumber: http://www.physik.fu-berlin.de/ ) 

 

 

Gambar 8. (a) Orbital sp3 pada CH4 sebelum berikatan (b) Ikatan 
sigma (σ) yang terbentuk dari tumpang tindih orbital sp3 pada molekul 

etana 
(Sumber: https://protas.pypt.lt/chemija/11_klase/alkanai ) 

 

Bagaimana orbital ketika atom-atom karbon membentuk rantai 

panjang? Mari kita bahas contoh sederhana yaitu senyawa etana 

(CH3CH3). Hal ini berarti bahwa akan ada tumpang tindih yang terjadi 

antara sp3
 dan sp3. Ikatan ini dikenal juga sebagai ikatan sigma (σ). 

Ikatan sigma merupakan ikatan yang selalu ada ketika dua atom 

berikatan akibat adanya proses tumpang tindih orbital kedua atom. 

Ikatan sigma merupakan ikatan kovalen yang paling kuat. 

 

http://www.physik.fu-berlin.de/
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Karbon yang terikat oleh ikatan rangkap dua, atom karbon tersebut 

akan memiliki orbital hibrida sp2. Ketika membentuk orbital sp2, hanya 

ada dua orbital 2p yang terlibat dalam hibridisasi. Satu orbital 2p tidak 

digunakan berhibridisasi dan dua orbital 2p digunakan berhibridisasi 

dengan orbital 2s. Masing – masing orbital sp2 mempunyai bentuk 

yang sama seperti orbital sp3 dan mengandung satu elektron yang dapat 

digunakan untuk berikatan. 

Tolakan elektron pada orbital sp2 menyebabkan tiga orbital sp2 

sekeliling inti karbon terletak sejauh mungkin yang satu dengan yang 

lain. Geometri orbital sp2 yaitu trigonal dengan sudut 120o. 

 

Gambar 9. Diagram orbital sp2 atom karbon 
( Sumber: https://www.chemistryscore.com/ ) 

 

Hal yang unik dari orbital sp2 ini yaitu adanya orbital p yang tidak 

digunakan berhibridisasi, sehingga orbital p tersebut membentuk ikatan 

baru yang dikenal sebagai ikatan phi (π). Setiap orbital p memiliki 

dua cuping. Orbital p ini terletak menembus bidang datar (vertikal) 

dari orbital sigma yang lainnya. Setiap orbital p mengandung satu 

elektron. Bagaimana jika kedua orbital sp2 dan orbital p saling tumpang 

tindih satu dengan yang lain? Yuk kita bahas contoh senyawa yang 

sederhana, yaitu etilena ( CH2 = CH2 ). 

Dalam etilena, dua karbon sp2 dapat digabung dengan ikatan sigma 

yang dihasilkan dari karna adanya tumpang tindih orbital sp2 dari 

masing-masing atom karbon. Ikatan rangkap dua pada etilena 
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menunjukkan bahwa salah satunya ikatan sigma (σ). Kemudian 

bagaimanakah sisa ikatan yang satunya lagi? 

 

Gambar 10. Bentuk orbital sp2  
(sumber :https://www.ilmukimia.org/2015/08/teori-hibridisasi-

orbital.html) 
 

 

 

Gambar 11. Ikatan sigma dan ikatan phi pada molekul etena 
( Sumber: https://safirarahmi.wordpress.com/2016/09/12/teori-

hibridisasi-orbital-dan-benzena/ ) 

Itu merupakan ikatan phi (π). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya 

bahwa orbital p ini memiliki dua cuping dan mengandung satu elektron 

untuk setiap cupingnya. Jika kedua orbital p ini membentuk orbital 
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molekul ikatan maka energi sistem akan turun dan sisi samping setiap 

orbital tetap dapat tumpang tidih. Berbeda halnya dengan ikatan sigma 

yang terjadi tumpang tindih ujung-ujungnya yang menyebabkan 

pembentukan ikatan kovalen yang kuat, ikatan merupakan ikatan yang 

lemah karena tumpang tindih hanya terhadap sisi samping orbital. 

Adanya ikatan phi pada molekul berikatan rangkap dua menyebabkan 

bentuk molekul tersebut lebih kaku dibandingkan molekul berikatan 

tunggal semua. Hal ini dikarenakan geometri ikatan phi yang tidak 

simetris dan bisa berotasi seperti pada ikatan sigma. Selain itu, elektron 

pada ikatan phi lebih mudah dipengaruhi oleh efek luar karena ikatan 

phi terpolarisasi lebih mudah atau dengan kata lain mempuyai 

mobilitas lebih tinggi dibandingkan dengan ikatan sigma.  

Ada hal yang unik loh dari ikatan π (rangkap dua) ini? Ketika senyawa 

organik yang atom-atomnya berikatan kovalen tunggal dan berikatan 

rangkap dua secara bergantian (C=C-C=C-C) maka akan terbentuk 

namanya sistem terkonjugasi atau terdelokalisasi. Mengapa demikian? 

Karena elektron-elektron pada daerah delokalisasi ini bukanlah milik 

salah satu atom, melainkan milik keseluruhan sistem terkonjugasi ini. 

Dengan kata lain, sistem konjugasi menyebabkan delokalisasi elektron 

pada sepanjang orbital p yang paralel satu dengan sama lainnya. Hal 

ini akan memberikan kestabilan yang lebih baik. 

 

Gambar 12. Ikatan rangkap terkonjugasi sebagian pada 1,3-butadiena 
( Sumber: http://wps.prenhall.com/ ) 

 
 

http://wps.prenhall.com/
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3) Hibridisasi sp 

Kita telah membahas tentang hibridisasi senyawa berikatan tunggal 

dan ikatan rangkap dua, lalu bagaimana dengan senyawa berikatan 

rangkap tiga? Mari kita bahas dengan contoh senyawa hidrokarbon 

berikatan rangkap tiga yang paling sederhana yaitu etuna. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam keaadaan sebelum 

hibridisasi, atom karbon memiliki 1s, 2s, dan 2p. Orbital 2s dan 2p ini 

yang akan digunakan dalam pembentukan ikatan. Hal yang berbeda 

pada senyawa berikatan rangkap tiga yaitu adanya dua orbital 2p yang 

tidak berhibridisasi. Hal ini berarti hanya ada satu orbital 2s hibridisasi 

dengan satu orbital 2p dan membentuk orbital hibrida sp. Untuk lebih 

jelasnya silahkan perhatikan diagram orbital berikut ini. 

 

 

  Gambar 13. Diagram orbital sp atom karbon 
( Sumber: https://www.chemistryscore.com/ ) 

 

Lalu, bagaimana dengan geometri orbital sp? Bagaimana dengan dua 

orbital 2p lainnya? Bentuk orbital sp adalah linear dengan sudut 180o 

dan orbital 2p lainnya akan saling tegak lurus terhadap orbital sp 

tersebut. Seperti halnya pada senyawa berikatan rangkap dua, ketika 

berikatan kedua orbital 2p akan tumpang tindih dari sisi samping pada 

orbital 2p atom karbon lainnya. 
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Gambar 14. Bentuk orbital sp dan p pada etuna 
(Sumber: https://www.chromacademy.com/lms/sco534/03-orbital-

hybridization.html) 

Hal ini berarti bahwa pada senyawa ikatan rangkap tiga akan 

mempunyai satu ikatan sigma dan dua ikatan phi. Perhatikan gambar 

berikut ini. 

4) Hubungan hibridisasi dan panjang ikatan 

Tahukah Anda bahwa kita dapat memprediksi panjang ikatan relatif 

berdasarkan orbitalnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, 

orbital s mempunyai energi yang lebih rendah dibandingkan dengan 

orbital p. Mengapa demikian? Karna orbital s berada lebih dekat ke 

inti, sehingga daya tarik inti lebih tinggi pada orbital s. Akibatnya, 

senyawa yang mempunyai karakter orbital s lebih besar maka akan 

mempunyai ikatan yang lebih pendek. 

Orbital sp3 mempunyai karakter s sebesar 25%, orbital sp2 sebesar 

33,33%, dan orbital sp sebesar 50%. Orbital sp mempunyai karakter s 

yang paling tinggi artinya orbital sp lebih kuat ditarik oleh inti karena 

jaraknya ke inti paling dekat dibandingkan orbital hibrida lainnya. Jadi, 

orbital sp mempunyai ikatan paling pendek dan orbital sp3 mempunyai 

ikatan paling panjang. 

c. Alkana, alkena, dan alkuna 

1) Alkana 

a) Rumus Molekul dan Sifat Fisika 

Sebelumnya kita telah membahas tetang orbital hibrida dari atom 

karbon pada senyawa-senyawa hidrokarbon. Senyawa-senyawa 
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karbon berantai panjang dan bercabang berikatan tunggal atau 

dengan kata lain memiliki atom karbon sp3 diklasifikasikan sebagai 

senyawa golongan alkana atau sikloalkana (jika merupakan 

senyawa siklis). Senyawa golongan alkana ini mempunyai rumus 

molekul C2H2n+2. 

Alkana dan sikloalkana dikenal sebagai hidrokarbon jenuh dan 

tidak memiliki gugus fungsional. Alkana dan sikloalkana juga 

merupakan senyawa nonpolar. Ciri lainnya dari senyawa alkana 

adalah fasanya. Alkana C1 sampai C4 memiliki fasa gas pada 

temperature kamar, alkana C5 sampai C17 memiliki fasa cair dan 

alkana rantai lurus C18 atau lebih berada dalam fasa padat. 

Mengapa demikian? Bagaimana dengan titik didihnya? 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa titik didih suatu 

senyawa dipengaruhi oleh banyaknya energi yang diperlukan 

molekul-molekul untuk berubah dari fasa cair menjadi gas.  Coba 

perhatikan tabel berikut ini? 

Tabel 1. Titik didih beberapa alkana 
Struktur Titik 

didih (oC) 
Struktur Titik 

didih 
(oC) 

CH4 -162 CH3(CH2)4CH3 69 

CH3CH3 -88,5 CH3(CH2)5CH3 98 

CH3CH2CH3 -42 CH3(CH2)6CH3 126 

CH3(CH2)2CH3 0 CH3(CH2)7CH3 151 

CH3(CH2)2CH3 36 CH3(CH2)8CH3 174 

 

Kenaikan titik didih senyawa pada dasarnya dipengaruhi oleh 

meningkatkannya besar gaya Van der Waals antara molekul yang 

makin panjang. Titik didih juga dapat dipengaruhi oleh keberadaan 

cabang dari rantai hidrokarbon tersebut. Senyawa hidorkarbon yang 
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bercabang dibandingan dengan senyawa hidrokarbon rantai lurus 

dengan nomor atom yang sama akan memiliki titik didih yang lebih 

rendah. Hal ini dikarenakan terganggunya gaya tarik Van der 

Waals antara molekul-molekul tersebut. 

b) Tata Nama Alkana 

Pertama kali, nama senyawa organik hanya berdasarkan nama ahli 

kimia yang menemukan senyawa tersebut. Misalnya, asam 

barbiturat karena ditemukan oleh wanita Barbara. Nama ini dikenal 

sebagai nama trivial suatu senyawa. Namun, pada akhir abad 19, 

tatanama resmi telah ditentukan berdasarkan sistem IUPAC 

(International Union of Pure and Applied Chemistry). 

Sistem tatanama IUPAC didasarkan pada gagasan bahwa struktur 

sebuah senyawa organik dapat digunakan untuk menentukan 

namanya dan sebaliknya. Struktur dan nama sepuluh alkana rantai 

lurus dicantumkan dalam tabel berikut. 

 Tabel 2. Sepuluh alkana rantai lurus 
Banyak karbon Struktur Nama 

1 CH4 Metana 

2 CH3CH3 Etana 

3 CH3 CH2 CH3 Propana 

4 CH3 (CH2 )2 CH3 Butana 

5 CH3 (CH2 )3 CH3 Pentana 

6 CH3 (CH2 )4CH3 Heksana 

7 CH3 (CH2 )5 CH3 Heptana 

8 CH3 (CH2 )6 CH3 Oktana 

9 CH3 (CH2 )7 CH3 Nonana 

10 CH3 (CH2 )8 CH3 Dekana 
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 Dari Tabel 1 di atas, perbedaan dari tetangga dekatnya hanya oleh 

suatu gugus metilena (CH2). Pengelompokkan senyawa seperti di 

atas disebut dengan deret homolog.  Semua nama alkana diakhiri 

dengan -ana. 

Bila suatu gugus alkil atau gugus fungsional diletakkan pada suatu 

rantai alkana, rantai terpanjang dari senyawa tersebut adalah rantai 

induk atau rantai utama. Rantai samping atau cabang adalah suatu 

gugus alkil sebagai cabang dari rantai utama. Jika cabang yang 

terikat pada rantai induk alkana, maka nama cabangnya disebut 

alkil (alkana kekurangan 1 atom H), seperti CH3 (metil), C2H5 

(etil), dan seterusnya. Nama gugus alkil rantai lurus dicantumkan 

dalam Tabel 3. 

Tabel 3. Gugus alkil 
Struktur Nama Struktur Nama 

CH3  Metal CH3 (CH2 )4CH2  Heksil 

CH3CH2  Etil CH3 (CH2 )5 CH2  Heptil 

CH3 CH2 CH2  Propil CH3 (CH2 )6 CH2   Oktil 

CH3 (CH2 )2 CH2  Butil CH3 (CH2 )7 CH2  Nonil 

CH3 (CH2 )3 CH2  Pentil CH3 (CH2 )8 CH2  Dekil 

 Bagus! Kalian sudah memahami apa itu rantai induk dan rantai 

samping atau cabang! Mari kita bahas tahapan penamaan senyawa 

alkana: 

i. Tentukan rantai induk dari senyawa tersebut. Ciri-ciri rantai 

induk adalah rantai yang memiliki jumlah karbon paling 

banyak, bisa merupakan rantai lurus maupun bercabang. 

Berilah namanya. 

ii. Tentukan penomoran rantai samping atau cabang. 

Pemberian nomor rantai samping atau cabang dimulai dari 
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letak/ posisi nomor dari yang paling dekat dengan ujung 

rantai induk. 

iii. Terkadang, rantai samping atau cabang bukan merupakan 

rantai lurus, sehingga untuk menekankan bahwa suatu 

rantai samping tidak bercabang terdapat beberapa ciri 

khusus. Awalan iso- diberikan ketika terdapat gugus metil 

pada cabang dan metil tersebut terletak pada posisi nomor 

dua alkil (cabang). Awalan sec- diberikan ketika gugus 

metil pada cabang terletak persis pada atom karbon yang 

berikatan langsung dengan rantai induk. Awalan tert- atau 

t- diberikan ketika terdapat dua gugus metil pada atom 

karbon yang berikatan langsung dengan rantai induk. 

iv. Penulisan nama cabang tidak diurutkan berdasarkan nomor 

namun diurutkan berdasarkan abjad. 

v. Jika terdapat cabang yang sama maka tidak dituliskan 

terpisah melainkan dengan penambahan awalan tertentu 

sebelum nama cabang dituliskan. Di- untuk dua, tri- untuk 

tiga, tetra- untuk empat, penta- untuk lima, heksa-untuk 

enam, dan sebagainya. 

vi. Jika cabang merupakan substituen lain, penomoran tetap 

dilakukan berdasarkan letak posisi terkecil. Berikut ini 

merupakan beberapa subsituen yang terikat pada alkana. 

Tabel 4. Beberapa substituen yang terikat pada alkana 
Substituen Nama 

Awalan 
-NO2 Nitro- 
-F Fluoro- 
-Cl Kloro- 
-Br Bromo- 
-I Iodo- 

vii. Penamaan sikloalkana berdasarkan banyaknya atom karbon 

dalam lingkar atau cincin dan adanya penambahan awalan 
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siklo. Penomoran cabang diberikan dari nomor yang paling 

kecil dengan urutan prioritas atom.  

 

Gambar 15. Hidrokarbon siklik 
(Smith, 2008) 

 
2) Alkena dan Alkuna 

Sebelumnya kita telah membahas hidrokarbon dengan ikatan kovalen 

tunggal, sekarang kita akan membahas mengenai hidrokarbon 

berikatan rangkap dua dan tiga. Hidrokarbon berikatan rangkap dua 

dikenal sebagai senyawa-senyawa kelompok alkena dan hidrokarbon 

berikatan rangkap tiga dikenal sebagai senyawa-senyawa kelompok 

alkuna. Senyawa-senyawa alkena dan alkuna merupakan senyawa-

senyawa yang tidak jenuh. Alkena memiliki rumus molekul CnH2n dan 

alkuna memiliki rumus CnHn. Kemudian, bagaimana dengan langkah-

langkah penamaannya? Apakah sama dengan penamaan pada alkana? 

Secara umum, penamaan pada senyawa alkena dan alkuna memiliki 

kemiripan, namun ada beberapa hal yang berbeda. Mari kita bahas satu 

persatu! 

a) Dalam pemberian nama rantai induk. Akhiran –ana diganti dengan 

–ena untuk alkena dan –una untuk alkuna. 

b) Penomoran cabang tetap dimulai dari posisi yang paling dekat 

dengan ujung rantai induk. Selain itu, terdapat penomoran untuk 

posisi dari ikatan rangkapnya. Misalnya, CH3CH2CH=CHCH3. 

Maka nama dari senyawa ini yaitu 2-butena bukan 3-butena. 

Mengapa? Karna letak ikatan rangkap dua diberi penomoran yang 

paling dekat dengan ujung rantai alkena atau alkuna. 
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Ternyata pemberian nama pada alkena dan alkuna tidak terlalu berbeda 

dengan pemberian nama pada alkana yah! Jadi, hal-hal apa lagi yah 

yang kira-kira bisa membedakan ketiga hidrokarbon tersebut? Alkena 

dan alkuna yang memiliki ikatan rangkap mempunyai peluang untuk 

lebih reaktif dibandingkan dengan alkana karena alkena dan alkuna 

memiliki ikatan phi yang sangat mudah putus untuk membentuk ikatan 

baru dengan atom lainnya. Titik didih alkena dan alkuna rantai lurus 

juga lebih tinggi daripada alkuna dengan jumlah karbon yang sama. 

d. Gugus fungsi dan isomer 

1) Gugus Fungsi 

Jumlah senyawa organik sampai saat ini sangat banyak, sehingga tidak 

dapat dihitung. Untuk memudahkan mempelajari senyawa organik 

tersebut, maka dilakukan pengklasifikasian berdasarkan gugus 

fungsional. Gugus fungsional adalah bagian dari molekul senyawa 

organik yang merupakan pusat kereaktifan dan sifat molekul.  

Tabel 5. Klasifikasi senyawa organik 
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(Sumber: Smith, 2008) 
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Selain merupakan sifat senyawa organik, gugus fungsi juga dijadikan 

dasar klasifikasi penamaan senyawa organik. Setiap kelompok senyawa 

organik dengan gugus fungsional tertentu mempunyai ciri khas masing-

masing. Klasifikasi senyawa organik berdasarkan gugus fungsional 

disajikan pada berikut. 

2) Keisomeran 

Dua senyawa atau lebih yang memiliki rumus molekul sama, tetapi 

rumus strukturnya berbeda. Ada beberapa jenis isomer yang terdapat di 

dalam senyawa organik yaitu; isomer rangka, isomer posisi, isomer 

gugus fungsi, isomer geometri. 

a) Isomer rangka 

Dua senyawa dengan rumus molekul sama, tetapi rangka berbeda. 

Isomer rangka ini terjadi antara bentuk rantai lurus dengan bentuk 

rantai bercabang. Contoh isomer rangka pada alkana dari senyawa 

butana (C4H10), memiliki dua isomer yaitu butana dan 2-metil butana 

atau isobutana, seperti gambar berikut. 

 

 

Gambar 16. Contoh isomer kerangka 
(Sumber: Denniston, 2011) 
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b) Isomer posisi 

Dua senyawa dengan rumus molekul sama dan gugus fungsi yang 

sama, tetapi letak atau posisi gugus fungsinya yang berbeda. 

Contohnya pada senyawa 2-butena dengan 1-butena, seperti 

gambar berikut ini! 

 
CH3 – CH2 – CH = CH2                           CH3 – CH = CH -  CH3 

1-butena (C4H8)                                       2- butena (C4H8) 

Gambar 17. Contoh isomer posisi 
 

c) Isomer fungsional 

Dua senyawa dengan rumus molekul sama dan jenis gugus 

fungsinya berbeda. Contoh pada senyawa aldehid dengan keton, 

asam karboksilat dengan ester, dan alkohol dengan eter seperti 

gambar berikut. 

 

Gambar 18. Contoh isomer gugus fungsi 
(Sumber: Denniston, 2011) 

d) Isomer geometri 

Dua senyawa dengan rumus molekul, gugus fungsional dan posisi 

gugus fungsional sama, namun bentuk geometri (struktur ruang) 

berbeda. Isomer geometri terjadi karena perbedaan letak suatu 

gugus di dalam ruang. Isomer geometri ada dua macam yaitu 

isomer geometri cis-trans, isomer optik.  

Isomer geometri terjadi jika di dalam senyawa karbon terdapat 

rantai karbon yang membentuk bidang, dan terdapat dua gugus 

fungsi pada dua atom karbon yang berbeda. Rantai karbon yang 

memiliki ikatan rangkap dua (alkena) memiliki bidang batas, 

sedangkan gugus-gugus fungsi yang terikat pada kedua atom 
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karbon pada ikatan rangkap tersebut letaknya didalam ruang 

dibatasi oleh bidang yang dibentuk oleh rantai karbon tersebut. 

Gugus fungsi yang terletak pada bidang yang sama atau sepihak 

disebut dengan kedudukan cis, sedangkan gugus-gugus yang 

berada berseberangan (berbeda ruang), disebut dengan kedudukan 

trans. Berikut ini contoh isomer cis dan trans yang terdapat 

senyawa berikut. 

Isomer optik terdapat pada senyawa organik yang mempunyai 

atom C kiral atau atom C asimetri. Senyawa yang mempunyai atom 

C kiral dapat memutar bidang optik. Dalam sistem ini terdapat dua 

konfigurasi yaitu (R) dan (S) atau sistem Cahn-Ingold-Prelog. (R) 

merupakan singkatan dari bahasa latin rectus, yang berarti kanan. 

Sementara, (S) adalah sinister, yang berarti kiri. Setiap atom karbon 

kiral mempunyai konfigurasi (R) atau (S) 

 

 

Gambar 19. Contoh isomer geometri 
(Sumber: Denniston, 2011) 

 

 

Gambar 20. Contoh isomer optis 
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Untuk pemahaman lebih lanjut, Anda dapat lihat video berikut ini 

yah! https://youtu.be/6vd7S3T7R8k 

e. Jenis-jenis senyawa organik di alam 

 Kita sering kali mendengar bahwa buah-buahan dan sayur-sayuran 

mempunyai banyak manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Kita juga sering 

mendengar bahwa beberapa tumbuhan dapat dipercayai mengobati penyakit 

tertentu, misalnya kencur yang bermanfaat sebagai obat flu alami, jahe untuk 

meringankan rasa sakit ketika menstruasi, dan temulawak untuk meredakan pegal-

pegal. Mengapa tumbuh-tumbuhan dapat berfungsi sebagai obat herbal? Karena 

dalam tumbuh-tumbuhan tersebut terkandung senyawa-senyawa organik yang 

mempunyai aktivitas tertentu.  

 Senyawa-senyawa organik di alam sering juga disebut sebagai senyawa 

bahan alam. Definisi yang lebih luas dari senyawa bahan alam adalah segala 

sesuatu yang dihasilkan oleh kehidupan, dan termasuk bahan biotik (misalnya 

kayu, sutra), bahan berbasis bio (misalnya bioplastik, tepung jagung), cairan tubuh 

(misalnya susu, eksudat tanaman), dan bahan alami lainnya. Bahan yang pernah 

ditemukan dalam organisme hidup (misalnya tanah, batubara) juga termasuk 

senyawa bahan alam. Definisi yang lainnya dari senyawa bahan alam adalah 

senyawa organik yang disintesis oleh organisme hidup. Ilmu kimia organik, pada 

kenyataannya, memiliki asal-usul dalam studi senyawa bahan alam dan telah 

memunculkan bidang kimia organik sintetis yang berarti bahwa para ilmuwan 

membuat molekul organik di laboratorium, dan kimia organik semi-sintetis yang 

berarti bahwa para ilmuwan memodifikasi alam yang ada untuk meningkatkan 

atau mengubah fungsi dari senyawa-senyawa tersebut. 

 Senyawa bahan alam memiliki keragaman struktural yang tinggi dan 

aktivitas farmakologis atau biologis yang unik karena seleksi alam dan proses 

evolusi yang telah membentuk utilitas mereka selama ratusan ribu tahun. Bahkan, 

keragaman struktural dari senyawa bahan alam jauh melebihi kemampuan kimia 

organik sintetik di dalam laboratorium. Oleh sebab itu, senyawa bahan alam telah 

digunakan dalam pengobatan tradisional dan modern untuk mengobati penyakit. 

 Saat ini, senyawa bahan alam sering digunakan sebagai titik awal untuk 
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penemuan obat yang diikuti oleh modifikasi sintetis untuk membantu mengurangi 

efek samping dan meningkatkan bioavailabilitas. Senyawa bahan alam adalah 

inspirasi bagi sekitar setengah dari obat yang disetujui oleh Administrasi Makanan 

dan Obat-obatan AS (FDA). Selain obat-obatan, senyawa bahan alam dan 

turunannya umumnya digunakan sebagai aditif makanan dalam bentuk rempah-

rempah dan herbal, agen antibakteri, dan antioksidan untuk melindungi kesegaran 

dan umur panjang makanan. Lebih jauh lagi, senyawa bahan alam memberikan 

peluang hampir setiap aspek kehidupan kita, mulai dari pakaian di punggung kita, 

hingga produk plastik dan karet, produk kesehatan dan kecantikan, dan bahkan 

energi yang kita gunakan untuk memberi tenaga pada mobil kita. 

 Senyawa bahan alam dapat diklasifikasikan menurut fungsi biologisnya, 

jalur biosintesis, atau sumbernya. Senyawa bahan alam sering dibagi menjadi dua 

kelas utama: metabolit primer dan sekunder. Metabolit primer adalah molekul 

organik yang memiliki fungsi intrinsik yang penting untuk kelangsungan hidup 

organisme.. Contoh-contoh metabolit primer termasuk molekul blok pembangun 

inti (asam nukleat, asam amino, gula, dan asam lemak) yang diperlukan untuk 

membuat makromolekul utama (DNA, RNA, protein, karbohidrat, dan lemak) 

yang bertanggung jawab untuk mempertahankan kehidupan. Sebaliknya, 

metabolit sekunder adalah molekul organik yang biasanya memiliki fungsi 

ekstrinsik yang terutama memengaruhi organisme lain di luar produsen. Metabolit 

sekunder tidak penting untuk bertahan hidup tetapi meningkatkan daya saing 

organisme dalam lingkungannya. 

 Senyawa bahan alam, terutama dalam bidang kimia organik, sering 

didefinisikan sebagai metabolit primer dan sekunder. Definisi yang lebih 

membatasi membatasi senyawa bahan alam untuk metabolit sekunder biasanya 

digunakan dalam bidang kimia obat dan farmakognosi, studi dan penggunaan 

senyawa bahan alam dalam pengobatan. 

 Metabolit primer adalah komponen jalur metabolisme dasar yang 

diperlukan untuk kehidupan. Hal ini terkait dengan fungsi seluler penting seperti 

asimilasi nutrisi, produksi energi, dan pertumbuhan/ perkembangan. Metabolit 

primer memiliki distribusi spesies yang luas yang menjangkau banyak filum dan 
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seringkali lebih dari satu kerajaan. Metabolit primer meliputi blok bangunan yang 

diperlukan untuk membuat empat makromolekul utama dalam tubuh: karbohidrat, 

lipid, protein, dan asam nukleat (DNA dan RNA). 

Ini adalah polimer besar dari tubuh yang dibangun dari pengulangan unit 

monomer yang lebih kecil (Gambar 19). Unit monomer untuk membangun asam 

nukleat, DNA dan RNA, adalah basa nukleotida, sedangkan monomer untuk 

protein adalah asam amino, untuk karbohidrat adalah residu gula, dan untuk lipid 

adalah asam lemak atau gugus asetil. 

 

 

Gambar 21. Senyawa bahan alam 
(Sumber: http://www.wou.edu/chemistry/courses/online-chemistry-

textbooks/ch105-consumer-chemistry/ch105-chapter-6-hydrocarbons/) 
 

 Metabolit primer yang terlibat dengan produksi energi meliputi banyak 

enzim yang memecah molekul makanan, seperti karbohidrat dan lipid, dan 

menangkap energi yang dilepaskan dalam molekul adenosin trifosfat (ATP). 

Enzim adalah katalis biologis yang mempercepat laju reaksi kimia. Biasanya 

enzim adalah protein, yang terdiri dari blok bangunan asam amino. Struktur dasar 

sel dan organisme juga terdiri dari metabolit primer. Ini termasuk membran sel 

http://www.wou.edu/chemistry/courses/online-chemistry-textbooks/ch105-consumer-chemistry/ch105-chapter-6-hydrocarbons/
http://www.wou.edu/chemistry/courses/online-chemistry-textbooks/ch105-consumer-chemistry/ch105-chapter-6-hydrocarbons/
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(Fosfolipid), dinding sel (peptidoglikan, kitin), dan sitoskeleton (protein). DNA 

dan RNA yang menyimpan dan mengirimkan informasi genetik terdiri dari 

metabolit primer asam nukleat. Metabolit primer juga termasuk molekul yang 

terlibat dalam pensinyalan seluler, komunikasi dan transportasi. 

 Metabolit sekunder, berbeda dengan metabolit primer, dapat dibuang dan 

tidak mutlak diperlukan untuk bertahan hidup. Selain itu, metabolit sekunder 

biasanya memiliki distribusi spesies yang sempit. Sebagai contoh, nighthade yang 

mematikan, Atropa belladonna, menghasilkan senyawa halusinogen beracun, 

seperti skopolamin, tetapi spesies tanaman lain tidak memiliki kapasitas ini. 

Sampai saat ini ratusan ribu metabolit sekunder telah ditemukan! 

 Metabolit sekunder memiliki berbagai fungsi. Ini termasuk feromon yang 

bertindak sebagai molekul pensinyalan sosial dengan individu lain dari spesies 

yang sama, molekul komunikasi lain yang menarik dan mengaktifkan organisme 

simbiotik, agen yang melarutkan dan mengangkut nutrisi, yang dikenal sebagai 

siderofor, dan senjata kompetitif (penolak, racun, racun, dan lain-lain.) yang 

digunakan melawan pesaing, mangsa, dan predator. Fungsi banyak metabolit 

sekunder lainnya tidak diketahui. Satu hipotesis adalah bahwa mereka 

memberikan keunggulan kompetitif bagi organisme yang menghasilkannya. 

Pandangan alternatif adalah bahwa, dalam analogi dengan sistem kekebalan 

tubuh, metabolit sekunder ini tidak memiliki fungsi spesifik, tetapi memiliki 

mesin untuk menghasilkan struktur kimia yang beragam ini adalah penting. Oleh 

karena itu, beberapa metabolit sekunder diproduksi dan dipilih untuk bergantung 

pada organisme apa yang terpapar selama masa hidupnya. 

 Metabolit sekunder memiliki beragam struktur dan termasuk contoh-

contoh seperti alkaloid, flavonoid, steroid, saponin, fenilpropanoid, poliketida, 

dan terpenoid, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 20. Alkaloid adalah 

metabolit sekunder yang mengandung nitrogen sebagai komponen struktur 

organiknya dan dapat dibagi menjadi banyak subkelas senyawa. Nikotin, zat 

adiktif dalam tembakau diberikan sebagai contoh alkaloid (Gambar 20). 

Fenilpropanoid adalah keluarga beragam senyawa organik yang disintesis dari 

asam amino fenilalanin dan tirosin (fenilalanin ditunjukkan pada Gambar 20). 
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Gambar 22. Beberapa senyawa metabolit sekunder 
(Sumber: (http://www.wou.edu/chemistry/courses/online-chemistry-

textbooks/ch105-consumer-chemistry/ch105-chapter-6-hydrocarbons/) 

 
Asam kayu manis salah satu molekul rasa yang mudah menguap yang 

ditemukan dalam kayu manis adalah fenilpropanoid. Poliketida dirakit dari blok 

bangunan asetat dan malonat untuk membentuk struktur besar dan kompleks. 

Alflatoxin B1, yang ditunjukkan di bawah, adalah struktur poliketida yang 

diproduksi oleh jamur dari genus Aspergillus. Jenis jamur ini biasanya tumbuh 

dari tanaman pangan yang disimpan, seperti jagung dan kacang tanah dan 

mencemari mereka dengan aflatoksin. Aflatoksin merusak molekul DNA dan 

bertindak sebagai karsinogen, atau agen penyebab kanker. Tanaman pangan yang 

http://www.wou.edu/chemistry/courses/online-chemistry-textbooks/ch105-consumer-chemistry/ch105-chapter-6-hydrocarbons/
http://www.wou.edu/chemistry/courses/online-chemistry-textbooks/ch105-consumer-chemistry/ch105-chapter-6-hydrocarbons/
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terkontaminasi aflatoksin telah dikaitkan dengan kasus kanker hati. Terpenoid 

adalah kelas besar produk alami lainnya yang dibangun dari unit monomer 5-

karbon yang disebut isoprena (Gambar 20). Karet alam adalah contoh yang baik 

dari struktur berbasis terpenoid. Karet alam dirangkai dari beberapa unit isoprena 

(Gambar 20).  

4. Forum Diskusi 

 Saat ini, kita sering mendengar bahwa bahaya mengkonsumsi gorengan 

secara berlebihan. Beberapa ahli menghubungkan dengan keberadaan radikal 

bebas yang dihasilkan dari pemanasan secara berlebihan atau terus menerus. 

Seperti yang kita ketahui, minyak kelapa sawit terdiri atas beberapa asam lemak 

yang setiap karbonnya mempunyai jenis ikatan sigma atau phi. Coba diskusikan 

fenomena radikal ini dikaitkan dengan kekuatan ikatan pada asam-asam lemak 

pada minyak kelapa sawit tersebut? 

 

        PENUTUP 

1. Rangkuman 

 Istilah kimia organik dikenal juga sebagai kimia karbon karena sebagian 

besar senyawa organik mengandung karbon. Meskipun demikian, tidak semua 

senyawa yang mengandung karbon adalah senyawa organik. Karbon yang 

mempunyai 4 elektron valensi memungkinkan dirinya mempunyai “empat kaki” 

atau dengan kata lain membentuk ikatan tunggal dengan atom sejenis (karbon) 

maupun dengan atom lain. Selain itu, karbon juga dapat membentuk ikatan 

rangkap dua dan rangkap tiga. Sifat atom karbon yang tidak mempunyai 

kecenderungan untuk melepaskan ke empat elektron valensi inilah yang 

menjadikan atom karbon istimewa. 

 Ada tiga jenis orbital hibrida yang dapat terbentuk ketika atom karbon 

berikatan. Orbital hibrida tersebut dikenal dengan sp3, sp2, dan sp. Tolakan antar 

elektron dalam orbital sp3 ini menyebabkan elektron terletak sejauh mungkin yang 

satu dari yang lain, sehingga memberikan sudut yang ideal yaitu 109,5o. Tolakan 



 
 

Kimia Organik dan Polimer 

KEGIATAN BELAJAR 1. HIDROKARBON 

MODUL 6: KIMIA ORGANIK DAN POLIMER 

32 

antar elektron ini akan memberikan geometri tetrahedral pada orbital hibrida sp3. 

tumpang tindih yang terjadi antara sp3
 dan sp3 menghasilkan ikatan sigma (σ). 

 Ketika membentuk orbital sp2, hanya ada dua orbital 2p yang terlibat 

dalam hibridisasi. Satu orbital 2p tidak digunakan berhibridisasi dan dua orbital 

2p digunakan berhibridisasi dengan orbital 2s. Geometri orbital sp2 yaitu trigonal 

dengan sudut 120o. Hal yang unik dari orbital sp2 ini yaitu adanya orbital p yang 

tidak digunakan berhibridisasi, sehingga orbital p tersebut membentuk ikatan baru 

yang dikenal sebagai ikatan phi (π). Hal yang berbeda pada senyawa berikatan 

rangkap tiga yaitu adanya dua orbital 2p yang tidak berhibridisasi. Bentuk orbital 

sp adalah linear dengan sudut 180o dan orbital 2p lainnya akan saling tegak lurus 

terhadap orbital sp tersebut. Senyawa ikatan rangkap tiga akan mempunyai satu 

ikatan sigma dan dua ikatan phi. Berdasarkan karakter s, orbital sp mempunyai 

ikatan paling pendek dan orbital sp3 mempunyai ikatan paling panjang. 

 Rumus senyawa alkana adalah CnH2n+2, senyawa alkena adalah CnH2n, dan 

senyawa alkuna adalah CnHn. Ketiga kelompok senyawa hidrokarbon ini memiliki 

kecenderungan sifat yang mirip. Perbedaan hanya pada kereaktifan dan kepolaran. 

Alkana bersifat kurang reaktif dan non polar dibandingkan alkena dan alkuna. 

Aturan tatanama alkana, alkena, dan alkuna diawali dengan penentuan rantai 

induk, penentuan cabang, dan penomoran. 

 Selain golongan hidrokarbon, senyawa-senyawa organik dapat 

diklasifikasikan menjadi beberapa golongan berdasarkan gugus fungsi. Seperti 

alkohol dengan gugus fungsi –OH, eter dengan gugus fungsi –O–, amina dengan 

gugus fungsi –NH2, dan lain-lain. Banyaknya senyawa-senyawa organik ini 

memunculkan istilah isomer yang berarti senyawa-senyawa dengan rumus 

molekul yang sama namun rumus struktur yang berbeda. Beberapa jenis isomer 

yaitu isomer kerangka, isomer posisi, isomer fungsional, dan isomer geometri 

(isomer optik). 

 Ilmu kimia organik, pada kenyataannya, memiliki asal-usul dalam studi 

senyawa bahan alam. Senyawa bahan alam sering dibagi menjadi dua kelas 

utama: metabolit primer dan sekunder. Metabolit primer adalah molekul organik 

yang memiliki fungsi intrinsik yang penting untuk kelangsungan hidup organisme. 
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Sebaliknya, metabolit sekunder adalah molekul organik yang biasanya memiliki 

fungsi ekstrinsik yang terutama memengaruhi organisme lain di luar produsen. 

 

2.  Soal Tes Formatif 

Pilihlah salah satu jawaban yang benar dari soal-soal berikut ini! 

1. Amina merupakan turunan senyawa organik dari amonia yang satu atau lebih 

gugus hidrogennya telah digantikan dengan oleh gugus alkil atau aril. Saat 

ini, ada banyak senyawa-senyawa turunan amina yang disintesis sehingga 

memberikan manfaat bagi manusia. Salah satunya yaitu klorfenamin atau 

dikenal juga sebagai klorfeniramin. Klorfeniramin atau CTM adalah obat 

yang digunakan untuk meredakan gejala alergi yang disebabkan oleh 

makanan, obat-obatan, gigitan serangga, paparan debu atau bulu binatang, 

serta alergi serbuk sari. 

 

Seperti halnya atom karbon, atom nitrogen berhibridisasi juga ketika 

berikatan dengan atom lain. Perbedaannya adalah atom nitrogen mempunyai 

lima elektron yang akan didistribusikan pada orbital hibridanya. Orbital 

hibrida nitrogen a dan b adalah …. 

(Petunjuk: Atom nitrogen dapat membentuk hingga tiga ikatan kovalen 

terhadap atom lain) 

A. sp3 dan sp3  

B. sp3 dan sp2 

C. sp3 dan sp 

D. sp2 dan sp3 
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E. sp dan sp3 

 

2. Benzena merupakan salah satu dari golongan senyawa aromatik. Setiap ikatan 

antar atom karbon benzena mempunyai orbital hibrida sp2. Seperti yang 

diketahui bahwa selain orbital sp2 juga terdapat orbital p yang menyebabkan 

terbentuknya ikatan π pada senyawa benzena. Kita sering menggambarkan 

struktur benzena dalam tiga jenis struktur, sebagai berikut. 

 

Hal ini dikarenakan oleh …. 

A. ikatan π pada benzena menyebabkan adanya delokalisasi sempurna pada 

benzena 

B. benzena mengalami reaksi dengan nitrogen, oksigen, dan hidrogen di 

udara 

C. ikatan π pada benzena menyebabkan adanya delokalisasi sebagian pada 

benzena 

D. benzena bersifat sangat reaktif dibandingkan dengan senyawa berikatan 

rangkap lainnya 

E. benzena mengalami pemutusan dan pembentukan ikatan rangkap dua 

dengan hidrogen. 

 

3. Piperizin merupakan obat cacing pilihan untuk manusia. Piridin merupakan 

senyawa aromatik yang memiliki bau yang tajam dan sering digunakan 

sebagai pelarut dalam eksperimen di laboratorium kimia. Kedua senyawa ini 

mempunyai atom nitrogen di dalam setiap cincinnya. 
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Berdasarkan orbital atom karbon kedua senyawa tersebut, ikatan pada atom 

nitrogen senyawa yang lebih pendek dan alasannya adalah …. 

A. N pada piperizin mempunyai ikatan yang lebih pendek karena atom N juga 

terikat pada atom H 

B. N pada piperizin mempunyai ikatan lebih pendek karena mempunyai 

orbital sp2 

C. N pada piridin mempunyai ikatan lebih pendek karena mempunyai orbital 

sp 

D. N pada piridin mempunyai ikatan lebih pendek karena mempunyai orbital 

sp2 

E. N pada piperizin mempunyai ikatan lebih pendek karena mempunyai 

orbital sp 

 

4. Kandungan utama minyak atsiri serai dapur adalah sitral. Sitral merupakan 

senyawa dominan pada minyak atsiri serai dapur dengan jumlah sekitar 65- 

85% dari jumlah keseluruhan komponen penyusun minyak atsiri. Sitral 

merupakan nama trivial dari minyak atsiri tersebut, nama senyawa ini 

berdasarkan IUPAC adalah …. 

 

A. 1,2,3,4-butanatetrol 

B. 2-etil-1,3-heksanadiol 

C. 3,7-dimetil-2,6-oktanadienal 

D. 6-iso-propil-3-metil-2-sikloheksenon 
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E. 1,6-dimetil-2,6-oktanadien-8-al 

 

5. Biasetil, C4H6O2, merupakan suatu keton yang digunakan untuk 

menyedapkan margarin. Senyawa ini bukan siklis dan tidak mengandung 

atom dengan orbital sp. Pada senyawa ini, terdapat dua oribital sp2 dan hanya 

ada pada atom O dan C berikatan. Strukturnya adalah …. 

 

6. Oksirana, yang disebut etilena oksida, C2H4O, digunakan sebagai penyuci 

hama dan pengasap (fumigant). Zat ini eksplosif dan juga zat iritasi yang 

kuat. Senyawa ini tidak mempunyai ikatan phi. Nama IUPAC senyawa 

tersebut adalah …. 

 

7. Dari setiap pasangan isomer struktural berikut ini, 
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(a) heksana atau 2,2-dimetilbutana 

(b) 2-butena atau metilpropena 

(c) 1-pentanol atau 2,2-dimetil-1-propanol 

Senyawa yang memiliki titik didih yang lebih tinggi adalah …. 

A. heksana, 2-butena, 1-pentanol 

B. heksana, metilpropena, 1-pentanol 

C. heksana, metilpropena, 2,2-dimetil-1-propanol 

D. 2,2-dimetilbutana, 2-butena, 1-pentanol 

E. 2,2-dimetilbutana, metilpropena, 2,2-dimetil-1-propanol 

 

8. Seorang mahasiswa sedang melakukan ujian praktikum kimia organik. Saat 

memulai ujian, dia diminta untuk mengambil tiga senyawa yaitu 6-metil 

oktana, t-butil metana, dan 3-metil-3-etil-4-metil dekana. Namun, pada botol-

botol yang sudah disediakan, ternyata botol bahan-bahan yang disediakan 

dengan dosen tidak ada satupun dengan label nama yang diinstruksikan 

sebelumnya. Terdapat lima botol bahan yang berlabel (I) 3-metil oktana, (II) 

2,2-dimetil propana, (III) 3-metil-3,4-dietil nonana, (IV) 3-etil-3,4-dimetil 

dekana, dan (V) 3,3-dimetil etana. Botol manakah yang harus diambil oleh 

mahasiswa tersebut secara berturut-turut …. 

A. I, II, III 

B. II, III, IV 

C. I, II, IV 

D. I, III, V 

E. II, IV, V 

 

9. Zingeron , juga disebut vanillylaseton, dianggap oleh beberapa orang sebagai 

komponen kunci dari kepedasan jahe , tetapi menanamkan rasa "manis" dari 

jahe yang dimasak. Zingerone adalah padatan kristal yang sedikit larut dalam 

air dan larut dalam eter. Zingerone memiliki struktur kimia yang mirip 

dengan bahan kimia rasa lainnya seperti vanillin dan eugenol . Ini digunakan 

sebagai aditif rasa dalam minyak rempah-rempah dan dalam wewangian 
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untuk memperkenalkan aroma pedas. Nama IUPAC dari zingerone yaitu 4-

(4-hidroksi-3-metoksifenil)-2-butanon. Senyawa di bawah ini yang 

merupakan berisomer posisi dengan zingeron adalah …. 

A. 4-(2-hidroksi-3-metoksifenil)-2-butanon 

B. 4-(3-hidroksi-2-metoksifenil)-2-butanon 

C. 4-(2-hidroksi-3-metoksifenil)-3-butanon 

D. 4-(4-hidroksi-3-metoksifenil)-3-butanon 

E. 4-(4-hidroksi-5-metoksifenil)-2-butanon 

 

10. Piperitone adalah keton monoterpen alami yang merupakan komponen dari 

beberapa minyak atsiri. Kedua stereoisomer, bentuk-D dan bentuk-L, 

diketahui. 

 

Bentuk-D memiliki aroma seperti peppermint dan telah diisolasi dari minyak 

tanaman dari genera Cymbopogon, Andropogon, dan Mentha. Nama IUPAC 

senyawa tersebut adalah …. 

A. 6-isopropil-3-metil-2-sikloheksanon 

B. 2-isopropil-3-metil-2-sikloheksen-2-on 

C. 6-isopropil-3-metil-2-sikloheksenon 

D. 1-metil-4-isopropil-1-sikloheksen-3-on 

E. 2-isopropil-5-metil-5-heksenon 
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KEGIATAN BELAJAR 2: REAKSI SENYAWA ORGANIK 

   

 PENDAHULUAN 

1. Deskripsi Singkat 

Kegiatan Belajar 2 (KB 2) dalam modul 6 akan membahas tentang reaksi-

reaksi organik dan mekanismenya. Adapun reaksi-reaksi yang akan dibahas pada 

KB2 ini yaitu reaksi substitusi, eliminasi, adisi, penataan ulang, dan oksidasi-

reduksi. Pembahasan reaksi substitusi nukleofilik dan elektrofilik mencakup pada 

subsitusi senyawa-senyawa alifatik dan aromatik, serta subsitusi radikal bebas. 

Pada KB 2 ini, pembahasan mekanisme reaksi ditekankan pada faktor-faktor atau 

hal-hal yang menyebabkan atau terlibat dalam suatu reaksi. Setelah mempelajari 

materi pada KB2 ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis mekanisme 

reaksi-reaksi organik dengan memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan 

reaksi tersebut dapat terjadi. 

2. Relevansi 

Kegiatan belajar 2 modul 6 tentang kimia organik dan polimer fokus 

membahas pada penguasaan konsep materi yang meliputi reaksi-reaksi substitusi, 

eliminasi, adisi, penataan ulang, dan oksidasi-reduksi pada senyawa-senyawa 

organik. Materi ini merupakan materi-materi yang esensial pada kurikulum 2013 

kimia SMA yang harus dikuasai guru untuk meningkatkan kompetensi profesional 

dan memperluas wawasan mengenai ilmu kimia. 

Secara khusus, materi-materi pada kegiatan belajar 2 memberikan kemudahan 

Anda untuk memprediksi mekanisme yang terjadi pada reaksi senyawa organik 

dengan memperhatikan faktor-faktor penyebabnya. Hal ini akan sangat membantu 

Anda apabila nanti Anda membimbing siswa dalam olimpiade kimia terutama di 

tingkat nasional dan internasional. 

3. Petunjuk Belajar 

Proses pembelajaran yang Anda ikuti akan berjalan dengan lancar bila 

Anda mengikuti langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut: 
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a. Pahamilah capaian pembelajaran, sub capaian pembelajaran, dan uraian 

materi pada setiap KB! 

b. Untuk lebih memahami materi pembelajaran, bukalah semua jenis media 

dan link media pembelajaran yang ada untuk setiap KB! 

c. Untuk memudahkan Anda mengingat kembali uraian materi, maka bacalah 

rangkuman pada KB ini! 

d. Kerjakanlah tes formatif yang terdapat pada KB ini untuk menguji apakah 

Anda sudah sampai ke tujuan pembelajaran! 

e. Ikutilah forum diskusi dengan sungguh-sungguh karena aktivitas Anda 

dalam berdiskusi akan dinilai oleh instruktur! 

f. Jawaban Anda bisa dicek pada kunci jawaban (kunci jawaban dapat dilihat 

pada akhir KB 4 modul ini). 

g. Apabila Anda telah memperoleh nilai di atas 80, silahkan lanjut dengan 

kegiatan belajar 3 (M6KB3)! Jika belum mencapai 80, pelajari kembali 

kegiatan sebelumnya! Nilai akhir kegiatan belajar untuk modul ini 

ditentukan oleh rata-rata nilai setiap kegiatan. 

 

 

 INTI 

1. Capaian Pembelajaran 

Menganalisis struktur senyawa organik dan penerapan kimia dalam 

industri serta lingkungan. 

2. Pokok – Pokok Materi 

Kegiatan belajar 2 modul 6 ini akan membahas beberapa pokok-pokok 

materi yang meliputi; 

a. Reaksi subsitusi nukleofilik 

b. Reaksi eliminasi 

c. Reaksi adisi 

d. Reaksi substitusi elektrofilik 
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e. Reaksi oksidasi-reduksi 

3. Uraian Materi 

a. Reaksi Substitusi Nukleofilik 

Tahukah Anda bahwa reaksi substitusi merupakan salah satu reaksi yang 

penting dalam reaksi organik? Mengapa? Karena hampir sebagian besar sintesis 

senyawa organik melalui mekanisme reaksi substitusi. Jika dilihat dari namanya 

maka kita dapat dengan mudah mendefinisikan apa itu reaksi substitusi. Ya, 

benar! Reaksi substitusi merupakan reaksi yang ditandai dengan adanya 

penggantian gugus atau bagian tertentu pada suatu senyawa sebelum dan setelah 

reaksi.  

Reaksi substitusi yang akan dibahas sekarang adalah reaksi substitusi 

nukleofilik. Reaksi substitusi nukleofilik ini terbagi menjadi dua jenis yaitu 

substitusi nukleofilik unimolekuler atau SN1 dan substitusi nukleofilik 

bimolekuler atau SN2. Kedua reaksi ini diidentifikasi dengan adanya penggantian 

gugus pergi (bagian yang terusir) dengan suatu nukleofil (senyawa atau bagian 

senyawa yang bertindak sebagai penyerang). Kedua reaksi dibedakan berdasarkan 

mekanisme reaksi yang terjadi. 

1)  Reaksi Substitusi Nukleofilik Bimolekuler (SN2) 

Mekanisme reaksi menunjukkan rincian atau faktor-faktor yang 

menyebabkan suatu reaksi dapat berlangsung, sehingga suatu mekanisme 

reaksi harus dapat menjelaskan fakta yang sudah diketahui. Tahukah 

Anda? Beberapa mekanisme reaksi sudah merupakan kesepakatan 

kebanyakan ahli kimia tetapi sebagiannya lagi hanya merupakan prediksi 

berdasarkan sifat-sifat dari senyawa yang terlibat. Reaksi SN2 merupakan 

salah satu reaksi yang mekanisme telah disepakati dan dipelajari secara 

luas. Hal ini disebabkan oleh telah ditemukannya sejumlah besar 

penelitian yang mendukung dan membuktikan mekanisme reaksi SN2. 

Lalu bagaimana sebenarnya mekanisme yang terjadi pada reaksi 

SN2? Pada reaksi SN2, penyerangan hanya bisa terjadi dari belakang (sisi 

yang berbeda dari gugus pergi) dan nukleofil dapat menyerang langsung 

pada karbon alfa (Cα) yang terikat langsung dengan gugus pergi. Oleh 
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sebab itu, nukleofil yang dapat menyerang merupakan nukleofil kuat. 

Coba Anda cari tahu ciri-ciri dan contoh dari nukleofil kuat itu apa saja 

yah? 

Tahapan yang lebih rinci dapat Anda baca di bawah ini! 

a) Suatu nukleofil menabrak sisi belakang suatu atom karbon 

tetrahedral yang terikat pada suatu gugus pergi yang baik seperti 

halogen. Selain halogen, kira-kira substituen apa saja yang 

merupakan gugus pergi yang baik? 

b) Ikatan baru antara nukleofil dan karbon tetrahedral sudah mulai 

terbentuk dan ikatan antara karbon tetrahedral dengan halogen juga 

mulai putus. Proses ini merupakan proses satu tahap artinya disaat 

ikatan baru terbentuk, ikatan lama mulai putus. Pada saat proses ini 

berlangsung, energi potensial sangat tinggi yang menyebabkan ada 

kemungkinan untuk kembali menjadi pereaksi atau diteruskan 

menjadi produk. Keadaan ini dinamakan keadaan transisi atau 

kompleks teraktifkan. Keadaan transisi ini melibatkan nukleofil dan 

gugus pergi, sehingga reaksi SN2 bersifat bimolekular.  

c) Gugus-gugus yang terikat pada karbon yang diserang nukleofil akan 

berubah posisi menjadi rata dalam keadaan transsisi dan berubah 

menjadi posisi berkebalikan dengan posisi awal pada saat telah 

menjadi produk. Proses ini dikenal dengan inversi konfigurasi atau 

inversi Walden. 

 

Gambar 23. Mekanisme reaksi SN2 

Agar lebih jelas lagi bisa Anda lihat dari contoh reaksi metil 

klorida dalam suatu basa kuat berikut ini yah! 
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       Gambar 24. Mekanisme reaksi SN2 antara metil klorida dan basa kuat 

Lalu, bagaimana dengan laju reaksinya? Ternyata dengan menambah 

konsentrasi reaktan yang mengalami SN2, maka akan menambah laju 

pembentukan produk juga. Mengapa demikian? Karena dengan 

bertambahnya reaktan maka kemungkinan untuk bertabrakan antar 

molekul-molekul juga semakin meningkat. Hal ini berarti laju reaksinya 

bergantung pada konsentrasi dari kedua partikel (nukleofil dan senyawa 

target yang mempunyai gugus pergi yang baik), maka laju reaksi 

merupakan reaksi orde kedua. 

2)  Reaksi Substitusi Nukleofilik Unimolekuler 

Sebelumnya telah disinggung mengenai laju reaksi SN2, namun 

apakah laju reaksi tersebut selalu konstan? Laju reaksi dalam SN2 

semakin berkurang ketika bertambahnya jumlah gugus alkil yang terikat 

pada karbon paling ujung yang terikat langsung dengan gugus pergi. Hal 

ini disebabkan oleh bertambahnya faktor rintangan sterik senyawa 

tersebut. Lebih jauh lagi, rintangan sterik yang cukup besar menyebabkan 

reaksi tidak akan berlangsung dengan mekanisme reaksi SN2! Lalu 

bagaimana? Ayo kita bahas mekanisme reaksi selanjutnya! Untuk 

mempermudah pemahaman Anda, kita gunakan satu contoh senyawa 

dalam pembahasan reaksi selanjutnya. 

Senyawa yang mempunyai rintangan sterik yang cukup besar yaitu 

alkil halida tersier. Senyawa-senyawa ini tidak dapat bereaksi dengan 

mekanisme SN2. Jika alkil halida tersier tidak dapat bereaksi secara SN2 

lalu bagaimana produk substitusi bisa terbentuk? Ternyata alkil halida 

tersier mengalami substitusi dengan suatu mekanisme yang disebut 
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sebagai SN1 atau subsitusti nukleofil unimolekular. Hasil eksperimen 

menunjukkan bahwa produk SN1 cukup berbeda dengan SN2 karena 

dalam reaksi SN1 produk yang dihasilkan merupakan suatu rasemat 

(campuran). Jika demikian, bagaimana mekanisme yang terjadi? 

Reaksi SN1 merupakan reaksi bertahap, dengan langkah-langkah 

terjadi reaksi sebagai berikut; 

a) Pemutusan ion halida yang menghasilkan suatu karbokation (karbon 

yang yang bermuatan positif). Karena reaksi SN1 melibatkan 

ionisasi, reaksi-reaksi ini dibantu oleh pelarut polar seperti H2O yang 

dapat menstabilkan ion dengan cara solvasi. 

b) Penyerangan karbokation oleh suatu nukleofil lemah (H2O) yang 

menghasilkan suatu alkohol berproton. 

c) Lepasnya H+ dari dalam alkohol berproton melalui reaksi asam-basa. 

Secara keseluruhan reaksi SN1 dapat dilihat dari Gambar 3. 

 

Gambar 25. Tahapan reaksi SN2 

Agar lebih paham lagi, coba Anda buat mekanisme reaksi antara t-

butil klorida dalam H2O sebagai nukleofil dengan berpedoman pada 

Gambar 3. 

Jika meninjau lebih lanjut lagi, ada beberapa hal yang membedakan 

SN1 dengan SN2, yaitu sebagai berikut; 

a) Pada reaksi SN1, alkil halida yang terlibat dalam reaksi adalah alkil 

halida tersier. 

b) Pada reaksi SN1, nukleofil yang terlibat merupakan nukleofil lemah. 

c) Pada reaksi SN1, terdapat tahapan pembentukan karbokation terlebih 

dahulu sebelum nukleofil menyerang. 
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d) Laju reaksi pada SN1 merupakan orde pertama disebabkan karena 

pada tahap penyerangan nukleofil berlangsung sangat cepat namun 

konsentrasinya sangat kecil, sehingga laju reaksi ditentukan 

seluruhnya oleh cepatnya alkil halida terionisasi dan membentuk 

suatu karbokation. 

e) Dalam reaksi SN1, kestabilan karbokation mempengaruhi produk 

reaksinya. Kestabilan karbokation tersier > karbokation sekunder > 

karbokation primer. Karena adanya faktor kestablian ini, dalam suatu 

reaksi sering terjadi proses penataan ulang karbokation. Proses 

penggeseran suatu atom atau gugus dari suatu karbon ke karbon 

lainnya yang berada di dekatnya dikenal sebagai pergeseran-1,2.  

 

Gambar 26. Pergeseran karbokation primer menjadi karbokation 
tersier yang lebih stabil 

 

b. Reaksi Substitusi Elektrofilik pada Senyawa Aromatik 

Tahukah Anda bahwa senyawa aromatis tidak mengalami reaksi seperti pada 

alkena meskipun keduanya sama-sama mempunyai ikatan rangkap dua? Mengapa 

demikian? Karena senyawa aromatis seperti benzena memiliki suatu kestabilan 

unik pada orbital π yang berarti elektron-elektron pada orbital π tersebut lebih 

suka digunakan untuk resonansi daripada untuk reaksi. Meskipun demikian, pada 

kondisi tertentu ternyata benzena tetap bisa bereaksi melalui suatu mekanisme 

reaksi yang dikenal sebagai reaksi substitusi elektrofilik. 

1)  Substitusi Elektrofilik (SE) Pertama 

Seperti hal namanya, reaksi substitusi elektrofilik merupakan suatu 

reaksi yang ditandai dengan adanya pergantian satu atau lebih atom 

hidrogen pada cincin senyawa aromatis (benzena) dengan satu atau lebih 

substituen. Mula-mula akan terjadi monosubstitusi (substitusi) dan 

kemudian substitusi lebih lanjut yang akan menghasilkan suatu benzena 
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tersubstitusi. Lalu, bagaimana sebenarnya mekanisme reaksi substusi 

elektrofilik ini? 

Sebelum pembahasan lebih lanjut, coba perhatikan reaksi berikut ini! 

 

Gambar 27. Contoh reaksi halogenasi aromatik elektrofilik 

Jika Anda perhatikan pada Gambar 5, adanya suatu katalis berperan 

penting dalam reaksi substitusi elektrofilik. Katalis yang digunakan dapat 

merupakan suatu asam Lewis. Katalis inilah yang nantinya akan 

menghasilkan suatu elektrofil ketika katalis bereaksi dengan suatu 

pereaksi seperti halogen (X2, HNO3, SO3, asetil klorida, dan lain-lain). 

Agar Anda lebih mudah memahami, kita perhatikan reaksi nitrasi yang 

menggunakan asam sulfat sebagai katalis. Pada reaksi ini, H2SO4 akan 

bereaksi dengan HNO3 membentuk NO2
+ yang merupakan suatu 

elektrofil yang nantinya akan mensubsitusi salah satu hidrogen pada 

cincin aromatis.  

 

Gambar 28. Pembentukan elektrofil NO2
+ oleh katalis H2SO4 dan 

mekanisme reaksi substitusi elektrofilik (nitrasi pada benzena) 
 

Setelah terbentuk elektrofil, elektrofil ini akan dapat dengan mudah 

masuk ke dalam cincin aromatik dan membentuk suatu karbokation yang 

terstabilkan oleh resonansi. 
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Gambar 29. Mekanisme reaksi monosubstisusi secara umum 
 

Sebelum kita melanjutkan materinya, ada satu hal yang penting 

untuk diketahui. Katalis dalam reaksi substitusi elektrofilik dapat berbeda 

antara satu dengan yang lain, sehingga perlu diketahui beberapa katalis 

dan jenis elektrofil yang akan menggantikan hidrogen. Misalnya untuk 

reaksi substitusi halogen (X), katalis yang biasa digunakan adalah FeX3, 

reaksi nitrasi dan sulfonasi menggunakan katalis H2SO4, serta reaksi 

alkilasi dan asilasi menggunakan katalis AlX3. 

 

Gambar 30. Ringkasan reaksi monosubstitusi benzena 
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2)  Substitusi Elektrofilik (SE) Kedua 

Di awal sudah dibahas bahwa dalam reaksi substitusi elektrofilik 

dapat mengalami reaksi lanjutan. Pada dasarnya, mekanisme yang terjadi 

sama seperti dengan mekanisme pada reaksi substitusi pertama. Namun, 

beberapa benzena tersubstitusi terkadang lebih mudah bereaksi tanpa 

katalis dibandingkan benzena tersubstitusi lainnya. Bagaimana bisa 

demikian? Hal ini berkaitan dengan ada atau tidaknya gugus yang 

menyebabkan cincin “terbuka” terhadap substitusi lebih lanjut. Misalnya, 

jika suatu benzena mengikat suatu gugus anilin maka reaksi lebih lanjut 

dapat dilakukan tanpa adanya katalis karena anilin merupakan gugus 

pengaktivasi. Akan tetapi, apabila suatu benzena telah terikat pada gugus 

nitro merupakan gugus pen-deaktivasi, sehingga adanya gugus ini akan 

menyebabkan cincin aromatis lebih tertutup dan memerlukan suatu 

katalis agar reaksi substitusi kedua dapat berlangsung. 

Tabel 6. Pengaruh subsituen pertama terhadap posisi susbtituen kedua 

 

Hal yang penting lainnya dari reaksi substitusi kedua adalah bahwa 

gugus baru yang akan menggantikan atom hidrogen tidak dapat 

sembarang menentukan posisi. Posisi gugus baru pada substitusi kedua 

ditentukan oleh gugus yang telah berada pada cincin. Terdapat tiga jenis 

posisi yang dapat diganti oleh gugus baru yaitu posisi orto, meta, dan 

para. Hampir sebagian besar gugus pengarah orto dan para (kecuali 

halogen) merupakan gugus peng-aktivasi. Sebaliknya, gugus yang 
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bersifat pen-deaktivasi cenderung menyebabkan gugus baru menempati 

posisi meta. 

Lalu bagaimana apabila suatu cincin benzena telah tersubstitusi 

dengan dua substituen? Apakah masih dapat terjadi substitusi ketiga? 

Lalu dimanakah posisi subtituen ketiga tersebut? 

a) Jika kedua substituen berasal dari gugus pengarah orto atau para 

maka gugus yang ketiga akan masuk pada posisi orto atau para juga 

seperti pada Gambar 9a. 

b) Jika kedua substituen berasal dari dua gugus pengarah yang berbeda 

(Gambar 9b), misal pengarah orto dan meta atau pengarah para dan 

meta, maka aktivator yang lebih kuat akan menentukan posisi 

subtituen yang ketiga. Kekuatan aktivator dapat dilihat pada Tabel 6. 

c) Jika kedua gugus berada pada posisi meta satu dengan yang lain, 

maka posisi substituen yang ketiga tidak akan berada di tengah 

kedua subtituen yang telah ada. Posisi substituen akan sangat 

ditentukan oleh faktor rintangan sterik. Substituen ketiga akan 

menempati posisi dengan rintangan sterik yang paling kecil. 
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Gambar 31. Posisi masuknya substituent (a) Substituen ketiga akan 
masuk pada posisi orto atau para terhadap substituen sebelumnya 

(b)substituen akan masuk berdasarkan pengarah yang lebih kuat (c) 
substituen akan masuk dengan posisi rintangan sterik yang paling kecil 

 

c. Reaksi Eliminasi 

Sebelumnya kita telah membahas terkait reaksi substitusi nukleofilik, 

faktanya reaksi substitusi dapat menghasilkan produk lain melalui mekanisme 

yang berbeda. Hal ini berarti ada suatu persaingan antar suatu mekanisme reaksi 

dengan mekanisme reaksi yang lain, sehingga produk reaksi bisa lebih dari satu. 

Mekanisme reaksi yang paling mendominasi biasanya ditandai dengan presentase 

produk yang lebih tinggi. Sebagai contoh, suatu 2-bromopropana dapat 

mengalami reaksi substitusi nukleofil yang menghasilkan suatu alkohol dan reaksi 

eliminasi yang menghasilkan suatu alkena. 

 

Gambar 32. Reaksi 2-bromopropana dengan suatu nukleofil kuat 
(Sumber: Bruice, 2003) 

 

Lalu, bagaimana mekanisme reaksi eliminasi tersebut? 

1)  Reaksi Eliminasi Bimolekuler (E2) 

Mekanisme reaksi eliminasi bimolekuler mempunyai kecenderungan 

mekanisme yang tidak terlalu berbeda dengan reaksi substitusi dua 

karena reaksinya berlangsung serentak atau satu tahap. Sebagai contoh, 
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reaksi alkil halida sekunder dengan suatu nukleofil kuat seperti –OH dan 

–OR dalam temperatur tinggi. Berdasarkan penelitian, reaksi E2 dapat 

berlangsung melalui pemanasan alkil halida dengan K+ -OH atau Na+ -

OCH2CH3 dalam suatu etanol. 

Adapun tahapan-tahapan yang berlangsung adalah sebagai berikut; 

a) Basa membentuk ikatan dengan hidrogen yang terikat pada Cβ (atom 

karbon yang terikat setelah Cα) 

b) Elektron-elektron C-H membentuk ikatan π (ikatan rangkap dua) 

c) Ikatan antara brom dan karbon putus 

 

Gambar 33. Mekanisme reaksi eliminasi 2 antara 2-bromopropana 
dengan suatu nukleofil kuat 

2)  Reaksi Eliminasi Unimolekuler (E1) 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa karbokation 

mempunyai energi yang sangat tinggi dan tidak stabil, sehingga untuk 

mencapai kestabilannya, karbokation dapat mengalami beberapa cara. 

Pada reaksi SN1, karbokation diserang langsung oleh nukleofil tetapi 

pada reaksi E1, nukleofil bereaksi dengan Hβ. Jadi, bagaimana 

mekanisme reaksi E1 yang sebenarnya terjadi? 

a) Seperti pada SN1, terjadi pelepasan gugus pergi misal halogen (X). 

Tahapan ini menentukan laju reaksi karena merupakan tahapan yang 

lambat. Seperti halnya SN1, reaksi E1 merupakan reaksi orde pertama 

(unimolekul). 

b) Basa menyerang hidrogen β, sehingga ikatan (pasangan elektron) 

antara karbon dan hidrogen yang diserang akan bergeser atau 

berpindah ke arah karbokation dan mengalami hibridisasi. 

c) Hasil hibridisasi tersebut berupa orbital sp2 atau dengan kata lain 

ikatan rangkap dua. 
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Gambar 34. Tahapan reaksi E1 
(Sumber: http://www.chemhelper.com/e1.html) 

 

Seperti halnya reaksi SN1, pada reaksi E1 dapat terjadi reaksi 

penataan ulang karbokation. Selain memperhatikan kestabilan 

karbokation, jenis ikatan rangkap yang terbentuk pada produk juga 

mempengaruhi persentase hasil. Karbokation yang memberikan ikatan 

rangkap yang tersubstitusi lebih tinggi merupakan produk yang lebih 

disukai karena lebih stabil. 

d. Reaksi Adisi 

Jika kita tinjau dari namanya, reaksi adisi dapat kita definisikan sebagai 

reaksi yang pada akhirnya akan menghasilkan produk dengan suatu tambahan 

gugus atau substituen tanpa adanya gugus pergi yang diusir seperti reaksi 

substitusi. Reaksi adisi biasanya terjadi pada senyawa-senyawa tidak jenuh atau 

berikatan rangkap, baik itu ikatan rangkap dua maupun ikatan rangkap tiga. 

Pada reaksi adisi pada alkena maupun alkuna, ikatan π akan terputus dan 

pasangan elektron dari pemutusan tersebut akan digunakan untuk membentuk 

ikatan sigma yang baru. Hal ini berarti ada perubahan orbital yang awalnya sp2 

menjadi sp3. Lalu bagaimana mekanisme yang terjadi? 

Tidak seperti pada reaksi substitusi, pada reaksi adisi, ikatan rangkap antar 

karbon tidak diserang oleh nukleofil karena atom-atom karbon tersebut tidak 

mengandung karbon yang bersifat parsial positif yang dapat diserang oleh suatu 

nukleofil. Meskipun demikian, elektron-elektro π yang ada pada ikatan rangkap 

atau orbital sp2 dapat menyerang elektrofil seperti H+. Oleh sebab itu, reaksi-

reaksi alkena dan alkuna diawali dengan penyerangan elektrofilik yang akan 

menghasilkan suatu karbokation. Karbokation inilah yang akan diserang oleh 

http://www.chemhelper.com/e1.html
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nukleofil untuk menghasilkan suatu produk adisi. Yuk, kita bahas satu persatu 

reaksi adisi apa saja yang dapat terjadi pada alkena maupun alkuna! 

1)  Reaksi Asam Halida (HX) 

Reaksi HX dengan suatu alkena merupakan salah satu reaksi sintesis 

alkil halida. Dalam eksperimen di laboratorium, biasanya gas HX 

dialirkan ke dalam larutan alkena. Reaktivitas suatu hidrogen halida atau 

halida asam berkurang seiring dengan berkurangnya sifat keasaman. 

Asam kuat HI bersifat paling reaktif terhadap alkena sedangkan asam 

lemah seperti HF bersifat paling tidak reaktif. 

Suatu senyawa HX mengandung ikatan yang bersifat sangat polar, 

sehingga dapat dengan mudah melepaskan ion H+ dari ikatan π yang ada 

pada suatu alkena. Akibat serangan tersebut, suatu karbokation akan 

terbentuk yang kemudian akan diserang oleh ion X- dan menghasilkan 

suatu produk adisi. 

 

Gambar 35. Mekanisme reaksi adisi HBr pada 2-butena 
(Sumber: Bruice, 2003) 

Jika kita perhatikan reaksi pada Gambar 13, terdapat dua 

kemungkinan posisi karbokation yang akan terbentuk. Akan tetapi, 

senyawa 2-butena merupakan senyawa simetris, sehingga tidak menjadi 

masalah ketika kita memilih salah satu karbokation yang terbentuk. 

Bagaimana jika senyawanya bersifat tidak simetris? Karbon yang mana 

yang nantinya akan diserang oleh nukleofil dan karbon yang mana yang 

akan membentuk ikatan sigma baru dengan atom hidrogen? Semua 

pertanyaan ini dijawab oleh Vladimir Markovnikov yang kemudian 

aturannya dinamakan aturan Markovnikov. 
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Menurut aturan Markovnikov, apabila suatu senyawa alkena yang 

tidak simetris mengalami reaksi adisi, maka H+ dari HX akan membentuk 

ikatan dengan atom karbon yang telah terikat lebih banyak atom 

hidrogen, sehingga nukleofil akan menyerang pada posisi karbon yang 

mengikat lebih sedikit atom hidrogen. Aturan ini sering didefiniskan 

sebagai “Yang Kaya Semakin Kaya dan Yang Miskin Semakin Miskin”. 

Apakah pada posisi yang berkebalikan tidak dapat berlangsung reaksi 

yang sama? Tentu saja, masih bisa! Hanya saja persentase produk yang 

mengikuti aturan Markovnikov lebih besar. Mengapa demikian? Karena 

melalui mekanisme reaksi tersebut, karbokation yang terbentuk lebih 

stabil. Jika Anda lupa, bagaimana kestabilan karbokation, Anda bisa 

membaca kembali mengenai kestabilan karbokation pada topik substitusi 

nukleofilik unimolekuler. 

 

Gambar 36. Gambaran arahan posisi masuk atom H dari HX dan 
nukleofil berdasarkan aturan Markovnikov 

(Sumber: https://www.masterorganicchemistry.com/) 
 

2)  Reaksi Adisi H2SO4 dalam air. 

Pada dasarnya, mekanisme reaksi asam sulfat sama seperti reaksi 

pada hidrogen halida. Reaksi adisi dengan asam sulfat akan 

menghasilkan suatu alkil hidrogen sulfat, sedangkan reaksi adisi dengan 

air akan menghasilkan suatu alkohol. 

Seperti halnya reaksi adisi, terdapat dua tahap pada reaksi adisi 

dengan asam sulfat. Tahap pertama yaitu protonasi alkena yang akan 

menghasilkan suatu karbokation. Reaksi ini juga mengikuti aturan 

Markovnikov. Tahap kedua adalah penyerangan karbokation oleh 

nukleofil. 
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Reaksi asam sulfat dalam air dikenal sebagai reaksi hidrasi alkena 

karena yang mengadisi adalah air  untuk menghasilkan suatu alkohol. 

Proton pada asam sulfat digunakan sebagai katalis pada proses 

pemutusan ikatan rangkap yang menghasilkan suatu karbokation. Agar 

lebih jelasnya silahkan Anda pahami mekanisme reaksi berikut ini! 

 

Gambar 37. Mekanisme reaksi hidrasi alkena 
(Sumber: https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Organic_Chemistry/) 

  

3) Reaksi dengan HBr 

Pada penjelasan sebelumnya bahwa reaksi asam halida mematuhi 

aturan Markovnikov, namun pada kenyataannya terkadang reaksi dengan 

HBr tidak mematuhi aturan Markovnikov (Anti-Markovnikov). Jika di 

dalam reaksi terdapat suatu peroksida atau oksigen, maka reaksi yang 

mengikuti aturan Anti-Markovnikov dapat terjadi. Mengapa demikian? 

Karena reaksi ini tidak mengikuti mekanisme reaksi seperti reaksi adisi 

asam halida pada umumnya, tetapi mekanisme reaksi yang terjadi adalah 

mekanisme reaksi radikal. Bagaimana mekanismenya? 

Tahapan pertama adalah inisiasi. Pada tahap ini, terjadi 

pemaksapisahan homolitik pada suatu peroksia (ROOR) atau oksigen 

(O2) yang akan menghasilkan suatu radikal bebas. Tahapan kedua 

merupakan tahapan propagasi, pada tahapan ini radikal yang terbentuk 

sebelumnya dapat bertabrakan dengan molekul netral lainnya dan 

membentuk radikal bebas yang baru. Pada tahap ini pula, radikal Br 

dapat masuk ke dalam molekul netral dari suatu alkena. Berbeda dengan 



 
 
 

Kimia Organik dan Polimer 58 

MODUL 6: KIMIA ORGANIK DAN POLIMER 

KEGIATAN BELAJAR 2. 
REAKSI SENYAWA ORGANIK 

reaksi yang memenuhi aturan Markovnikov, radikal Br akan cenderung 

masuk pada posisi karbon yang telah terikat pada atom hidrogen yang 

lebih banyak karena radikal atom karbon tersebut lebih stabil. 

Selanjutnya, radikal atom karbon ini akan bertabrakan dengan molekul 

asam bromida lainnya dan membentuk suatu alkil halida. 

 

Gambar 38. Reaksi anti-Markovnikov pada HBr dan alkena 
(Sumber: https://chem.libretexts.org/Courses/Winona_State_University/) 
  

4) Adisi Halogen (X2) 

Seperti halnya asam halida, halogen bebas (X2) juga dapat mengadisi 

suatu senyawa berikatan rangkap (alkena dan alkuna). Lebih jauh lagi, 

reaksi ini dapat mengidentifikasi ada atau tidaknya ikatan rangkap pada 

suatu larutan yang tidak diketahui strukturnya. Larutan yang tidak 

diketahui tersebut direaksikan dengan larutan encer Br2 dalam CCl4. 

Pereaksi yang awalnya bewarna coklat kemerahan akan menghilang 

warnanya jika larutan tersebut memiliki senyawa berikatan rangkap. 

Penting untuk kalian ketahui bahwa tidak semua halogen dapat 

digunakan dalam reaksi identifikasi senyawa berikatan rangkap dalam 

skala laboratorium, F2 dan I2 tidak dapat digunakan karena reaksi F2 

dengan senyawa organik seperti alkena dan alkuna dapat menghasilkan 

suatu ledakan dan reaksi adisi I2 akan menghasilkan senyawa yang tidak 

stabil dan dapat kembali menjadi suatu alkena. Jadi, Br2 merupakan 
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pereaksi terbaik untuk identifikasi keberadaan senyawa berikatan 

rangkap. Lalu bagaimana mekanisme reaksi yang sebenarnya? 

a) Serangan elektron-elektron terhadap ikatan antar halogen (X-X) 

mengakibatkan ikatan antar halogen tersebut menjadi lemah dan 

terputus. Hasilnya adalah sebuah ion halida dan sebuah ion 

organohalogen yang bermuatan positif (ion halonium). Ion halonium 

ini tidak dapat menghasilkan suatu karbokation yang sederhana 

seperti pada reaksi adisi lainnya. Ion halonium ini merupakan ion-

antara bertitian. Apa maksudnya? Maksudnya halogen yang terikat 

dengan sama kuat antar dua karbon. Jika alkena tidak simetris, 

sebagian besar ikatan halogen cenderung pada karbon yang lebih 

tersubstitusi karena lebih stabil. 

b) Penyerangan X- pada karbon yang mempunyai kecenderungan ikatan 

yang lebih lemah. 

 

Gambar 39. Mekanisme reaksi adisi Br2 pada suatu alkena 
(Sumber: https://instruct.uwo.ca/chemistry/) 

  

Reaksi adisi halogen seringkali digunakan untuk mengidentifikasi 

ikatan rangkap pada suatu larutan. Mengapa demikian? Silahkan Anda 

pelajari dengan klik link berikut ini!  

https://www.youtube.com/watch?v=RuhcXAVgwyk 
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5)  Adisi 1,2 dan Adisi 1,4 pada Diena Terkonjugasi 

Pada pembahasan sebelumnya, kita menggunakan contoh senyawa-

senyawa yang hanya mempunyai satu ikatan rangkap. Namun, 

bagaimana jika senyawa yang akan bereaksi mempunyai lebih dari satu 

ikatan rangkap seperti pada ikatan rangkap terkonjugasi? Karbon 

manakah yang akan berikatan dengan nukleofil? 

Mari kita bahas reaksi antara 1,3-butadiena dan HBr pada dua 

kondisi yang berbeda, pada suhu -80oC dan 40oC berikut ini. Pada 

Gambar 18, terdapat dua perbandingan persentase yang berbeda. 

Sebenarnya mekanisme reaksi seperti apa yang terjadi, sehingga hasilnya 

dapat berbeda? 

Dalam sistem diena-terkonjugasi reaksi adisi dapat berupa adisi-1,2 

dan adisi-1,4. Reaksi adisi-1,2 merupakan reaksi adisi yang ditunjukkan 

dengan pemutusan ikatan dan pengikatan halogen pada karbon posisi 

pertama dan kedua dari sistem diena terkonjugasi. Reaksi adisi-1,4 

merupakan reaksi adisi yang ditunjukkan dengan pemutusan ikatan dan 

pengikatan halogen pada karbon posisi pertama dan keempat dari sistem 

diena terkonjugasi. 

Lalu bagaimana mekanisme yang berlangsung? Silahkan Anda pelajari 

pada video tutorial! 

 

e. Reaksi Oksidasi dan Reduksi 

Dalam reaksi-reaksi senyawa anorganik, reaksi oksidasi didefinisikan 

sebagai reaksi yang disertai dengan adanya pelepasan elektron oleh suatu atom, 

sedangkan reaksi reduksi diidentifikasi dengan adanya penerimaan elektron pada 

suatu atom. Akan tetapi, dalam reaksi-reaksi organik, tidaklah selalu mudah untuk 

menentukan apakah suatu atom dalam senyawa organik telah memperoleh atau 

kehilangan elektron. Dalam reaksi organik, reaksi oksidasi dan reduksi “terlihat” 

sama seperti reaksi organik-organik lainnya. Meskipun demikian, ada beberapa 

ciri atau aturan yang dapat mengidentifikasi apakah itu merupakan reaksi oksidasi 

ataupun reaksi reduksi. 
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1) Jika sebuah molekul memperoleh oksigen atau kehilangan hidrogen, maka 

terdapat kemungkinan bahwa molekul tersebut telah teroksidasi 

(mengalami reaksi oksidasi). Lambang [O] sering digunakan untuk 

mengidentifikasi bahwa senyawa tersebut bereaksi dengan suatu zat 

pengoksida. 

 

Gambar 40. Contoh reaksi oksidasi senyawa organik 
 

2) Jika molekul itu kehilangan oksigen atau memperoleh hidrogen, maka 

terdapat kemungkinan bahwa molekul tersebut telah tereduksi 

(mengalami reaksi reduksi). Lambang [H] sering digunakan untuk 

mengidentifikasi bahwa senyawa tersebut bereaksi dengan suatu zat 

pereduksi. 

 

 

Gambar 41. Contoh reaksi reduksi senyawa organik 
 

a) Oksidasi Alkena 

Oksidasi alkena dapat menghasilkan berbagai macam produk 

tergantung dengan zat pengoksidasinya. Reaksi-reaksi yang melibatkan 

oksidasi terhadap ikatan rangkap karbon-karbon dapat dikelompokkan 

menjadi dua mekanisme yaitu oksidasi ikatan π tanpa pemutusan ikatan 



 
 
 

Kimia Organik dan Polimer 62 

MODUL 6: KIMIA ORGANIK DAN POLIMER 

KEGIATAN BELAJAR 2. 
REAKSI SENYAWA ORGANIK 

sigma dan oksidasi ikatan π dengan pemutusan ikatan sigma secara 

paksa. 

 

Gambar 42. Reaksi oksidasi tanpa pemutusan ikatan sigma 
 

 

Gambar 43. Reaksi oksidasi dengan pemutusan ikatan sigma secara paksa 
 

Pada reaksi oksidasi tanpa pemutusan ikatan sigma terdapat dua jenis 

produk yang dapat dihasilkan yaitu suatu dio dan suatu epoksida. 

Pengoksidasi yang paling populer untuk mengoksidasi alkena menjadi 

suatu 1,2-diol adalah larutan kalium permanganat dalam air dalam keadaan 

basa dan dingin meskipun produk diperoleh dengan persentase yang tidak 

terlalu besar. Osmium tetroksida (OsO4)  diikuti dengan reduksi dengan 

pereduksi seperti Na2SO3 atau NaHSO3 menghasilkan diol dengan 

persentasi yang lebih baik tetapi penggunaannya terbatas karena harganya 

yang cukup mahal dan bersifat racun. 

Tahukah Anda bahwa reaksi oksidasi dengan larutan permanganat 

dingin dapat digunakan untuk mengetahui apakah suatu larutan terdiri atas 

senyawa-senyawa tak jenuh. Uji ini dikenal dengan Tes Baeyer. Larutan 

uji KMnO4 memiliki warna ungu dan warna tersebut akan menghilang 

seiring reaksi berjalan disertai dengan timbulnya endapan coklat MnO2. 
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Tes Bayer memang bisa dijadikan satu alternatif untuk mengidentifikasi 

keberadaan ikatan rangkap namun tes ini tidak terlalu efektif karena 

gugus-gugus lain yang bisa dioksidasi seperti aldehid juga memberikan 

hasil yang posiitif. 

 

Gambar 44. Reaksi oksidasi alkena dengan kalium permanganat dan 
osmium tetroksida 

(Sumber: http://accounts.smccd.edu/batesa/chem235-238/) 
 

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa oksidasi alkena tanpa 

pemaksapisahan juga dapat menghasilkan suatu senyawa epoksida. Reaksi 

suatu alkena dan asam perosibenzoat (RCO3H atau ArCO3H) dalam 

pelarut inert seperti CHCl3 atau CCl4 akan menghasilkan suatu senyawa 

epoksida atau oksirana. Asam peroksibenzoat (C6H5CO3H) dan asam m-

kloroperoksibenzoat merupakan zat pengoksidasi yang biasa digunakan. 

Lalu, lalu bagaimana mekanisme reaksi yang sebenarnya terjadi? 

Mekanisme reaksi pembentukan suatu senyawa epoksida melalui 

mekanisme serah terima oksigen dari suatu asam peroksi langsung kepada 

alkena. 

Sebelumnya kita telah membahas oksidasi tanpa pemaksapisahan, di 

sisi lain, kita mengetahui ada satu jenis oksidasi yang lain yang dikenal 

sebagai reaksi oksidasi dengan pemaksapisahan. Produk oksidasi dengan 

http://accounts.smccd.edu/batesa/chem235-238/)
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pemaksapisahan tergantung dari kondisi dan struktur alkena. Mari kita 

bahas satu persatu. 

 

 

Gambar 45. Mekanisme reaksi pembentukan suatu epoksida dari suatu 
alkena 

 

Untuk mengetahui produk oksidasi dengan pemaksapisahan, hal 

pertama yang harus diketahui adalah bagaimana struktur dari senyawa 

alkena yang akan dioksidasi. Jika tidak ada satu pun karbon-karbon yang 

berikatan rangkap terikat pada atom hidrogen maka reaksi oksidasi akan 

menghasilkan produk berupa senyawa keton. Akan tetapi, jika atom 

karbon yang berikatan rangkap juga terikat pada hidrogen, maka produk 

oksidasinya berupa suatu aldehid atau asam karboksilat (oksidasi lanjut 

atau dengan zat pengoksidasi kuat). 

 

Gambar 46. Contoh reaksi oksidasi alkena dengan pemaksapisahan 
(Sumber: Bruice, 2003) 
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Apabila reaksi menggunakan suatu pengoksidasi kuat seperti 

KMnO4 dan mengandung atom hidrogen pada atom karbon sp2-nya, maka 

reaksi tersebut tidak melalui pembentukan aldehid terlebih dahulu tetapi 

alkena langsung diubah menjadi suatu asam karboksilat. Ketika ikatan 

rangkap berada diujung rantai, reaksi oksidasi bahkan dapat menghasilkan 

CO2 dan H2O. 

 

Gambar 47. Contoh reaksi oksidasi alkena dengan oksidator kuat 
(Sumber: Bruice, 2003) 

 

b) Reduksi Alkena dan Alkuna 

Suatu reaksi hidrogenasi katalitik pada suatu alkena atau alkuna 

merupakan suatu reaksi reduksi terhadap senyawa berikatan π. Secara 

umum, reaksi ini berlaku untuk semua senyawa yang memiliki ikatan 

rangkap. Perhatikan Gambar 28 untuk mempermudah Anda memahami 

ciri-ciri reaksi reduksi. 

 

Gambar 48. Contoh reaksi reduksi pada alkena atau alkuna 
(Sumber: Bruice, 2003) 

 

Suatu katalis digunakan dalam reaksi reduksi alkena dan alkuna. 

Lalu bagaimana cara kerja katalis ini dalam suatu reaksi reduksi? Suatu 
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eksperimen menjelaskan bahwa mula-mula hidrogen diadsorpsi pada 

permukaan logam, kemudian ikatan sigma H2 terputus dan terbentuk 

ikatan logam dan H. Di sisi lain, alkena juga teradsopsi pada permukaan 

logam dengan posisi ikatan π berinteraksi terhadap orbital kosong dari 

logam (katalis) tersebut. Molekul-molekul alkena atau alkuna ini akan 

bergerak-gerak pada permukaan logam hingga menabrak atom hidrogen 

yang terikat pada logam yang mengakibatkan hidrogen tersebut berikatan 

karbon yang sebelumnya berikatan rangkap hingga kedua hidrogen 

berikatan dan membentuk suatu produk hidrogenasi. Produk hidrogenasi 

yang berupa suatu alkana ini akhirnya akan menjauhi permukaan logam. 

 

Gambar 49. Proses hidrogenasi katalitik alkena 
(Sumber: Bruice, 2003) 

 
 

c) Oksidasi Alkohol 

Alkohol dapat dioksidasi menjadi suatu keton, aldehid, atau asam 

karboksilat. Produk dar oksidasi alkohol ini bergantung dari jenis alkohol 

dan zat pengoksidasinya. Suatu alkohol primer (alkohol yang posisi 

gugus hidroksinya terletak pada C primer) apabila dioksidasi dapat 

menghasilkan suatu aldehid dan apabila dioksidasi lebih lanjut akan 

menghasilkan suatu asam karboksilat. Oksidasi alkohol primer juga 

dapat langsung menghasilkan suatu asam karboksilat apabila zat 

pengoksidasi yang digunakan merupakan suatu zat pengoksidasi yang 

kuat. Di sisi lain, oksidasi alkohol sekunder (alkohol yang posisi gugus 

hidroksinya terletak pada C sekunder) akan menghasilkan suatu keton. 
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Gambar 50. (a) Contoh reaksi oksidasi alkohol primer (b) contoh reaksi 
oksidasi alkohol sekunder 

(Sumber: Bruice, 2003) 
 

Eksperimen di laboratorium terkadang menggunakan beberapa zat 

pengoksidasi. Berikut ini merupakan beberapa zat pengoksidasi yang khas 

untuk reaksi oksidasi alkohol. 

a. Kalium permanganat basa (KMnO4 + OH-) 

b. HNO3 pekat dan panas 

c. Asam kromat (H2CrO4) 

d. Kromium trioksida (CrO3) yang dikomplekskan dengan piridin) 

d) Reduksi senyawa karbonil 

Senyawa-senyawa karbonil seperti keton, aldehid, dan asam karboksilat 

dapat digunakan untuk sintesis alkohol melalui mekanisme reaksi reduksi 

(adanya penambahan atom hidrogen pada gugus karbonilnya). Sebagai 

contoh, suatu alkohol sekunder dapat dihasilkan dari reduksi suatu keton 

dengan hidrogenasi katalitik atau dengan suatu hidrida logam. 

i. Reduksi aldehid dan keton 

Reduksi aldehid atau keton dapat menghasilkan suatu alkohol, 

hidrokarbon bahkan amina. Hal ini bergantung pada zat yang akan 

mereduksi dan struktur dari aldehid dan ketonnya. Mengapa demikian? 

Ikatan π suatu gugus karbonil dapat mengalami hidrogenasi katalitik 

(reaksi reduksi) sama dengan yang terjadi pada ikatan π pada suatu 

alkena. Meskipun demikian, kondisi dalam reaksi reduksi suatu 
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senyawa karbonil (aldehid dan keton) memerlukan kalor dan tekanan 

tertentu. Suatu keton apabila direduksi akan menghasilkan  suatu 

alkohol sekunder dan suatu aldehida apabila direduksi akan 

menghasilkan suatu alkohol primer dengan persentase hasil yang 

cukup tinggi. 

 

Gambar 51. Contoh reaksi reduksi keton dan aldehid 
(Sumber: Bruice, 2003) 

 

Bagaimana jika seandainya dalam suatu senyawa terdapat ikatan 

rangkap dan gugus karbonil? Ada beberapa kemungkinan yang akan 

terjadi, kemungkinan pertama yaitu ikatan rangkap yang hanya akan 

dihidrogenasi, sedangkan kemungkinan kedua yaitu ikatan rangkap 

dan gugus karbonil keduanya mengalami hidrogenasi. Untuk hanya 

mereduksi pada gugus karbonil, proses yang terjadi cukup sulit kecuali 

dengan agen pereduksi seperti hidrida logam. 

 

Gambar 52. Contoh reaksi reduksi senyawa yang mempunyai ikatan 
rangkap dan gugus karbonil 

(Sumber: Bruice, 2003) 
 

Dua zat pereduksi aldehid dan keton biasanya digunakan untuk  

menghasilkan suatu alkohol yaitu litium aluminium hidrida (LiAlH4) 

dan natrium borohidrida (NaBH4). Kedua hidrida logam ini sangat 

berbeda dalam kereaktivannya. LiAlH4 merupakan zat pereduksi kuat 
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yang tidak hanya mereduksi aldehid dan keton tetapi juga asam 

karboksilat, ester, bahkan nitril. Dalam penggunaan LiAlH4, larutan 

harus bebas dari air atau biasanya menggunakan pelarut seperti eter 

yang bebas air. Di sisi lain, natrium borohidrida merupakan zat 

pereduksi yang lebih lembut dari pada LiAlH4 dan reaksinya dapat 

dilakukan dalam kondisi berair atau dengan pelarut alkohol yang 

berair. NaBH4 sangat lambat mereduksi ester dibandingkan reaksinya 

terhadap aldehid dan keton yang lebih cepat. 

 

 

Gambar 53. NaBH4 lebih bersifat selektif 
 

Lalu, bagaimana mekanisme yang terjadi? Hidrida logam bereaksi 

dengan adanya proses serah terima elektron antara ion hidrida negatif 

dan gugus karbonil. Oleh karena setiap ion hidrida dapat mereduksi 

satu gugus karbonil, satu mol LiAlH4 dan NaBH4 dapat mereduksi 

empat mol aldehid dan keton. Setelah reaksi berakhir, penambahan air 

atau asam yang berair akan menghasilkan suatu alkohol. 



 
 
 

Kimia Organik dan Polimer 70 

MODUL 6: KIMIA ORGANIK DAN POLIMER 

KEGIATAN BELAJAR 2. 
REAKSI SENYAWA ORGANIK 

 

Gambar 54. Proses serah terima elektron hidrida logam dan gugus 
karbonil 

(Sumber: https://chemistry.stackexchange.com/questions/34287/why-
do-bh3-and-nabh4-have-different-selectivities) 

 

Selanjutnya, jika kita menginginkan produk berupa amina, apa yang 

harus kita lakukan? Senyawa karbonil direaksikan dengan amonia atau 

suatu amina primer untuk menghasilkan suatu imina. Imina ini dapat 

direduksi dengan adanya hidrogen dan suatu katalis. 

 

(a) 
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(b) 
Gambar 55. Reaksi Pembentukan amina (a) Pembentukan amina 
primer melalui suatu senyawa karbonil (b) Pembentukan amina 

sekunder dan tersier dari senyawa karbonil 
(Sumber: https://www.chemistryscore.com/reactions/reductive-

amination/) 
ii. Reduksi asam karboksilat 

Asam karboksilat merupakan hasil oksidasi alkohol primer dengan 

suatu zat pengoksidasi yang kuat seperti KMnO4.  

 

Gambar 56. Contoh reduksi asam karboksilat menjadi suatu alkohol 
primer 

(Sumber: Bruice, 2003) 
Apabila kita ingin mengubah asam karboksilat menjadi alkohol primer 

kembali, kita dapat menggunakan mekanisme reaksi reduksi dengan 

zat pereduksi seperti LiAlH4. LiAlH4 yang termasuk zat pereduksi 

yang cukup kuat , sehingga asam karboksilat dapat langsung diubah 

menjadi suatu alkohol primer. 
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4. Forum Diskusi 

a. Reaksi 2-metil-1,3-butadiena (isoprena) yang digunakan dalam pembuatan 

karet dan polimer lainnya, jika direaksikan dengan HCl pada 25oC akan 

menghasilkan dua senyawa dengan persentase 75% dan 25%. Bagaimana 

mekanisme reaksinya? Produk apakah yang lebih dominan? 

b. Ramalkan produk utama dari reaksi-reaksi berikut ini! 

 

 

PENUTUP 

1. Rangkuman 

Modul 6 KB2 ini membahas tentang reaksi-reaksi senyawa organik, yang 

meliputi reaksi substitusi, eliminasi, adisi, oksidasi, dan reduksi. Reaksi substitusi 

dibagi menjadi dua yaitu reaksi substitusi nukleofilik dan reaksi substitusi 

elektrofilik. Reaksi substitusi nukleofilik dibagi menjadi dua lagi, yaitu reaksi 

substitusi nukleofilik unimolekular (SN1) dan reaksi substitusi nukleofilik 

bimolekuler (SN2). Metil halida, alkil halida primer dan sekunder bereaksi dengan 

mekanisme SN2. SN2 selalu melibatkan suatu nukleofil kuat seperti –OH, -CN, dan 

-OR. SN2 hanya terdiri atas satu tahap reaksi dan menghasilkan suatu produk 

inversi. Di sisi lain, alkil halida tersier terlalu terintangi untuk menjalani reaksi 

SN2, sehingga mekanisme yang berlangsung berupa mekanisme reaksi SN1. Pada 

reaksi SN1, Terdapat tahap pembentukan karbokation terlebih dahulu sebelum 
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penyerangan oleh suatu nukleofil. Nukleofil yang menyerang biasanya merupakan 

suatu nukleofil lemah dan produk yang dihasilkan merupakan suatu produk 

campuran atau rasemat. 

Sintesis suatu alkena atau alkuna dapat dilakukan melalui reaksi eliminasi 

suatu alkil halide. Terdapat dua jenis reaksi eliminasi yaitu eliminasi 1 (E1) dan 

eliminasi 2 (E2). Suatu alkil halide tersier dapat mengalami reaksi E1. Bila suatu 

basa kuat digunakan untuk menjalankan eliminasi, alkil halide baik tersier, 

sekunder, bahkan primer dapat mengalami reaksi eliminasi. Tahapan pada reaksi 

eliminasi tidak jauh berbeda dengan reaksi substitusi, perbedaannya adalah pada 

arah serangan nukleofil. Pada reaksi eliminasi, nukleofil menyerang hidrogen beta 

(Hβ) yang nantinya akan menyebabkan pembentukan ikatan rangkap (ikatan π). 

Benzena dan senyawa aromatis lainnya akan bereaksi secara substitusi 

elektrofilik karena elektron π pada benzene atau senyawa aromatis lainnya lebih 

suka digunakan untuk beresonansi. Suatu substitusi kedua akan menghasilkan 

isomer o- , p- atau m- bergantung pada substituent pertama yang telah berikatan 

pada benzene atau senyawa aromatis lainnya. Pengarah o- dan p- kecuali X 

bersifat mengaktifkan cincin keseluruhan terhadap substitusi elektrofilik 

sedangkan semua pengarah m- dan gugus X besifat mendeaktivasi cincin terhadap 

substitusi elektrofilik lanjutan melalui penarikan elektron. 

Reaktivitas alkena dan alkuna disebabkan oleh kelemahan dan terbukanya 

ikatan π maupun dari tersingkapnya karbon trigonal ataupun linear. Alkena dapat 

mengalami reaksi adisi dengan beberapa pereaksi. Jika alkena tidak simetris 

makan reaksi tersebut akan berlangsung mealui karbokation yang paling stabil 

(aturan Markovnikov, H+ cenderung mengadisi pada posisi karbon yang telah 

mengikat lebih banyak hidrogen). Berbagai reaksi yang digunakan seperti H2SO4, 

H2O, BH3.Reaksi dengan halogen melalui pembentukan ion halonium. Beberapa 

reaksi adisi melalui mekanisme reaksi anti-Markovnikov seperti reaksi HBr 

dengan adanya suatu peroksida dan reaksi dengan BH3. 

Oksidasi alkena tanpa pemaksapisahan dapat menghasilkan suatu senyawa 

diol atau epoksida, sedangkan reaksi oksidasi dengan pemaksapisahan dapat 

menghasilkan suatu keton, aldehid, bahkan asam karboksilat. Hal ini tergantung 
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dari karbon sp2. Jika karbon tersebut tidak mengikat hidrogen satu pun maka 

produk yang terbentuk adalah keton namun jika karbon terikat oleh hidrogen 

maka dapat menghasilkan suatu aldehid bahkan asam karboksilat jika zat 

pengoksidasi cukup kuat seperti KMnO4. Suatu katalis berperan penting dalam 

proses hidrogenasi katalitik alkena (reaksi reduksi alkena). 

Oksidasi alkohol primer akan menghasilkan suatu aldehid dan apabila 

dioksidasi lebih lanjut dapat menghasilkan suatu asam karboksilat. Oksidasi 

alkohol sekunder akan menghasilkan suatu keton dan alkohol tersier tidak dapat 

dioksidasi. Kebalikannya, aldehid atau asam karboksilat jika direduksi akan 

menghasilkan suatu alkohol primer dan suatu keton jika direduksi akan 

menghasilkan suatu alkohol sekunder. 

 

 

2. Soal Tes Formatif 

Pilihlah salah satu jawaban yang benar dari soal-soal berikut ini! 

1. Reaksi 2-kloro-2-metil-1-fenil propana dengan metanol menghasilkan suatu 

campuran reaksi yang terdiri dari suatu produk substitusi A (54%) dan dua 

produk eliminasi B (27%) dan C (19%). Senyawa A yang dimaksud adalah 

…. 

A. 2-kloro-2-metoksi-1-fenil propana 

B. 2-metoksi-2-metil-1-fenil propana 

C. 2-metil-2-metoksi-1-fenil propana 

D. 2-kloro-2-metil-1-metoksi propana 

E. 2-metil-2-metoksi-1-propena 

2. Suatu alkena tersubstitusi, 2,4,4-trimetil-1-pentena merupakan produk hasil 

reaksi eliminasi E2 suatu alkil halida. Jika basa atau nukleofil yang digunakan 

adalah ion etoksida, senyawa alkil halida yang digunakan untuk 

menghasilkan produk alkena tersubstitusi tersebut adalah …. 

A. 2-bromo-2,4,4-trimetilpentana 

B. 4-bromo-2,2,4-trimetilpentana 

C. 2,4-dibromo-2,4-dimetilpentana 
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D. 2,2-dibromo-4,4-dimetilpentana 

E. 2,4,4-tribromo-2-metilpentana 

3. Ayu mereaksikan HI dengan 3,3,3-trifluoropropena dan tanpa sengaja dia 

menjatuhkan label nama dari produk-produk reaksi tersebut. Sari yang pada 

saat itu juga berada di laboratorium mengatakan bahwa produk yang 

dihasilkan dengan jumlah yang lebih banyak seharusnya mematuhi aturan 

Markovnikov sedangkan produk dengan jumlah yang lebih sedikit merupakan 

produk hasil dengan mekanisme anti-Markovnikov. Produk dengan jumlah 

yang lebih banyak dari hasil percobaan Ayu adalah …. 

A. 1,1,1-trifluoro-3-iodopropana 

B. 1,1,1-trifluoro-2-iodopropana 

C. 1,2,1-trifluoro-1-iodopropana 

D. 1,2,2-trifluoro-3 iodopropana 

E. 1,2,1-trifluoro-1-iodopropana 

4. Reaksi antara 1-metilsikloheksena dengan HBr dapat mengalami dua 

kemungkinan produk. Jika ada suatu peroksida yang terlibat dalam reaksi 

berikut ini, produk yang mungkin terbentuk adalah…. 

 

A. 1-bromo-1-metil sikloheksana 

B. 1-metil-2-bromo sikloheksana 

C. 1-bromo-2-metil sikloheksana 

D. 1,1-dimetil sikloheksana 

E. 2,2-dibromo sikloheksana 

5. Suatu reaksi oksidasi 1-metil-1,3-sikloheksadiena dapat menghasilkan 

berbagai jenis produk tergantung dengan jenis karbon sp2nya. Senyawa yang 

bukan merupakan hasil oksidasi tersebut adalah …. 
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6. Asam asetat dan aseton merupakan hasil dari oksidasi suatu alkena dengan 

KMnO4. Senyawa tersebut adalah …. 

A. 2-butena 

B. 1-metil1-butena 

C. 2-metil1-butena 

D. 2-metil-2-butena 

E. 2-metil-1-butena 

7. Reaksi hidroborasi dari 1-etilsiklopentena yang kemudian dilanjutkan dengan 

reaksi oksidasi menghasilkan berbagai jenis senyawa. Adapun produk utama 

reaksi ini adalah …. 

A. 1-metilsiklopentana 

B. 1-etilsiklopentana 

C. 1,2-dietilsikloheksana 

D. 1-etil-siklopentanol 

E. 2-etil-siklopentanol 

8. Karbokation berikut ini akan mengalami penataaulangan karbokation, 

kecuali… 
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9. Benzil alkohol merupakan hasil reduksi suatu asam karboksilat dengan suatu 

pereduksi kuat. Asam karboksilat yang dimaksud adalah …. 

A. asam asetat 

B. asam heksanoat 

C. asam malonat 

D. asam benzoat 

E. asam pentanoat 

10. Senyawa 3-pentenal apabila direduksi dengan Ni pada suhu dan tekanan 

tertentu akan menghasilkan produk berupa..... 

A. 1-pentanol 

B. 2-pentanol 

C. 3-pentanol 

D. 3-pentenol 

E. 2-pentenol 
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 PENDAHULUAN 

1. Deskripsi Singkat 

Kegiatan Belajar 3 (KB 3) dalam modul 6 akan membahas dua jenis 

biomolekul yang meliputi karbohidrat dan protein. Karbohidrat terdiri 

monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Protein yang merupakan bagian 

dari biomolekul yang mengandung asam amino tertentu. Asam amino merupakan 

pembentuk struktur protein dan menentukan banyak sifatnya yang penting 

sehingga perlu pengetahuan untuk mendalami agar dapat diidentifikasi. Dalam 

KB 3 modul 6 ini, juga akan dihapus identifikasi karbohidrat dan protein. Selain 

itu, materi polimer alami dan sintesis akan dibahas di sini serta cara pembentukan 

polimer melalui mekanisme adisi dan kondensasi. 

2. Relevansi 

Kegiatan belajar 3 modul 6 tentang biomolekul dan polimer memiliki 

peran penting tersendiri dalam pengembangan profesionalisme seorang guru. 

Materi ini merupakan materi-materi yang esensial pada kurikulum 2013 kimia 

SMA/MA yang harus dikuasai guru terutama untuk kelas eksperimen identifikasi 

karbohidrat dan protein. 

Secara khusus, materi-materi pada kegiatan belajar 3 memberikan kemudahan 

Anda untuk memprediksi mekanisme yang terjadi pada reaksi karbohidrat, 

protein, dan polimer. Hal ini akan sangat membantu Anda apabila nanti Anda 

membimbing siswa dalam olimpiade kimia terutama di tingkat nasional dan 

internasional. 

3. Petunjuk Belajar 

Proses pembelajaran yang Anda ikuti akan berjalan dengan lancar bila 

Anda mengikuti langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut: 

a. Pahamilah capaian pembelajaran, sub capaian pembelajaran, dan uraian 

materi pada setiap KB! 
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b. Untuk lebih memahami materi pembelajaran, bukalah semua jenis media 

dan link media pembelajaran yang ada untuk setiap KB! 

c. Untuk memudahkan Anda mengingat kembali uraian materi, maka bacalah 

rangkuman pada KB ini! 

d. Kerjakanlah tes formatif yang terdapat pada KB ini untuk menguji apakah 

Anda sudah sampai ke tujuan pembelajaran! 

e. Ikutilah forum diskusi dengan sungguh-sungguh karena aktivitas Anda 

dalam berdiskusi akan dinilai oleh instruktur! 

f. Jawaban Anda bisa dicek pada kunci jawaban (kunci jawaban dapat dilihat 

pada akhir KB 4 modul ini). 

g. Apabila Anda telah memperoleh nilai di atas 80, silahkan lanjut dengan 

kegiatan belajar 4 (M6KB4)! Jika belum mencapai 80, pelajari kembali 

kegiatan sebelumnya! Poin untuk masing-masing nilai tes formatif dan tes 

sumatif sudah ada di bagian akhir modul ini. Nilai akhir kegiatan belajar 

untuk modul ini ditentukan oleh rata-rata nilai setiap kegiatan. 

 

 

 INTI 

1. Capaian Pembelajaran 

Menganalisis struktur senyawa organik dan penerapan kimia dalam 

industri serta lingkungan. 

2. Pokok – Pokok Materi 

Kegiatan belajar 3 modul 6 ini akan membahas beberapa pokok-pokok materi 

yang meliputi; 

a. Karbohidrat dan identifikasinya 

b. Asam amino dan protein 

c. Polimer alami dan sintesis 

d. Pembentukan polimer melalui mekanisme adisi dan kondensasi 
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3. Uraian Materi 

Karbohidrat merupakan jenis biomolekul yang melimpah ditemukan di alam. 

Dari segi nama, molekul karbohidrat terdiri atas karbon (C) dan hidrat. Namun 

faktanya, karbohidrat bukanlah molekul yang mengandung air, sehingga 

karbohidrat lebih tepat didefinisikan sebagai suatu polihidroksi aldehid atau 

polihidroksi keton. Berdasarkan monomer pembentuknya, karbohidrat 

diklasifikasikan menjadi 3 golongan yaitu monosakarida, oligosakarida, dan 

polisakarida. 

a. Monosakarida 

Monosakarida merupakan karbohidrat paling sederhana, dengan rumus 

molekul (CH2O)n. Jika kita tinjau berdasarkan gugus fungsi yang menyusunnya, 

monosakarida terdapat dalam 2 bentuk yaitu aldosa, dan ketosa.  Akan tetapi, jika 

ditinjau berdasarkan jumlah atom karbon penyusunnya, monosakarida dapat 

dikelompokkan atas triosa (3 atom karbon), tetrosa (4 atom karbon), pentosa (5 

atom karbon), heksosa (6 atom karbon), dan heptosa (7 atom karbon). Secara 

keseluruhan mososakarida dalam bentuk aldosa disajikan pada Gambar 1. 

Selain proyeksi Fischer, monosakarida juga dapat digambarkan dengan 

proyeksi Haworth dalam bentuk piranosa atau furanosa. Aldosa biasanya 

membentuk struktur molekul piranosa. Piranosa merupakan struktur cincin yang 

terdiri dari 6 atom yang terbentuk karena ada reaksi gugus fungsi hidroksil 

alkoholik pada atom C-5 dengan aldehid pada atom C-1. Piranosa merupakan 

derivat senyawa heterosiklik piran. D-glukosa dapat membentuk D-glukopiranosa 

dengan dua bentuk isomer yaitu α dan β. Ketoheksosa juga dapat membentuk 

isomer α dan β serta biasanya membentuk srtuktur furanosa yang merupakan 

derivat furan. Cincin furanosa merupakan struktur cincin yang terdiri atas 5 atom 

dimana terbentuk karena ada reaksi antara gugus fungsi hidroksil alkoholik pada 

atom C-5 dengan gugus karbonil pada atom C-2. 
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Gambar 57. Pengelompokan monosakarida dalam bentuk aldosa 

 

Gambar 58. Formula proyeksi Fischer dan proyeksi Haworth untuk D-glukosa 
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Gambar 59. Cincin furanosa dan cincin piranosa 
 

b. Oligosakarida  

Sebelumnya kita telah membahas karbohidrat yang paling sederhana, ternyata 

karbohidrat yang sederhana tersebut dapat bergabung menjadi oligosakarida. 

Oligosakarida merupakan gabungan dari molekul-molekul monosakarida yang 

jumlahnya antara 2 (dua) sampai dengan 8 (delapan) molekul monosakarida. 

Oligosakarida dapat berupa disakarida, trisakarida dan lainnya. Oligosakarida 

secara eksperimen banyak dihasilkan dari proses hidrolisis polisakarida dan hanya 

beberapa oligosakarida yang secara alami terdapat di alam. Oligosakarida yang 

paling banyak digunakan dan terdapat di alam adalah bentuk disakarida seperti 

maltosa, laktosa dan sukrosa. 

Penggabungan satuan monosakarida melalui suatu ikatan glikosida.  Ikatan 

glikosida antara monosakarida pertama dengan monosakarida kedua dan 

seterusnya akan membentuk glikosida. Dalam proses penggabungan 2 monomer 

monosakarida tersebut akan membebaskan 1 molekul H2O seperti pada gambar 

berikut ini. 

Ikatan glikosida terbentuk dari eliminasi air antara gugus hidroksil dari suatu 

monosakarida berbentuk siklik dengan gugus hidroksil senyawa yang lain. 

Mekanisme ini dikenal sebagai hidrolisis karbohidrat. 
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Gambar 60. Ikatan glikosida pada laktosa dan sukrosa 
 

 

Gambar 61. Hidrolisis satu molekul disakarida (laktosa) menjadi dua molekul 
monosakarida (galaktosa dan glukosa) 

(Sumber: Loudon dan Parise, 2016) 
 

Lalu bagaimana mekanisme pembentukan ikatan glikosida? 
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Gambar 62. Mekanisme pembentukan ikatan glikosida pada maltosa 
 

Berdasarkan mekanisme di atas, maltosa apabila dihirolisis akan 

menghasilkan dua molekul glukosa. Ikatan yang terjadi adalah ikatan atom C-1 

dari glukosa pertama dengan atom C-4 dari glukosa kedua. Ikatan yang terbentuk 

adalah ikatan 1,4-α glikosidik. Lalu bagaimanakah hidrolisis dari disakarida yang 

lainnya? Dapatkah Anda membuat mekanisme dari hidrolisis laktosa, sukrosa, dan 

selobiosa? Molekul-molekul monosakarida apa saja yang akan terbentuk dari 

hidrolisis disakarida tersebut? 

 

c. Polisakarida 

Kebanyakan karbohidrat yang ditemukan di alam terdapat sebagai 

polisakarida dengan massa molekul yang besar. Polisakarida dapat dihidrolisis 

oleh asam atau enzim yang spesifik yang dapat menghasilkan monosakarida atau 

senyawa turunannya. Secara fungsional polisakarida dibagi atas dua kelompok 

yaitu polisakarida struktural dan polisakarida nutrient. Polisakarida struktural 

adalah polisakarida yang berfungsi untuk penyokong dinding sel tanaman, seperti 

kitin sebagai penyusun kulit udang dan kulit kepiting. Polisakarida nutrient 
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meliputi glikogen, pati, dan amilum yang berfungsi sebagai sumber makanan bagi 

makhluk hidup.  

Jika ditinjau dari strukturnya polisakarida dikelompokkan atas dua jenis yaitu 

homopolisakarida dan heteropolisakarida. Homopolisakarida adalah 

polisakarida yang disusun oleh monomer yang sama, contoh selulosa yang 

disusun dari glukosa, pati disusun oleh glukosa, atau glikogen disusun oleh 

glukosa. Heteropolisakarida adalah polisakarida yang disusun oleh monomer yang 

berbeda, misalnya asam hialuronat yang merupakan polimer dari senyawa N-

asetilglukosamin dengan N-asetilmuramat. Senyawa hialuronat tersebut berfungsi 

sebagai komponen penyusun dinding sel bakteri. 

Beberapa contoh komponen polisakarida adalah sebagai berikut. 

1) Selulosa 

Selulosa merupakan karbohidrat struktural utama pada tumbuhan berkayu 

dan berserat. Selulosa dengan polimer D-glukosa linear, ikatan glikosidik 

β-14. Sellulosa berbentuk seperti fiber/ serat lurus dan memanjang. 

 

Gambar 63. Selulosa 
 

Seperti halnya oligosakarida, polisakarida dapat dihidrolisis menjadi 

molekul-molekul monosakarida. Selulosa apabila dihidrolisis sebagian 

dalam HCl akan menghasilkan molekul-molekul selobiosa dan hidrolisis 

lebih lanjutnya akan menghasilkan molekul-molekul D-glukosa. Selulosa 

tidak memiliki karbon hemiasetal, sehingga selulosa tidak dapat 

mengalami mutarotasi atau dioksidasi oleh reagen Tollens 

2) Pati 

Pati termasuk golongan homopolimer dengan monomernya adalah 

glukosa. Faktanya, pati merupakan suatu campuran dari dua jenis polimer 

glukosa. Unit glukosa yang pertama adalah suatu amilosa. Ikatan glikosida 
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pada unit pertama ini terjadi antar glukosa melalui ikatan glikosidik α-1,4. 

Unit yang lainnya adalah suatu amilopektin. Amilopektin cenderung 

memiliki rantai glukosa yang lebih pendek yang masing-masing glukosa 

dihubungkan oleh ikatan glikosida ikatan glikosidik α-1,4. Selain itu, 

amilopektin memiliki cabang yang dihubungkan melalui ikatan glikosidik 

α-1,6 

 

(a) 

 

(b) 

Gambar 64. (a) Amilopektin (b) Amilosa 
 

Seperti halnya selulosa, pati juga dapat dihidrolisis secara kimiawi (dengan 

reagen kimia) dalam keadaan asam,  reaksinya  lebih cepat dan serempak, 

disamping itu pati juga dapat dihirolisis dengan enzim  amilase 

(endoglikosidase). 

 

 



 
 

Hesty Parbuntari dan tim 

MODUL 6: KIMIA ORGANIK DAN POLIMER 

KEGIATAN BELAJAR 3. 
BIOMOLEKUL DAN POLIMER 

89 

3) Glikogen 

Polimer dari glukosa dengan struktur yang mirip dengan amilopektin, 

dengan cabang yang banyak (setiap 8 residu) dan lebih pendek merupakan 

glikogen. Glikogen terdapat pada hewan sebagai bentuk simpanan 

karbohidrat (energi cadangan). Glikogen disimpan pada tubuh makhluk 

hidup pada hati dan otot sehingga sering disebut dengan gula hati dan 

gula otot. Pada mulanya para ahli berpendapat bahwa glikogen hanya 

terdapat pada hewan tingkat tinggi termasuk manusia, akan akhir-akhir ini 

telah dilaporkan bahwa glikogen juga ditemukan pada benih jagung, 

kapang, dan bakteri. Glikogen dapat disintesis kembali dari glukosa 

dengan reaksi glikogenesis. 

Glikogen dapat dihidrolisis dengan asam atau enzim. Salah satu jenis 

enzim yang dapat menghidrolisis glikogen adalah enzim fosforilase. 

Fosforilase akan memutuskan ikatan glikosidik 1,4 antara residu glukosa. 

Jika pada ikatan tersebut terdapat percabangan, maka enzim fosforilase 

tidak bekerja, atau tidak mampu meneruskan reaksi hidrolisis. Dalam 

keadaan seperti ini, diperlukan enzim yang mampu memutuskan ikatan 

glikosidik 1,6 yaitu enzim amilo-1,6-glukosidase, untuk rantai lurus akan 

diteruskan oleh enzim 1,4-glukosidase, dan seterusnya. Berikut ini adalah 

struktur dari glikogen. 

 

Gambar 65. Struktur glikogen 
 

4) Kitin 

Kitin merupakan suatu polisakarida yang juga terdapat di alam seperti 

pada kulit udang dan kepiting. Kitin merupakan suatu polimer yang 
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tersusun atas N-asetil-D-glukosamina (2-asetamido-2-deoksi-D-glukosa). 

Residu karbohidrat ini dihubungkan dengan ikatan glikosida β-1,4 

terhadap polimer kitin. N-asetil-D-glukosamina akan dihasilkan ketika 

kitin dihidrolisis. Asam kuat bahkan dapat menyebabkan hidrolisis ikatan 

amida yang menghasikan suatu 2-amino-2-deoksi-D-glukosa dan asam 

asetat. 

 

Gambar 66. (a) Kitin (b) Hidrolisis kitin 
 

d. Reaksi Identifikasi Karbohidrat 

1) Uji Molisch 

Uji Molisch adalah suatu uji untuk mengidentifikasi keberadaan 

karbohidrat.  Sesuai dengan namanya, uji ini dilakukan pertama kali oleh 

ahli botani Austria Hans Molisch. Prinsip dari uji Molisch ini adalah 

berdasarkan dehidrasi karbohidrat oleh asam sulfat atau asam klorida 

untuk menghasilkan aldehida. Hasil dehidrasi ini direaksikan dengan 

reagen Molisch (α-naftol yang terlarut dalam etanol). Reaksi positif 

ditunjukkan dengan munculnya cincin merah ungu di tengah-tengah 

larutan. 
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Monosakarida, disakarida, ataupun polisakarida (kecuali triosa dan tetrosa) 

akan memberikan reaksi positif. Hal ini dikarenakan semua senyawa ini 

dapat dihidrolisis menjadi monosakarida oleh asam mineral yang kuat. 

Pentosa kemudian didehidrasi menjadi furfural, sedangkan heksosa 

didehidrasi menjadi 5-hidroksimetilfurfural. Kedua hasil hidrolisis inilah 

yang jika mengandung gugus aldehid, maka gugus aldehid tersebut akan 

berkondensasi dengan dua molekul α-naftol untuk membentuk produk 

berwarna ungu (cincin ungu). 

 

Gambar 67. Reaksi glukosa terhadap uji Molisch 
 

2) Uji Fehling 

Larutan Fehling ditemukan oleh ahli Kimia Jerman Hermann von 

Fehling tahun 1849. Larutan ini digunakan untuk menguji kandungan gula 

tereduksi (monosakarida atau disakarida) dalam suatu sampel. Pengujian 

secara kualitatif ini berdasarkan keberadaan gugus aldehid atau keton yang 

bebas. Larutan Fehling dibagi atas dua macam yaitu larutan Fehling A 

[tembaga(II) sulfat atau CuSO4] dan larutan Fehling B (KOH dan natrium 

kalium tartarat). Ketika larutan basa dari Cu(OH)2 dipanaskan dalam 

sampel yang mengandung gula tereduksi, hasil yang didapatkan adalah 

warna kuning yang tidak larut atau warna merah bata yang berasal 

dari CuO.  

Larutan Fehling akan bereaksi dengan monosakarida (glukosa, fruktosa, 

dan galaktosa) dan disakarida (laktosa dan maltosa) yang memiliki gugus 

aldehida dan keton bebas. Akan tetapi, sukrosa tidak memiliki gugus 
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larutan Fehling. 

 

Gambar 68. Reaksi glukosa dengan reagen Fehling 
 

3) Uji Benedict 

Larutan Benedict ditemukan oleh ahli kimia Amerika, Stanley Rossiter 

Benedict. Larutan Benedict digunakan untuk menguji keberadaan gula 

pereduksi dalam suatu sampel. Prinsip pengujiannya sama dengan uji 

menggunakan larutan Fehling. Gula pereduksi yang dapat diuji 

berupa monosakarida, disakarida kecuali sukrosa. Larutan Benedict 

akan mengidentifikasi keberadaan gugus aldehid dan keton pada gula 

aldosa dan ketosa. Larutan Benedict mengandung sodium sitrat, natrium 

karbonat anhidrat, dan tembaga sulfit x 7H2O, dan semua garam tersebut 

dilarutkan dalam air. Lalu apa yang membedakannya dengan uji Fehling? 

Dalam larutan Benedict mengandung natrium karbonat sehingga tidak 

terlalu basa. Hasil positif yang ditunjukkan dari uji ini adalah terbentuknya 

endapan berwarna merah bata yang tidak larut. Endapan merah bata 

diakibatkan reaksi dari ion logam tembaga(II) direduksi menjadi tembaga 

(I). Uji gula reduksi dengan menggunakan larutan Benedict bersifat sangat 

sensitif hingga dapat mendeteksi kadar glukosa sebesar 0.1% dalam 

campuran, sehingga sangat sering digunakan untuk 

sampel urin dan darah. 
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Gambar 69. Reaksi aldosa/pentosa dengan reagen Benedict 
 

4) Uji Tollens 

Uji Tollens digunakan untuk mengidentifikasi karbohidrat dari golongan 

aldosa dan ketosa. Sampel ditambahkan dengan reagen Tollens, maka akan 

terbentuk endapan cermin perak jika sampel tersebut mengandung aldosa, 

sedangkan dengan ketosa tidak bereaksi. 

 

Gambar 70. Reaksi aldosa terhadap reagen Tollens 
 

5) Uji Iodin 

Uji iodin dilakukan untuk mengidentifikasi adanya amilum, selulosa, dan 

glikogen dalam sampel. Jika sampel ditetesi dengan reagen iodin, warna 

biru-ungu sampel mengandung amilum, warna merah kecoklatan sampel 

mengandung glikogen dan pati, dan jika berwarna merah anggur sampel 

mengandung dekstrin. 

e. Asam Amino 

Asam amino merupakan unit penyusun protein. Gugus amino penyusun 

protein terikat pada kedudukan atom C-α. Asam amino yang paling sederhana 

adalah asam amino glisin. Semua protein, baik yang berasal dari bakteri, 

tumbuhan, dan hewan tingkat tinggi dibangun dari rangkaian dasar yang sama 

yaitu 20 macam asam amino yang berikatan secara kovalen. Ke- 20 asam amino 

penyusun protein tersebut dinamakan dengan asam amino standar. Dengan 
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demikian semua asam amino standar yang membentuk protein adalah asam α–

amino. Di dalam sel, dibawah kondisi psikologis normal, gugus amino bermuatan 

positif (NH3
+) dan gugus karboksil dalam bentuk ion COO-. 

 

 

Gambar 71. Struktur umum asam amino 
 

Penamaan stereoisomer didasarkan atas konfigurasi absolut dari keempat 

gugus yang berbeda dalam atom karbon asimetrik. Sebanyak 19 dari 20 asam 

maino penyusun protein atom C-α adalah kiral atau asimetrik, kecuali glisin. Ke-

19 asam amino yang memiliki atom C kiral bersifat stereoisomer. Stereoisomer 

adalah senyawa yang mempunyai rumus molekul sama, tetapi berbeda pada 

penataan ruangnya. Pada bayangan cermin diperoleh dua bentuk yang 

dilambangkan dengan D (dexter), dan L (laevus). Jika gugus amino berada pada 

bagian kiri dari atom C-α, maka diberi nama isomer-L, jika disebelah kanan diberi 

nama isomer-D. Ke-19 asam amino yang memilki atom C kiral yang membangun 

struktur protein semuanya dalam bentuk konfigurasi D, dan sebagain kecil 

terdapat dikonfigurasi L yang terdapat di alam. 

 

Gambar 72. Struktur stereoisomer asam amino 
(Sumber: http://www.docstoc.com) 

http://www.docstoc.com/
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Amino tidak hanya berperan sebagai bahan penyusun protein, tetapi juga 

memberikan manfaat lainnya. Misalnya asam amino glisin yang diperlukan untuk 

biosintesis gugus heme dari hemoglobin. Tirosin bermanfaat bagi biosintesis dari 

pigmen kulit melanin. 

Berdasarkan proses terbentuknya, asam amino dibagi menjadi 2 yaitu asam 

amino esensial dan asam amino nonesensial. Asam amino esensial adalah asam 

amino yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan tidak dapat diproduksi didalam 

tubuh manusia. Untuk memenuhi kebutuhan akan asam amino essensial tersebut 

harus melalui makanan. Asam amino yang termasuk ke dalam asam amino 

esensial yaitu: arginin, histidin, triptofan, fenilalanin, leusin, lisin, isoleusin, 

threonin, metionin, dan valin. Asam amino nonesensial adalah asam amino yang 

dapat dihasilkan oleh manusia seperti; alanin, asam aspartat, sistein, glisin, 

aspargin, glutamin, tirosin, hidroksilin, 4-hidroksiprolin, prolin, serin, dan asam 

glutamat. Lalu, bagaimanakah penamaan dari asam-asam amino ini? 

Asam amino diberi singkatan berdasarkan 3 buah huruf pertama dengan huruf 

pertama adalah huruf besar (three capital letter). Cara lain yang juga digunakan 

untuk memberi nama berupa singkatan dari asam amino berdasarkan huruf 

pertama dari setiap asam amino. Huruf pertama dari setiap asam amino digunakan 

sebagai lambang dari asam amino tersebut, namun tidak semua dapat dilakukan 

seperti itu. 

Dari Tabel 7, terlihat lambang asam amino ada dua macam, yaitu dengan tiga 

huruf, huruf pertama huruf kapital, dan dua huruf lainnya huruf kecil. Lambang 

yang kedua menggunakan satu huruf, haruf pertama diambil sebagian besar dari 

huruf awal dari nama asam aminonya, dan yang lain diambil dari huruf yang lain. 

Tabel 7. Nama dan singkatan dari beberapa asam amino 
No Nama Asam Amino Simbol 3 huruf Simbol satu huruf 
1. Alanin Ala A 
2. Arginin* Arg R 
3. Aspargin Asn N 
4. Asam Aspartat Asp D 
5. Sistein Cys C 
6. Histidin* His H 
7. Glutamin Gln Q 
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8. Asam Glutamat Glu E 
9. Glysin Gly G 
10. Isoleusin* Ile I 
11. Leusin* Leu L 
12. Lisin* Lys K 
13. Metionin* Met M 
14. Fenilalanin* Phe F 
15. Prolin Pro P 
16. Serin Ser S 
17. Threonin* Thr T 
18. Triptofan* Trp W 
19. Tirosin Tyr Y 
20. Valin* Val V 
*asam amino essensial. 

Asam-asam sebagai penyusun suatu protein atau disebut dengan asam-asam 

amino standar, dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis rantai sampingnya atau 

jenis R-nya. Berikut ini adalah klasifikasi asam-asam amino standar berdasarkan 

R-nya.  

1) Klasifikasi Asam-Asam Amino Berdasarkan Rantai Samping 

b. Asam amino polar. 

Asam amino polar ditandai dengan adanya gugus R yang tidak 

bermuatan. Contoh dari asam amino polar yaitu serin, threonin, sistein, 

metionin, asparagin, dan glutamin. Selain itu, asam amino ini bersifat 

hidrofilik, sehingga mudah larut dalam air. 
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Gambar 73.  Struktur asam amino polar 
 

b) Asam amino dengan gugus R aromatik 

Fenilalanin, tirosin dan triptofan termasuk asam amino dengan gugus R 

aromatik yang bersifat relatif non polar, sehingga bersifat hidrofobik.  

 

Gambar 74. Asam amino dengan gugus R aromatic 
 

c) Asam amino dengan gugus R terionisasi 

Lisin, arginin, dan histidin mempunyai gugus yang bersifat basa pada 

rantai sampingnya. Asam amino ini bersifat polar sehingga apabila berada 

di permukaan protein dapat mengikat air. Histidin mempunyai muatan 

mendekati netral (pada gugus imidazol) dibanding lisin dan arginin.  
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                 Gambar 75. Asam amino dengan gugus R terionisasi 
 

d) Asam Amino Alifatis 

Golongan asam amino alifatik adalah asam-asam amino dengan gugus R 

mengutup dan tidak bermuatan. Asam-asam amino alifatik tersebut 

adalah; Glisin, Alanin, Valin, Leusin, Isoleusin, dan Prolin. 

 

Gambar 76.  Asam Amino Alifatis 
 

e) Asam amino nonstandar 

Asam amino nonstandar merupakan asam amino diluar dari ke 20 macam 

asam amino standar. Asam amino nonstandard terbentuk karena adanya 

modifikasi setelah suatu asam amino standar menjadi protein. Kurang 

lebih 300 asam amino yang diketahui terdapat dalam bentuk bebas atau 

terikat di dalam beberapa sel dan jaringan, tetapi tidak merupakan satuan 

pembentuk protein, dengan kata lain asam amino tersebut merupakan asam 

amino nonstandar. Beberapa asam amino bukan penyusun protein juga 

terdapat pada tumbuh-tumbuhan. Asam-asam amino tersebut bersifat 

racun, contohnya kanavanin, asam jengkolat, dan β-sianoalanin. 
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2) Reaksi Kimia Asam Amino 

Asam-asam amino dapat bereaksi dengan pereaksi lain karena asam 

amino memiliki gugus α-karboksil dan gugus α–amino, serta gugus yang 

terdapat pada rantai samping (R). Senyawa-senyawa organik yang dapat 

bereaksi dengan asam amino antara lain adalah senyawa amida, ester dan 

asilhalida. Reaksi kimia asam amino yang terkenal yaitu sebagai berikut. 

a) Reaksi Ninhidrin 

Reaksi ninhidrin dapat digunakan untuk penentuan kuantitatif asam amino. 

Dengan melakukan proses pemanasan campuran asam amino dengan 

larutan ninhidrin, campuran tersebut akan berubah menjadi warna biru. 

Reaksi dengan ninhidrin ini akan memberikan hasil yang positif terhadap 

semua asam amino dan peptida yang mengandung gugus α-amino bebas. 

Khusus untuk asam amino prolin dan hidroksi prolin yang gugus aminonya 

tersubtitusi akan memberikan hasil reaksi yang berwarna kuning. 

b) Reaksi Sanger 

Reaksi Sanger merupakan reaksi antara gugus α-amino dengan reagen 1-

fluoro-2,4-dinitrobenzen (FDNB). Dalam suasana basa lemah, FDNB 

bereaksi dengan gugus α- amino, sehingga membentuk derivat 2,4-

dinitrofenil. Pereaksi Sanger ini khusus untuk penentuan asam amino N-

ujung suatu rantai polipeptida. 

c) Reaksi Dansil Klorida 

Reaksi Dansil Khlorida adalah reaksi antara gugus amino dengan 1-

dimetilamino naftalen-5-sulfonil klorida. Gugus Dansil mempunyai sifat 

fluoresensi yang tinggi, sehingga derivat dansil asam amino dapat 

ditentukan dengan cara fluoromer. 

d) Reaksi Edman 

Reaksi Edman merupakan reaksi antara gugus α-asam amino dengan 

fenilsotiosianat, yang menghasilkan derivat asam amino feniltiokarbamil. 

Reaksi Edman ini juga digunakan untuk penentuan asam amino N-ujung 

suatu rantai polipeptida. 
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e) Reaksi Basa Schiff 

Reaksi basa Schiff adalah tipe reaksi yang bersifat reversibel antara gugus 

α- asam amino dengan gugus aldehid. Basa Schiff biasanya terjadi sebagai 

senyawa antara dalam reaksi enzim antara α- asam amino dengan substrat. 

f) Reaksi dengan Gugus R 

Gugus sulfhidril pada sistein bereaksi dengan ion logam seperti ion Ag+, 

dan Hg2+ akan menghasilkan merkaptan. Sedangkan reaksi oksidasi sistein 

dengan ion Fe3+ akan memberikan hasil senyawa disulfida dan sistin. 

f. Protein 

Protein merupakan polimer yang disusun oleh minimal 20 macam asam 

amino. Masing-masing monomer (asam amino) berikat dengan asam amino lain 

dengan membentuk ikatan peptida. 

. 

(a) 

 

1) Klasifikasi Protein 

Protein memiliki berbagai fungsi seperti sebagai enzim, protein 

pembangun, protein pengangkut, protein hormone, protein yang bersifat 

racun, protein sebagai pelindung, dan protein cadangan. Jika kita pelajari 

lebih dalam lagi, klasifikasi protein dapat dilakukan berdasarkan kelarutan, 

dan berdasarkan susunan molekulnya. 
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(b) 

Gambar 77.  Proses terbentuknya ikatan peptida (a dan b) 
 

a) Berdasarkan kelarutan 

Protein diklasifikasaikan dalam dua jenis yaitu protein yang larut dan 

tidak larut dalam air, asam, basa encer, maupun dalam garam. Protein 

yang larut dalam air, asam, basa, maupun garam biasanya dalam bentuk 

protein globular. Hampir semua enzim merupakan protein globular. 

Protein globular ini rantai-rantai polipeptida berlipat rapat, sehingga 

berbentuk bola (globular). Protein yang tidak larut dalam pelarut air, asam, 

dan basa disebut juga dengan protein serat (fibrous), seperti α-keratin pada 

rambut, dan wol. 

b) Berdasarkan struktur molekul 

Berdasarkan struktur molekulnya, protein dibedakan menjadi protein 

sederhana dan protein majemuk. Protein Sederhana, sering juga disebut 

dengan protein tunggal karena apabila dihidrolisis sempurna akan 

menghasilkan asam-asam amino saja. Protein yang termasuk ke dalam 

protein sederhana adalah albumin, glutelin, prolamin, albuminoid dan 

histon.  Protein Majemuk, sering juga disebut dengan nama protein 
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konjugasi. Protein majemuk ini apabila dihidrolisis sempurna, tidak saja 

menghasilkan asam-asam amino saja, tetapi juga menghasilkan senyawa-

senyawa bukan asam amino. Protein yang tergolong ke dalam protein 

majemuk yaitu kromoprotein, nukleoprotein, glukoprotein, fosoprotein, 

lipoprotein, dan metalo protein. 

2) Sifat-sifat Fisika dan Kimia Protein 

a) Sifat Fisika 

Protein mempunyai daya serap air yang sangat besar, sehinngga apabila 

ditambahkan dengan garam, protein akan mampu menarik air. Peristiwa 

ini disebut dengan salting out. Sebagai contoh, jika ke dalam suatu larutan 

protein ditambahkan garam amonium sulfat (NH4)2SO4, maka protein akan 

mengendap.  

b) Sifat Kimia 

Beberapa sifat kimia dari suatu protein adalah amfoter, denaturasi, 

presipitasi, hidrolisis. Protein merupakan rantai polipeptida, yang pada 

ujungnya diakhiri dengan gugus-COOH pada ujung yang satu, dan gugus-

NH2 pada ujung yang lain. Protein dengan jumlah gugus fungsi yang bebas 

lebih sedikit dibanding dengan asam amino, maka sifat amfoter protein 

lebih lemah. Denaturasi adalah pemecahan struktur protein tersier dari 

molekul protein yang terjadi pada akibat bagian yang melipat, akibat 

putusnya interaksi-interaksi yang mempertahankan struktur molekul 

protein tersebut.     

3) Struktur Protein 

Struktur tiga dimensi protein dapat dijelaskan dengan mempelajari tingkat 

organisasi struktur, yaitu struktur protein primer, struktur protein sekunder, 

struktur protein tersier, dan struktur protein kuarterner. 

a) Struktur Protein Primer 

Struktur protein primer ditentukan oleh ikatan kovalen antara residu asam 

amino yang berurutan yang membentuk ikatan peptida. Struktur primer 

protein dapat digambarkan sebagai rumus bangun yang biasa ditulis untuk 

senyawa organik. Struktur protein primer seperti gambar berikut. 



 
 

Hesty Parbuntari dan tim 

MODUL 6: KIMIA ORGANIK DAN POLIMER 

KEGIATAN BELAJAR 3. 
BIOMOLEKUL DAN POLIMER 

103 

 

Gambar 78. Struktur protein primer 
 

b) Struktur Protein Sekunder 

Struktur protein sekunder terjadi karena ikatan hidrogen antara atom O 

dari gugus karbonil (C=O) dengan atom H dari gugus amino (NH2) dalam 

satu rantai polipeptida. Peristiwa ini memungkinkan terbentuknya 

konformasi spiral yang disebut srtuktur helix. Jika ikatan hidrogen yang 

terbentuk antara dua rantai polipeptida, maka akan terbentuk rantai paralel 

dengan bentuk berkelok-kelok yang disebut konformasi β. Struktur 

sekunder berkaitan dengan bentuk dari suatu rantai polipeptida. Oleh 

karena gaya-gaya nonkovalen, seperti ikatan hidrogen atau gaya dispersi, 

suatu rantai polipeptida menggulung seperti spiral (alfa heliks) atau seperti 

lembaran kertas continues form (beta-pleated sheet), atau bentuk triple 

heliks. 

 

Gambar 79. Struktur protein sekunder 
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c) Struktur Protein Tersier 

Struktur protein tersier terbentuk karena terjadinya pelipatan (folding) 

rantai α-heliks, konformasi β, maupun gulungan rambang suatu 

polipeptida membentuk protein globular, yang struktur 3 dimensinya lebih 

rumit jika diabndingkan dengan struktur protein sekunder. Struktur tersier 

protein merupakan bentuk tiga dimensi dari suatu protein, seperti 

mioglobin. Bagaikan seutas mie yang diletakkan di dalam cawan, suatu 

rantai polipeptida dapat melipat atau menggulung sehingga mempunyai 

bentuk tiga dimensi tertentu. Struktur tersier protein dikukuhkan oleh 

berbagai macam gaya, seperti ikatan hidrogen, ikatan silang disulfida, 

interaksi hidrofobik atau hidrofilik, serta jembatan garam.  

Ikatan yang terdapat pada struktur protein tersier disamping ikatan peptida 

(kovalen), juga terdapat ikatan lain seperti ikatan disulfida, ikatan ion, 

ikatan nonpolar, dan ikatan Vander walls. 

 

Gambar 80. Struktur protein tersier 
 

d) Struktur Protein Kuarterner 

Struktur protein kuarterner terdiri ats beberapa rantai polipeptida yang 

saling terpisah. Rantai polipeptida (disebut juga dengan protomer) ini 

saling berinteraksi.  
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Gambar 81. Struktur protein kuarterner 
 

Interaksi yang terjadi diantaranya adalah ikatan hidrogen, jembatan garam, 

dan ikatan disulfida. Sebagian besar protein kuarterner tersebut berbentuk 

globular yang mempunyai berat molekul lebih dari 50.000, yang 

merupakan suatu oligomer. 

 

 

 

4) Reaksi-reaksi Warna terhadap Protein 

Untuk menyatakan bahwa suatu bahan mengandung protein atau tidak 

dapat diidentifikasi dengan menggunakan beberapa pereaksi sebagai 

berikut ini. 

a) Uji Biuret 

Reaksi ini umum untuk suatu peptida atau protein. Reaksi akan positif jika 

terbentuk warna ungu, yaitu terbentuknya kompleks senyawa yang terjadi 

antara Cu /tembaga dengan N /nitrogen dari molekul ikatan peptida. 

b) Uji Xantoprotein 

Uji ini positif ditandai dengan terbentuknya warna kuning setelah 

penambahan HNO3 pekat ke dalam sampel dan kemudian dipanaskan. 

Reaksi ini terjadi karena proses nitrasi inti benzena. Oleh karena itu, reaksi 

ini positif bagi protein yang mengandung asam amino yang mengandung 

inti benzena seperti tirosin, triptofan, dan fenilalanin.   
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c) Uji Ninhidrin 

Jika ke dalam larutan ditambahkan perekasi ninhidrin dan dipanaskan 

beberapa saat, komplek berwarna ungu/lembayung akan terbentuk. 

Komplek ini terjadi akibat adanya oksidasi, sehingga NH3 dan CO2 akan 

dilepaskan. NH3 yang dilepaskan akan bereaksi dengan hidratin 

membentuk kompleks berwarna lembayung / ungu. 

d) Uji Millon Nasse 

Reaksi akan positif, karena terjadi reaksi antara Hg dengan gugus hidroksi 

fenil. Dengan demikian reaksi ini positif untuk protein yang mengandung 

tirosin. Peraksi Millon terdiri dari campuran merkuronitro dalam asam 

nitrat. Reaksi positif ditandai dengan terbentuknya endapan merah. 

e) Uji Belerang 

Protein yang mengandung sulfur seperti sistein akan menghasilkan 

endapan hitam dari PbS ketika dipanaskan dengan Pb(asetat) dalam 

keadaan basa. 

 

 

g. Polimer 

Polimer adalah makromolekul yang terdiri atas unit struktural yang disebut 

sebagai monomer (Smith, 2008). Suatu polimer dapat dibuat dari ribuan 

monomer. Contoh polimer adalah polipropilena, polimer yang mempunyai banyak 

kegunaan. 
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Gambar 82. Struktur umum polipropilena 

(Jespersen, et al, 2012) 
 

Jika anda perhatikan struktur molekul polipropilena, molekul ini terdiri 

atas kerangka karbon panjang dengan gugus CH3 terikat pada kerangka karbon 

dengan interval yang berkala. Jika diamati, monomernya berulang ribuan kali.  

Struktur polimer biasanya direpresentasikan menggunakan struktur dari unit yang 

berulang yang berada dalam tanda kurung dengan subscript n yang menyatakan 

jumlah unit yang berulang ribuan kali.  

 
Gambar 83. Simbol Struktur Propilena 

(Jespersen, et al, 2012) 
 

Nilai n tidak sama untuk setiap molekul polimer. Oleh karena itu, polimer 

dengan unit yang sama dapat saja terdiri atas jumlah unit yang berbeda sehingga 

ukurannya pun akan berbeda pula. Walaupun ujung nama propilena adalah –ena, 

sama seperti alkena, bukan berarti polipropilena mengandung ikatan rangkap. 
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Polimer umumnya diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok antara lain 

atas dasar jenis monomer, asal, sifat termal, dan reaksi pembentukannya. 

Berdasarkan jenis monomernya, polimer dibedakan atas homopolimer dan 

kopolimer. Homopolimer merupakan polimer terbentuk dari reaksi polimerisasi 

dari monomer-monomer yang sama. Kopolimer merupakan polimer terbentuk dari 

reaksi polimerisasi dari monomer-monomer yang berbeda.  

 
Gambar 84. Jenis-jenis kopolimer 

(Smith, 2008) 
 

Berdasarkan susunan monomernya, kopolimer dapat dibedakan atas kopolimer 

acak, kopolimer bergantian, kopolimer balok, dan kopolimer tempel. Contoh kopolimer 

yang penting dalam industry adalah kopolimer dari 1,3-butadiena dengan stirena 

membentuk karet stirena-butadiena (stirene-butadiene rubber, SBR) yaitu polimer 

yang digunakan pada pembuatan ban mobil/ motor. 

 
Gambar 85. Proses pembentukan dan struktur SBR 

(Smith, 2008) 

Berdasarkan asalnya, polimer dibedakan atas polimer alami dan polimer 

buatan. Polimer alami adalah polimer yang telah tersedia di alam. Polimer alami 

memainkan peranan penting dalam kehidupan organisme. Contohnya adalah 
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karbohidrat (seperti selulosa dan amilum), protein, asam nukleat, dan karet alam. 

Polimer alami yang akan dibahas di sini adalah karet alam. Karet alam terdiri dari 

unit isoprene yang berulang-ulang, dengan semua ikatan rangkapnya mempunyai 

konfigurasi Z. 

 
Gambar 86. Struktur karet alam 

(Smith, 2008) 
 

Sifatnya yang lunak membuat karet alam menjadi bahan yang sangat 

berguna dalam berbagai pembuatan material. Ketika direnggangkan, rantainya 

akan memanjang dan pada kondisi tertentu akan terputus.  

Polimer sintetis merupakan polimer yang dihasilkan dari reaksi 

polimerisasi yang dibuat di pabrik. Contohnya adalah tas plastik, pembungkus 

makanan, styrofoam, teflon, dan lain-lain.  

Polimerisasi adalah reaksi pembentukan polimer dari monomer-

monomernya. Reaksi polimerisasi terbagi 2 yaitu polimerisasi adisi dan 

polimerisasi kondensasi.  

1) Polimerisasi adisi 

Polimerisasi Adisi adalah penambahan satu monomer ke monomer lain 

untuk membentuk polimer rantai panjang. Proses ini tidak menghasilkan 

produk sampingan. Oleh karena itu, berat molekul polimer akan menjadi 

perpaduan integral dari berat molekul monomer. Monomer yang terlibat 

dalam reaksi ini harus tidak jenuh (ikatan ganda atau rangkap tiga harus 

ada). Selama reaksi, ikatan tak jenuh terbuka dan membentuk ikatan 

kovalen dengan molekul monomer yang berdekatan untuk membentuk 

polimer rantai panjang. 

Ada tiga jenis mekanisme polimerisasi adisi, yaitu; mekanisme radikal 

bebas, mekanisme ionik, mekanisme koordinasi. Polimer yang dihasilkan 
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oleh proses polimerisasi adisi disebut polimer adisi. Contoh-contoh 

polimer adisi termasuk polivinil klorida atau PVC, poli(propilena), 

poli(tetrafluoroetena) atau TEFLON, dan lain-lain. 

Pada kondisi yang tepat, reaksi dimulai dengan adanya inisiator, yaitu 

etilena dengan pasangan elektron pada ikatan rangkap C=C nya menjadi 

tidak berpasangan. Inisiator akan mengikat karbon dari etilena yang lain, 

sehingga ikatan rangkap pada etilena inipun menjadi ikatan tunggal. Proses 

ini menghasilkan zat yang sangat reaktif yang disebut radikal bebas yang 

dapat menyerang ikatan rangkap-ikatan rangkap etilena yang lain. 

Penyerangan radikal bebas ini menyebabkan ikatan rangkap etilena 

menjadi ikatan tunggal dan etilena ini akan membentuk ikatan dengan 

radikal bebas. Elektron tunggal ini berpindah ke ujung rantai seperti 

terlihat pada gambar berikut ini. 

 
 

Gambar 87. Proses pembentukan polimer dengan polimerisasi adisi 
dengan mekanisme radikal 

 
Proses ini akan berulang terus menerus membentuk kerangka karbon 

yang panjang. Pada akhirnya, rantai diterminasi dan menghasilkan 

molekul polietilena. Molekul ini sangat panjang dibandingkan dengan 

inisiator sehingga dalam penulisan strukturnya inisiator dapat diabaikan.  
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Gambar 88. Struktur Polietilena 
 

2) Polimerisasi kondensasi 

Polimerisasi kondensasi adalah proses pembentukan polimer melalui 

penggabungan molekul-molekul kecil melalui reaksi yang melibatkan 

gugus fungsi, dengan atau tanpa diikuti lepasnya molekul kecil. Dengan 

kata lain, polimerisasi kondensasi hanya dilangsungkan oleh monomer 

yang mempunyai gugus fungsional. Molekul kecil yang dilepaskan 

biasanya adalah air. Selain itu, metanol juga sering dihasilkan sebagai efek 

samping polimerisasi kondensasi. Bakelite, nilon dan poliester adalah 

beberapa contoh umum polimer kondensasi 

 

 

Gambar 89. Proses polimerisasi kondensasi 

Proses pembentukan polimer adisi dan kondensasi dapat dilihat pada video 
berikut (https://youtu.be/CgdIx-k9JXM 
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4. Forum Diskusi 

a. Hasil uji senyawa karbohidrat adalah sebagai berikut; 

1) Dengan Fehling A dan B menghasilkan endapan merah bata 

2) Dengan Tollens menghasilkan cermin perak 

3) Reaksi hidrolisis menghasilkan dua monosakarida yang sama 

Coba kalian diskusikan senyawa apa yang dimaksud dan berikanlah 

alasannya! 

Dalam kehidupan shari-hari kita terlalu banyak menggunakan bahan polimer. 

Polimer komersial (commodity polymers). Polimer ini dihasilkan di negara 

berkembang dan harganya pun realtif murah seperti polietilen (PE), 

polipropilen (PP), polistirena (PS), polivinilklorida (PVC), dan melamin 

formaldehid. Walaupun polimer ini banyak manfaatnya namun juga banyak 

efek negatif yang ditimbulkannya. Mari kita diskusikan tentang apa monomer 

dari masing masing polimer tersebut, bagaimana reaksi pembentukannya serta 

apa manfaat dan efek negatif yang ditimbulkannya! 

 

 

PENUTUP 

1. Rangkuman 

Biomolekul adalah senyawa organik dengan massa molekul yang sangat 

besar (makromolekul).  Beberapa contoh biomolekul adalah karbohidrat, protein, 

dan lain-lain. Karbohidrat adalah polimer dengan satuan penyusunnya adalah 

monosakarida. Karbohidrat dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah atom 

karbon, yaitu monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Beberapa contoh 

monosakarida yaitu heksosa, pentose, tetrosa, dan triosa. Berdasarkan gugus 

fungsi monosakarida dibedakan atas dua yaitu golongan ketosa (keton) dan aldosa 

(aldehid).  

Oligosakarida terdiri atas dua atau lebih monosakarida yang berikatan dengan 

ikatan glikosida. Beberapa contoh yang termasuk oligosakarida adalah maltosa, 
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laktosa, sukrosa. Polisakarida terdiri atas 8 monomer. Identifikasi senyawa 

karbohidrat dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa reagen atau pereaksi, 

seperti pereaksi Molisch, Benedict, Tollens, dan iodin. 

Protein adalah polimer dengan monomer asam-asam amino. Asam amino 

dapat diklasifikasi berdasarkan rantai samping, seperti asam amino asam, asam 

amino basa, netral dan lain sebagainya. Berdasarkan ketersediannya asam amino 

dikelompokkan atas dua yaitu asam amino essensial, dan non-esensial . Protein 

dapat diklasifikasikan berdasarkan kelarutan yaitu globular, dan fibrous. 

Berdasarkan susunan molekulnya ada dua yaitu protein sederhana dan protein 

majemuk. Jika ditinjau dari strukturnya protein mempunyai struktur primer, 

sekundr, tersier, dan kuarterner. Identifikasi asam amino dan protein dapat 

dilakukan dengan menggunakan pereaksi Biuret, Ninhidrin, dan Xantoprotein. 

Polimer adalah molekul yang terdiri atas unit yang berulang. Polimer adisi 

adalah polimer yang dihasilkan dari reaksi adisi. Polimer kondensasi adalah 

polimer yang dihasilkan dari reaksi antar monomer yang menghasilkan molekul 

kecil. Contoh polimer alami adalah protein, karbohidrat sementara polimer sintetis 

contohnya adalah poliprepilen, PVC, dan lain-lain 

 

 

2. Soal Tes Formatif 

Pilihlah salah satu jawaban yang benar dari soal-soal berikut ini! 

1. Salah satu senyawa polisakarida yang yang diperlukan oleh manusia untuk 

melancarkan percernaan adalah selulosa, tetapi senyawa tersebut tidak dapat 

dicerna oleh tubuh manusia, karena …. 

A. tidak larut dalam air 

B. ikatan antar monosakarida berupa ikatan alfa 

C. ikatan antar monosakarida berupa ikatan beta 

D. struktur molekul selulosa rigid 

E. selulosa bersifat fibrosa 

 

Wacana berikut ini digunakan untuk menjawab soal nomor 2 dan 3! 
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Seorang mahasiswa diminta untuk memberikan label terhadap dua buah botol 

larutan, A dan B, yang merupakan suatu karbohidrat. Temannya mengatakan 

bahwa kedua botol tersebut merupakan glukosa dan sukrosa. Mahasiswa 

tersebut mengetahui bahwa ada beberapa cara untuk mengidentifikasi larutan 

tersebut. 

2. Metode yang tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi kedua larutan 

tersebut adalah…. 

A. uji Fehling dan Benedict 

B. uji Fehling dan Tollens 

C. uji Benedict dan Fehling 

D. uji Molisch dan iodin 

E. uji Tollens dan Benedict 

3. Mahasiswa tersebut akhirnya melakukan suatu uji dan memperoleh hasil 

bahwa larutan pada botol B berubah warna menjadi cermin perak. Uji dan 

kesimpulan yang diperoleh dari percobaan mahasiswa tersebut adalah…. 

A. uji Fehling dan botol B merupakan glukosa 

B. uji Tollens dan botol B merupakan sukrosa 

C. uji Fehling dan botol B merupakan sukrosa 

D. uji Tollens dan botol B merupakan glukosa 

E. uji Molisch dan botol B merupakan sukrosa 

 

Wacana berikut digunakan untuk menjawab soal 4 dan 5! 

Seorang peneliti sedang mempersiapkan beberapa larutan tetapi tanpa sengaja 

label nama dari larutan yang akan disiapkan lepas. Terdapat tiga botol larutan 

yang merupakan suatu karbohidrat. Setelah diuji ketiga botol tersebut dengan 

suatu pereaksi yang sama, hasil yang didapat adalah larutan pada botol A 

berubah menjadi warna merah anggur, larutan pada botol B berubah menjadi 

merah kecoklatan dan larutan pada botol C berubah menjadi biru keunguan. 

4. Metode yang digunakan oleh peneliti tersebut adalah…. 

A. uji Molisch 

B. uji Benedict 
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C. uji Tollens 

D. uji Fehling 

E. uji Iodin 

5. Kesimpulan yang diperoleh peneliti tersebut berdasarkan hasil uji yang telah 

dilakukannya adalah…. 

A. larutan A adalah dekstrin, larutan B adalah glikogen, dan larutan C adalah 

amilum  

B. larutan A adalah dekstrin, larutan B adalah amilum, dan larutan C adalah 

glikogen  

C. larutan A adalah amilum, larutan B adalah glikogen, dan larutan C adalah 

dekstrin  

D. larutan A adalah amilum, larutan B adalah dekstrin, dan larutan C adalah 

glikogen  

E. larutan A adalah glikogen, larutan B adalah dekstrin, dan larutan C adalah 

amilum  

6. Seorang guru melakukan percobaan identifikasi karbohidrat dengan reagen 

Tollens. Terdapat lima jenis karbohidrat yang akan diuji yang meliputi 

glukosa, fruktosa, maltosa, laktosa, dan selulosa. Setalah percobaan, guru 

tersebut mendapatkan hasil bahwa sampel pada tabung reaksi A tidak berubah 

warna menjadi cermin perak seperti pada larutan yang lainnya. Kesimpulan 

yang dapat dituliskan oleh guru tersebut adalah…. 

A. tabung reaksi A mengandung glukosa 

B. tabung reaksi A mengandung fruktosa 

C. tabung reaksi A mengandung maltosa 

D. tabung reaksi A mengandung selulosa 

E. tabung reaksi A mengandung laktosa 

 

7. Suatu sampel protein akan diuji kandungan atau komposisi senyawa-senyawa 

penyusunnya dengan menggunakan uji Xantoprotein. Hasil uji tersebut 

memerikan hasil yang positif yang ditandai dengan berubahnya warna larutan 
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menjadi kuning. Jadi, kita dapat memprediksi bahwa di dalam sampel 

tersebut kemungkinan mengandung senyawa…. 

A. Histidin 

B. Alanin 

C. Arginin 

D. Leusin 

E. Valin 

8. Dalam suatu percobaan identifikasi protein, seorang mahasiswa 

menggunakan tiga jenis larutan yang merupakan tirosin, valin, dan isoleusin. 

Mahasiswa tersebut menggunakan suatu uji dan menghasilkan endapan merah 

bata pada larutan C. Uji yang digunakan dan kesimpulan yang diperoleh 

mahasiswa tersebut yaitu …. 

A. uji Benedict dan larutan C merupakan valin 

B. uji Millon Nasse dan larutan C merupakan tirosin 

C. uji xantoprotein dan larutan C merupakan tirosin 

D. uji ninhidrin dan larutan C merupakan valin 

E. uji biuret dan larutan C merupakan isoleusin 

9. Orlon dalam industri tekstil digunakan sebagai kaus kaki yang mempunyai 

nama lain .... 

A. dakron 

B. polietilena 

C. polimetilmetaklirat 

D. polikrilonitril 

E. tetoron 

10. Data berikut berisi nama polimer, monomer, dan proses pembentukannya 

No Polimer Monomer Proses Pembentukan 

1 PVC Vinilklorida Kondensasi 
2 Selulosa β-selulosa Kondensasi 
3 Karet alam Isopropena Adisi 
4 Nilon Fenol dan Aldehid Kondensasi 
5 Protein Asam Amino Kondensasi 

Pasangan data yang ketiga komponennya berhubungan dengan tepat adalah ... 
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A. 1 dan 2 

B. 1 dan 4 

C. 2 dan 5 

D. 3 dan 5 

E. 4 dan 5 
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MODUL 6: KIMIA ORGANIK DAN POLIMER 

KEGIATAN BELAJAR 4: PENERAPAN KIMIA 

DALAM INDUSTRI DAN LINGKUNGAN  

   

 PENDAHULUAN 

1. Deskripsi Singkat 

Kegiatan Belajar 4 (KB 4) dalam modul 6 akan membahas topik tentang 

penerapan kimia dalam industri dan lingkungan. Seperti yang kita ketahui bahwa 

sering sekali orang-orang menghubungkan kimia dengan produk-produk hasil 

industri dan lingkungan. Hal ini menjadikan kimia berperan penting dalam banyak 

aspek. Dalam modul ini akan dijelaskan bagaimana proses yang menghasilkan 

produk-produk tertentu melalui mekanisme kimiawi. 

2. Relevansi 

Kegiatan belajar 4 modul 6 tentang penerapan kimia dalam industri dan 

lingkungan memiliki peran penting tersendiri dalam pengembangan 

profesionalisme seorang guru terutama dalam hal aplikasi kimia dalam industri 

dan lingkungan. Materi ini merupakan materi-materi yang esensial pada 

kurikulum 2013 kimia SMA/MA yang harus dikuasai guru terutama untuk kelas 

eksperimen aplikatif dalam kehidupan di sekitar baik industri maupun lingkungan. 

Secara khusus, materi-materi pada kegiatan belajar 4 memberikan kemudahan 

Anda untuk menjelaskan aplikasi dari ilmu kimia dalam kehidupan sekitar seperti 

di industri maupun lingkungan. Hal ini akan sangat membantu Anda apabila nanti 

Anda membimbing siswa dalam olimpiade kimia terutama di tingkat nasional dan 

internasional. 

3. Petunjuk Belajar 

Dalam mempelajari modul ini, Anda diharapkan mengikuti langkah-

langkah pembelajaran sebagai berikut ini. 

a. Pahamilah capaian pembelajaran, sub capaian pembelajaran, dan uraian 

materi pada setiap KB! 

b. Untuk lebih memahami materi pembelajaran, bukalah semua jenis media 

dan link media pembelajaran yang ada untuk setiap KB! 
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c. Untuk memudahkan Anda mengingat kembali uraian materi, maka bacalah 

rangkuman pada KB ini! 

d. Kerjakanlah tes formatif yang terdapat pada KB ini untuk menguji apakah 

Anda sudah sampai ke tujuan pembelajaran! 

e. Ikutilah forum diskusi dengan sungguh-sungguh karena aktivitas Anda 

dalam berdiskusi akan dinilai oleh instruktur! 

f. Jawaban Anda bisa dicek pada kunci jawaban (kunci jawaban dapat dilihat 

pada akhir KB 4 modul ini). 

g. Apabila Anda telah memperoleh nilai di atas 80, silahkan kerjakan tes 

sumatif. Jika belum mencapai 80, pelajari kembali kegiatan sebelumnya! 

Point untuk masing-masing nilai tugas dan tes akhir sudah ada pada 

naskah soal. Nilai akhir kegiatan belajar untuk modul ini ditentukan oleh 

rata-rata nilai setiap kegiatan 

 

h. Setelah selesai mengerjakan tes sumatif, silahkan dicek kebenaran 

jawaban Anda pada kunci jawaban tes sumatif yang telah disediakan pada 

akhir modul M2KB4, dan apabila Anda telah memperoleh nilai di atas 80, 

silahkan lanjut dengan modul berikutnya (M3KB1)! Jika belum mencapai 

80, pelajari kembali kegiatan sebelumnya dan laksanakan kembali tes 

sumatif! 

 

 INTI 

1. Capaian Pembelajaran 

Menganalisis struktur senyawa organik dan penerapan kimia dalam 

industri serta lingkungan. 

2. Pokok – Pokok Materi 

Kegiatan belajar 4 modul 6 ini akan membahas beberapa pokok-pokok 

materi yang meliputi; 

a. Prinsip dasar reaksi kimia dalam biofuel 



 
 

Hesty Parbuntari dan tim 

KEGIATAN BELAJAR 4. PENERAPAN KIMIA 
DALAM INDUSTRI DAN LINGKUNGAN 

121 

MODUL 6: KIMIA ORGANIK DAN POLIMER 

b. Prinsip dasar reaksi kimia dalam biogas 

c. Prinsip dasar reaksi kimia dalam pemuatan sabun 

d. Prinsip dasar reaksi kimia dalam fermentasi alkohol 

e. Prinsip dasar reaksi kimia dalam produksi nata de coco 

f. Prinsip dasar reaksi kimia dalam pengolahan logam 

g. Fenomena kimia di lingkungan sekitar 

3. Uraian Materi 

a. Biofuel 

Biofuel adalah bahan bakar yang berasal dari bahan-bahan organik dengan 

kelebihan menghasilkan lebih sedikit gas rumah kaca dan memiliki kemurnian 

yang cukup tinggi seperti bahan bakar petroleum (Luque, Campelo, dan Clark, 

2011). Teknologi dalam pembuatan biofuel mencakup proses fermentasi dan 

proses biologis.  

Ada dua strategi umum untuk memproduksi biofuel. Strategi pertama 

adalah menanam tanaman yang mengandung gula (tebu, bit gula, dan sorgum 

manis) atau tanaman yang mengandung pati/polisakarida (jagung), lalu 

menggunakan fermentasi ragi untuk memproduksi etil alkohol. Strategi kedua 

adalah menanam berbagai tanaman yang kadar minyak sayur/nabatinya tinggi 

seperti kelapa sawit, kedelai, alga, atau jathropa. Saat dipanaskan, keviskositasan 

minyak nabati akan berkurang dan bisa langsung dibakar di dalam mesin diesel, 

atau minyak nabati bisa diproses secara kimia untuk menghasilkan bahan bakar 

seperti biodiesel. Kayu dan produk-produk sampingannya bisa dikonversi menjadi 

biofuel seperti gas kayu, metanol atau bahan bakar etanol. 

1. Bio-etanol 

Bio-etanol adalah etanol yang diproduksi dari tumbuhan. Bio-etanol telah 

menggantikan 50% kebutuhan bensin transportasi bahkan bioetanol tidak 

hanya menjadi alternatif untuk substitusi bensin namun juga menurunkan 

emisi CO2 hingga 18%. Salah satu bahan baku unggulan untuk bioetanol 

adalah jagung karena bioetanol yang dihasilkan cukup besar. Satu ton 

jagung bisa menghasilkan 400 liter bioetanol dan mampu menghasilkan 
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etanol 99,5% yang dapat digunakan untuk campuran bensin (gasoline) dan 

kemudian disebut gasohol BE-10. 

Produksi etanol/bioetanol (atau alkohol) dengan bahan baku tanaman yang 

mengandung pati atau karbohidrat dilakukan melalui proses konversi 

karbohidrat menjadi gula (glukosa) larut air. Konversi bahan baku 

tanaman yang mengandung pati atau karbohidrat menjadi bioetanol 

ditunjukkan pada Tabel 8. 

Tabel 8. Konversi bahan baku tanaman yang mengandung pati atau 
karbohidrat dan tetes menjadi bioetanol 

Bahan Baku Kandungan Gula 
dalam Bahan 
Baku (Kg) 

Jumlah Hasil 
Konversi 

Bioetanol (L) 

Perbandingan 
Bahan Baku 

dan Bioetanol 
Jenis Konsumsi 

(Kg) 
Ubi Kayu 1000 250-300 166,6 6,5 : 1 

Ubi Jalar 1000 150-200 125 8 : 1 

Jagung 1000 600-700 200 5 : 1 

Sagu 1000 120-160 90 12 : 1 

Tetes 1000 500 250 4 :1 

 

2. Biodiesel/ biosolar 

Biodiesel/ biosolar adalah senyawa organik yang dapat digunakan sebagai 

bahan bakar diesel, yang dihasilkan dari minyak nabati, lemak, hewani 

atau minyak bekas. Agar dapat digunakan sebagai bahan pengganti solar, 

biodiesel harus memiliki kemiripan sifat fisik dan kimia dengan minyak 

solar. Salah satu sifat fisik yang penting yaitu viskositas. Dibandingkan 

dengan solar, biodiesel mempunyai beberapa keunggulan. Keunggulan 

utamanya yaitu emisi pembakaran yang ramah lingkungan karena mudah 

diserap kembali oleh tumbuhan dan tidak mengandung sulfur (SOX). Oleh 

sebab itu, minyak nabati ini baik digunakan sebagai pengganti/campuran 

solar. Biodiesel berasal dari asam lemak pada tanaman yang mengandung 

minyak nabati meliputi sirsak, kelapa, kelapa sawit, kapuk, jarak pagar, 

kedelai dan lainnya. Dalam proses pembuatan biodiesel senyawa utama 

dalam bahan bakunya yaitu ester. Biodiesel dapat dibuat dari 
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transesterifikasi asam lemak. Asam lemak dari minyak nabati direaksikan 

dengan alkohol menghasilkan ester dan produk sampingnya berupa 

gliserin yang bernilai ekonomi cukup tinggi. 

3. Biogas 

Biogas adalah campuran gas yang dapat dibakar (Tabel 9) yang terbentuk 

dari dekomposisi senyawa organik oleh bakteri anaerob. Biogas paling 

banyak mengandung metana dan karbon dioksida. Gas-gas yang terbentuk 

pada biogas merupakan produk sisa dari proses respirasi mikroorganisme 

pendegradasi dan gas-gas yang terbentuk tergantung pada zat organik yang 

didekomposisi. Jika zat organik tersebut lebih banyak mengandung 

karbohidrat, seperti glukosa beserta gula sederhana lain dan polisakarida 

seperti selulosa dan hemiselulosa maka jumlah metana yang dihasilkan 

akan sedikit tetapi jika kandungan lemaknya tinggi, metana yang 

diproduksi juga cukup tinggi. 

      Tabel 9. Komposisi biogas 
Gas % 
Metana (CH4) 55-70% 
Karbon dioksida (CO2) 30-45% 
Hidrogen Sulfida (H2S) 1-2% 
Hidrogen (H2) 1-2% 
Ammonia (NH3) 1-2% 
Karbon Monoksida Trace 
Nitrogen (N2) Trace 
Oksigen (O2) Trace 

*Komposisi sebenarnya bergantung pada zat yang didekomposisi 
(Sumber: Jørgensen, 2009) 

 

Metana dan hidrogen merupakan gas yang berkontribusi dalam 

pembakaran biogas. Metana merupakan gas yang tidak berwarna dan tidak 

berbau dengan titik didih -162oC dan terbakar dengan nyala berwarna biru. 

Metana juga merupakan komponen utama dari gas alam (77-90%). Biogas 

diproduksi secara alami di rawa-rawa, sawah, dan pada dasar danau atau 

laut pada kedalaman tertentu. Metana juga dihasilkan pada kotoran hewan 

(sapi, domba, rusa, unta, dan sebagainya). 
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Proses dekomposisi zat organik menjadi CH4 dan CO2 pada kondisi 

anaerob cukup rumit dan antarbakteri pendekomposisi saling 

ketergantungan karena zat yang menjadi produk sisa dari satu bakteri dapat 

menjadi substrat untuk bakteri yang lain. Jika dibandingkan dengan proses 

dekomposisi senyawa organik aerob, energi yang dihasilkan pada kondisi 

anaerob jauh lebih sedikit. Contohnya, dekomposisi glukosa pada kondisi 

aerob akan menghasilkan 32 molekul ATP, sementara pada kondisi 

anaerob hanya menghasilkan 2 molekul ATP. Hal ini berarti laju 

pertumbuhan bakteri anaerob jauh lebih rendah daripada bakteri anaerob.  

 
Gambar 90. Dekomposisi zat organik pada pembentukan biogas. A. 

Hidrolisis (1a, 1b, 1c). B. Acidogenesis (2, 3, 4). C. Methanogenesis (5, 6) 
(Sumber: Jørgensen, 2009) 

 
Proses pembentukan biogas secara umum terbagi tiga: hidrolisis, 

acidogenesis (juga disebut fermentasi), dan methanogenesis (Gambar 90). 
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a) Hidrolisis 

Pada proses ini, molekul berantai panjang seperti protein, karbohidrat, 

dan lemak dipotong menjadi unit yang lebih pendek bahkan menjadi 

monomernya. Bakteri yang khusus bekerja pada proses ini 

menghasilkan enzim yang khusus mengkatalisis proses ini. Proses ini 

terjadi di luar sel bakteri (ekstraseluler).  

 

Gambar 91. Struktur selulosa, hemiselulosa, dan lignin 
(Sumber: Jørgensen, 2009) 

Protein, pati dan gula sederhana mudah dihidrolisis pada kondisi 

anaerob. Namun, beberapa senyawa polimer karbon seperti lignin 

(Gambar 91) tidak dapat didekomposisi secara keseluruhan pada 

kondisi anaerob. Selulosa dan hemiselulosa juga mudah dihidrolisis 

oleh bakteri. Pada jaringan tumbuhan, selulosa dan hemiselulosa 
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terikat dengan lignin sehingga sulit untuk dihidrolisis bakteri. Hal ini 

mengakibatkan hanya 40% selulosa dan hemiselulosa yang 

terdekomposisi.  

b) Acidogenesis (Fermentasi) 

Pada tahap ini sekitar 50% monomer (glukosa, silosa, asam amino) dan 

asam lemak rantai panjang (LCFA) yang dihasilkan dari poses 

hidrolisis diproses lebih lanjut menjadi asam asetat (CH3COOH). Dua 

puluh persennya dikonversi menjadi CO2 dan H2, sementara sisa 

30%nya diubah menjadi asam lemak volatil berantai pendek (VFA).  

Asam lemak yang ada di alam umunya mengandung jumlah atom 

karbon genap.  VFA mengandung jumlah atom karbon kurang dari 

enam sementara LCFA mengandung jumlah atom karbon lebih dari 

enam (Tabel 10). 

Tabel 10. Contoh VFA dan LCFA 

Asam Lemak Rantai Pendek Asam Lemak Rantai Panjang 

Asm Format (HCOOH) Asam Laurat (C11H23COOH) 

Asam Asetat (CH3COOH) Asam Palmitat (C15H31COOH) 

Asam Propionat (C2H5COOH) Asam Stearat (C17H35COOH) 

Asam Butirat (C3H7COOH) Asam Oleat (C17H33COOH) 
dengan satu ikatan rangkap 

(Sumber: Jørgensen, 2009) 

 

Jika terdapat ketidakseimbangan, jumlah VFA akan meningkat 

sehingga proses bersuasana asam. Hal ini mengakibatkan laju 

pertumbuhan bakteri pendegrdasi VFA menurun. Degradasi VFA 

merupakan faktor yang sangat penting sehingga menjadi faktor 

pembatas pada pembentukan biogas. Hidrolisis satu molekul lemak 

sederhana menghasilkan gliserol dan 3 molekul LCFA. Jumlah 

substrat lemak yang banyak akan menghasilkan julah LCFA yang 

banyak juga, sementara jumlah protein yang banyak (protein 
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mengandung nitrogen pada gugus amino, -NH2) akan menghasilkan 

jumlah ammonium/ ammonia (NH4
+/NH3) yang banyak pula. 

c) Methanogenesis 

Tahap akhir produksi metana dilakukan oleh bakteri yang disebut 

methanogen. Methanogen tergolong dalam Archea, yaitu bakteri yang 

dapat hidup di daerah ekstrim. Ada dua golongan bakteri yang bekerja 

dalam memproduksi metana. Golongan pertama mendegradasi asam 

asetat menjadi metana sementara golongan kedua menghasilkan 

metana dari CO2 dan H2. Pada kondisi yang stabil, 70% metana 

dihasilkan melalui degradasi asam asetat dan 30%nya berasal dari CO2 

dan H2. Kedua proses selalu sejalan. Jika salah proses degradasi asam 

asetat menjadi metana terhambat diinhibisi maka proses pembentukan 

metana dari CO2 dan H2 pun terhambat. Methanogen mempunyai laju 

pertumbuhan yang paling lambat di antara bakteri-bakteri yang terlibat 

dalam proses produksi biogas. Methanogen juga menjadi faktor 

penentu seberapa cepat proses produksi biogas terjadi dan seberapa 

substrat dapat dicerna.  

Tabel 11. Reaksi pembentukan metana dari berbagai sumber 

 
(Sumber: Jørgensen, 2009) 

 
 

b. Saponifikasi 

Sabun merupakan garam dari asam lemak. Asam lemak adalah asam 

karboksilat dengan rantai panjang hidrokarbon tanpa cabang (alifatik). 

Strukturnya dapat dilihat pada Gambar 92. 
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Gambar 92. Struktur asam lemak dan sabun 
(Sumber: Magolan, 2010) 

 

Bagian kepala pada struktur sabun bersifat polar dan bermuatan sehingga 

dapat larut dalam air. Ujung hidrokarbon (alifatik, biasa disebut dengan bagian 

ekor) bersifat non polar sehingga sabun dapat bercampur dengan zat non polar dan 

membantu zat tersebut larut dalam air. 

Sabun dibuat melalui proses saponifikasi. Reaksinya dapat dilihat pada 

Gambar 93.  Dahulu, sabun dibuat dengan merebus lemak dari hewan dalam 

sebuah larutan yang mengandung kalium karbonat (variasi kalium yang 

mengandung mineral). Hal ini dilakukan jauh sebelum orang memiliki 

pemahaman yang baik tentang perubahan kimia yang terjadi. Sekarang diketahui 

bahwa proses ini adalah reaksi dari trigliserida (yang merupakan ester) dengan 

basa kuat seperti kalium hidroksida atau natrium hidroksida.  

Trigliserida merupakan bagian utama dari minyak sayur dan lemak hewan. 

Trigliserida adalah tri-ester dengan tiga rantai panjang hidrokarbon seperti asam 

lemak. Ketika trigliserida bereaksi dengan 3 larutan encer basa kuat, misal NaOH, 

ketiga ikatan ester terhidrolisis menghasilkan tiga garam asam lemak (molekul 

sabun) dan satu molekul gliserol seperti gambar berikut. Saponifikasi ini juga 

disebut hidrolisis basa. 
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Gambar 93. Reaksi Saponifikasi 

(Sumber: Magolan, 2010) 
 

Secara industri, sabun dibuat dengan reaksi natrium hidroksida dengan 

minyak sayur atau lemak sapi atau domba. Jumlah NaOH yang digunakan, waktu, 

dan kalor menjadi faktor terpenting dalam pembentukan sabun. Jika salah satu 

parameter ini tidak terpenuhi dengan baik maka reaksi saponifikasi tidak 

sempurna dan sabun yang dihasilkan menjadi sangat rapuh. Setelah sabun 

terbentuk, NaCl ditambahkan untuk mengendapkan sabun. Bagian encer dibuang. 

Zat yang tersisa adalah sabun mentah yang mengandung beberapa natrium klorida 

tidak murni, natrium hidroksida dan sisa gliserol. Biasanya pemurnian dilakukan 

dengan melarutkan kembali sabun dalam air mendidih dan kemudian didinginkan 

dan mengendapkannya sekali lagi dengan menambahkan natrium klorida. Setelah 

pemurnian, sabun ditambahkan komposisi bahan lain seperti pengharum, dan 

pewarna. 

c. Fermentasi Alkohol 

Alkohol dapat dihasilkan dari glukosa melalui mekanisme fermentasi 

alkohol. Glukosa menjadi substrat untuk mikroorganisme yang dapat mengalami 

fermentasi alkohol. Glukosa diubah menjadi piruvat melalui jalur glikolisis 

(Gambar 94). Kemudian pada kondisi anaerob, piruvat yang dihasilkan akan 

diubah menjadi etanol melalui dua tahap reaksi menggunakan enzim piruvat 

dekarboksilase dan alkohol dehydrogenase (Gambar 95). Tahap reaksi pertama 

akan menghasilkan hasil samping CO2. 
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Gambar 94. Jalur Glikolisis 
(Sumber: Moran, 2012) 



 
 
 
 
 

Kimia Organik dan Polimer 132 

KEGIATAN BELAJAR 4. PENERAPAN KIMIA 
DALAM INDUSTRI DAN LINGKUNGAN 

MODUL 6: KIMIA ORGANIK DAN POLIMER 

 
Gambar 95. Reaksi piruvat menjadi etanol dan CO2 

(Sumber: Nelson dan Cox, 2013) 

 

d. Pembuatan Nata de Coco 

Nata adalah selulosa bakteri yang dihasilkan oleh Acetobacter xylinum 

(Jagannath, 2008). Struktur molekul dari nata adalah (C6H10O5)n, sama seperti 

selulosa tumbuhan. Namun, sifat fisika dan kimianya berbeda. Nata mempunyai 

tingkat kemurnian yang lebih tinggi daripada selulosa tumbuhan. Derajat 

polimerisasinya pun lebih tinggi. Kekuatan tarikan dan sifatnya yang tinggi dan 

kemampuan menyerap air yang besar membuat nata lebih unggul dibandingkan 

selulosa tumbuhan. Fibrilnya 100 kali lebih tipis daripada selulosa tumbuhan 

(Chawla, 2009). 

Struktur dasar nata berupa mikrofibril yang terdiri atas rantai glukan yang 

saling terhubung dengan adanya ikatan hidrogen. Struktur mikrofibril inilah yang 

berperan dalam memberikan sifat nata seperti kekuatan tarikan dan derajat 

polimerisasi yang tinggi. A. xylinum menghasilkan dua bentuk nata: (1) selulosa 1, 

polimer seperti pita; dan (2) polimer amorf yang secara termodinamik lebih stabil. 

Perbedaannya dapat dilihat pada Gambar 96.  

Selulosa yang dihasilkan oleh A. xylinum merupakan hasil metabolisme 

glukosa. Jalur biosintesisnya dapat dilihat pada Gambar 97.  
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Gambar 96. Perbedaan selulosa 1 dan 2 yang dihasilkan oleh A. xylinum 
 

 
Gambar 97. Jalur biosintesis pembentukan selulosa oleh A. xylinum 
 

Keterangan: 
CS: Cellulose synthase; GK: Glukokinase; FBP: Fructose-1,6-biphosphate 
phosphatase; FK: Fruktokinase; 1FPk: Fructose-1-phosphateekinase; PGI: 
Phosphoglucoisomerase, PMG: Phosphoglucomutase; PTS:  System of 
phosphotransferases; UGP: Pyrophosphorylase uridine diphosphoglucose; 
UDPGlc: uridine diphosphoglucose; G6PDH glucose-6-phosphate 
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dehydrogenase; NAD: nicotinamide adenine dinucleotide; NADP: 
nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. 
 
e. Logam dan Pengolahannya 

Penggunaan logam dalam kehidupan manusia sudah dilakukan selama 

berabad-abad. Dalam sejarah, kita juga mengenal istilah zaman perunggu dan 

zaman besi. Selain itu, tahukah Anda bahwa manfaat pengolahan logam juga 

terdapat pada dunia musik. Senar gitar merupakan salah satu contoh pengolahan 

dari baja lunak melalui proses yang cukup kompleks. Senar ini dibuat dengan 

memvariasikan kekerasan dan kelenturan baja, sehingga hasilnya berupa bunyi 

yang bervariatif. 

Terkadang ketika kita berpikir tentang logam dalam kehidupan sehari-hari 

maka kita cenderung berpikir tentang besi, aluminium, atau nikel. Hal ini 

dikarenakan kelimpahan logam-logam tersebut yang cukup bersar dan 

kegunaannya yang cukup banyak. Meskipun demikian, logam-logam yang 

kelimpahannya hanya sedikit juga memiliki peran yang cukup penting dalam 

teknologi modern seperti dalam pembuatan mesin jet yang justru tidak 

menggunakan besi. Logam apa saja yang digunakan dalam pembuatan mesin jet? 

Bagaimana presentasenya? Mengapa menggunakan logam-logam tersebut? 

Silahkan cari tahu! 

Kebanyakan logam-logam yang ada di alam terdapat dalam bentuk 

mineralnya. Komponen anorganik berbentuk kristal dari bebatuan yang dibentuk 

pada kerak bumi.  Silikat dan aluminasilikat adalah mineral yang paling banyak 

kelimpahannya di kerak bumi. Akan tetapi, proses pemekatan dan reduksinya 

yang lebih rumit menjadikan silikat dan alumina kurang begitu penting secara 

komersial sebagai sumber logam. Malachite (Cu2CO3(OH)2), magnetit (Fe2O3), 

cinnabar (HgS), yang menghasilkan logam tembaga, besi, dan air raksa menjadi 

mineral yang sangat penting secara komersial (Gambar 98). Mineral deposit yang 

merupakan logam mudah di produksi secara ekonomis disebut sebagi Bijih logam 

(Tabel 12). 
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Tabel 12. Unsur logam dan mineralnya 
Logam Mineral Komposisi 
Aluminium Corundum Al2O3 

Gibbsite Al(OH)3 
Kromium Chromite FeCr2O4 
Tembaga Chalcocite Cu2S 

Chalcopyrite CuFeS2 
Malachite Cu2CO3(OH)2 

Besi Hematite Fe2O3 
Magnetite Fe3O4 

Timbal Galena PbS 
Magnesium Pyrolusite MnO2 
Merkuri Cinnabar HgS 
Molibdenum Molybdenite MoS2 
Timah Casseterite SnO2 
Titanium Rutile TiO2 

Ilmenitte FeTiO3 
Zink Sphalerite ZnS 

 

Gambar 98. Beberapa contoh mineral 
 

Lalu bagaimana proses pengolahan logam tersebut? 

Metalurgi merupakan ilmu dan teknologi mengekstrak logam-logam dari bijihnya 

atau senyawa amalgamnya serta persiapan untuk aspek kegunaannya. Biasanya 

proses pengambilan logam dari bijihnya melibatkan tiga tahap utama yaitu (1) 

penambangan dan penyiapan bijih, (2) Tahap produksi logam dan (3) pemurnian 

logam. 

1) Penambangan dan Penyapihan Biji 

Setelah proses penambangan, tahap selanjutnya yaitu penyiapan bijih. 

Pada proses ini, mineral dipisahkan dari materi pengotor dengan metode 

flotasi. Limbah biasanya berupa lumpur dan mineral silkat. Pada proses ini 
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bijih mentah secara halus digerus dan ditambahkan ke dalam air yang 

berisi minyak dan deterjen. Setelah diaerasikan, bijih tersebut terbawa ke 

atas oleh busa deterjen yang kemudian dikeringkan untuk mendapatkan 

bijih matang. 

2) Produksi Logam 

Sifat keelektronegatifan yang sangat rendah menyebabkan logam selalu 

bermuatan positif. Proses pengolahan logam bebas dari mineral atau 

bijihnya adalah mengunakan proses reduksi pada tahap akhir produksinya 

(Tabel 6). Sebelum dilakukan proses reduksi, teknik-teknik metalurgi 

digunakan agar bijih lebih mudah direduksi menjadi logam bebasnya. 

Beberapa proses metalurgi yang sering digunakan dalam industri logam 

adalah pyrometalurgi, hydrometalurgi, dan elektrometalurgi. 

Kebanyakan proses metalurgi dewasa ini menggunakan proses yang 

disebut pyrometalurgi atau dikenal sebagai prosedur pengolahan logam 

menggunakan suhu tinggi. Ada 3 jenis pyrometalurgi yang digunakan 

dalam industri logam yaitu kalsinasi, pembakaran, dan pelelehan. 

Kalsinasi adalah pemanasan bijih pada suhu tinggi sehingga bijih 

terdekomposisi dengan melepaskan produk gas. Produk gas yang terbentuk 

bisa sebagai CO2 atau H2O. Kalsinasi karbonat logam sering menghasilkan 

oksida logam dan CO2 sedangkan logam-logam terhidrat terdekomposisi 

mengeluarkan air. Seperti pada reaksi berikut ini. 

PbCO3(s) → PbO + CO2 

CuSO4.xH2O → CuSO4 + xH2O 

Pembakaran adalah perlakuan termal yang menyebabkan reaksi kimia 

antara bijih mentah dan atmosfir tungku pembakar yang biasanya O2. 

Proses pembakaran yang penting adalah oksidasi bijih sulfida logam. Pada 

proses ini, sulfida logam diubah menjadi oksida logam, seperti 

contoh berikut: 

2MoS2(s) + 7O2(g) → 2MoO3(s) + 4SO2(g) 

2ZnS(s) + O2(g) → 2ZnO(g) + 2SO2(g) 
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Tabel 13. Proses reduksi untuk memperoleh unsur logam berdasarkan 
afinitas elektronnya 

 

(Sumber: https://bisakimia.com/2015/11/04/materi-logam-dan-

pengolahannya/) 

 

Bijih sulfida dari logam yang kurang aktif seperti merkuri sulfida dapat 

direduksi langsung melalui pembakaran menghasilkan logam merkuri 

bebas. 

HgS(s) + O2(g) → Hg(g) + SO2(g) 

Dalam banyak proses logam bebas juga dihasilkan dengan menggunakan 

gas pereduksi selama proses pembakaran. Karbon monoksida sering 

digunakan sebagai gas pereduksi dalam mereduksi oksida logam. 

PbO(s) + CO(g) → Pb(l) + CO2(g) 

Pelelehan, pada proses ini material yang terbentuk pada reaksi kimia 

dipisahkan dalam dua atau lebih lapisan. Dua lapisan penting yang 

terbentuk di tungku adalah lelehan logamnya dan ampas. Lelehan logam 

ini bisa saja mengandung hanya logam tunggal atau larutan dari dua atau 

lebih logam. 

3) Pemurnian Logam 

Tahap terakhir dari pengolahan logam adalah proses pemurniannya. Pada 

proses ini logam mentah atau produk logam yang masih ada pengotor 
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dilakukan proses metalurgi agar meningkatkan kemurniannya meningkat 

kemurniannya dan komposisi logamnya menjadi lebih jelas. Tujuan dari 

proses pemurnian ini agar menghasilkan logam tunggal murni. Namun 

kadang juga menghasilkan produk campuran yang komponen atom-

atomnya terdefinisi, misalnya dalam produksi baja dari besi mentah. 

a. Pyrometalurgi Besi dan Oksidasi Basa 

Komponen besi di kerak bumi ditemukan dalam mineral yang berbeda-

beda seperti pirit (FeS), siderit (FeCO3), hematit (Fe2O3) dan magnetit 

(Fe3O4). Proses metalurgi besi melibatkan reduksi kimia dari mineral oleh 

karbon pada tungku pembakar yang ditunjukkan pada Gambar 99. Bijih 

besi, batu kapur (CaCO3) dan karbon dimasukkan kedalam tungku bagian 

atas. Melalui reaksi dengan oksigen dan air, arang juga berfungsi sebagai 

penyedia gas pereduksi CO dan H2. Batu kapur CaCO3 sebagai penyuplai 

oksida basa CaO yang akan bereaksi dengan silikat dan pengotor lain 

untuk di buang sebagai ampas. Udara yang masuk dari tungku bawah 

merupakan bahan baku yang sangat penting untuk membakar arang. Di 

dalam tungku, oksigen bereaksi dengan karbon pada arang membentuk 

karbon dioksida. 

C(s) + O2 (g) → 2CO(g) ΔH = -221 kJ 

Sedangkan uap air di udara juga bereaksi dengan karbon membentuk 

karbon monoksida dan gas hidrogen pada temperatur sekitar 2000oC. 

C(s) + H2O(g)→ CO(g) + H2(g) ΔH = +131 kJ 

Gas-gas CO dan H2 yang terbentuk mereduksi besi oksida, sebagai contoh 

reaksi dengan Fe2O3 berikut ini. 

Fe3O4(s) + 4CO(g) → 3Fe(s) + 4CO2 (g) ΔH = -15 kJ 

Fe3O4 (s) + 4H2 (g) → 3Fe(s) + 4H2O(g) ΔH = +150kJ 
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Gambar 99. Pyrometalurgi besi 

Kemudian lelehan besi dikumpulkan di dasar tungku seperti terlihat dalam 

Gambar 99. Lelehan ini masih bercampur dengan pengotor-pengotor 

seperti oksida silikon dan aluminium. Pengotor-pengotor seperti 

alumunium oksida Al2O3 dan silikon SiO2 direaksikan dengan CaO 

membentuk ampas. 

CaO(s) + SiO2 (s) → CaSiO3 (l) 

CaO(s) + Al2O3 (s) → Ca(AlO2)2 (l) 

 

Agar Anda lebih memahami materi ini, silahkan tonton video berikut ini. 

https://www.youtube.com/watch?v=8sPYEClAb80 . 

Manufaktur baja merupakan satu dari industri logam yang sangat penting. 

Di Amerika Serikat, konsumsi baja pertahun mencapai 100 juta ton. Baja 

adalah amalgam besi yang mengandung 0,03 sampai 1,4% karbon dan 

beberapa komponen lain seperti Mn, P, S, dan Si. Produksi besi pada 

dasarnya adalah proses reduksi besi oksida menjadi logam besi, sementara 
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itu konversi besi menjadi baja adalah proses oksidasi. Pada proses 

oksidasi, pengotor yang tidak diinginkan akan dihilangkan dari besinya 

melalui reaksi dengan oksigen. Salah satu metode yang sering digunakan 

adalah menggunakan basic oxygen process. Lelehan besi dari tungku 

pembakar dituangkan ke dalam labu silinder dengan posisi vertikal dan 

diberikan gas oksigen bertekanan. 

 

Gambar 100. Proses oksidasi basa 

Pada kondisi ini, mangan fosfor dan silikon serta karbon yang berlebih 

bereaksi dengan oksigen membentuk oksidanya. Oksida-oksida ini 

kemudian direaksikan dengan pereaksi yang sesuai untuk membentuk 

ampas seperti CaO atau SiO2. Tipe pereaksi yang diperlukan bergantung 

kepada pengotor yang ada. Jika pengotor utama adalah silikon dan fosfor 

maka pereaksi yang akan digunakan adalah pereaksi basa misal CaO. 

CaO(s) + SiO2 (s) → CaSiO3 (l) 

P4O10(s) + 6CaO(s) → Ca3(PO4)2(l) 

Lain halnya jika pengotor utamanya adalah mangan, maka pereaksi basa 

seperti SiO2 yang akan digunakan. 

MnO(s) + SiO2(s) → MnSiO3(l) 

 

b. Hidrometalurgi 

Pengolahan logam menggunakan metode pyrometalurgi membutuhkan 

energi yang sangat besar dan menimbulkan polusi udara dari asap 



 
 

Hesty Parbuntari dan tim 

KEGIATAN BELAJAR 4. PENERAPAN KIMIA 
DALAM INDUSTRI DAN LINGKUNGAN 

141 

MODUL 6: KIMIA ORGANIK DAN POLIMER 

buangan, terutama sulfur dioksida. Alternatif metode lain dikembangkan 

untuk pengolahan beberapa logam. Logam diekstraksi dari bijihnya 

dengan menggunakan reaksi air. Proses ini disebut hidrometalurgi. Proses 

hidrometalurgi yang paling penting adalah penyepuhan. Pada proses ini, 

senyawa yang mengandung logam dilarutkan secara selektif. Jika senyawa 

tersebut larut dalam air, maka air sebagai zat penyepuh. Zat yang lebih 

umum digunakan untuk proses penyepuhan biasanya adalah asam, basa 

atau garam. Sering kali proses pelarutannya melibatkan pembentukan ion 

kompleks sebagai contoh dalam penyepuhan emas. Bijih emas yang telah 

dipekatkan kadarnya ditambahkan ke dalam larutan NaCN. Kehadiran ion 

CN- dan air akan mengoksidasi emas dan membentuk ion Au(CN)2– yang 

larut dalam air. 

4Au(s) + 8CN–(aq) + O2 (g) + 2H2O(l) → 4Au(CN)2
–(aq) + 4OH–(aq) 

Setelah ion logam secara selektif terlarut dari bijihnya, ion tersebut akan 

mengendap dari larutan membentuk logam bebas atau sebagai senyawa 

ionik yang tak larut. Emas dalam contoh ini dihasilkan dari kompleks 

sianidanya melalui reduksi menggunakan serbuk Seng 

Zn. Selain emas, alumunium juga diproduksi secara komersial melalui 

metode hidrometalurgi. Bijih yang paling berguna dalam proses 

pengolahan aluminium adalah bauksit, yang alumunium sebagai oksida 

hidratnya, Al2O3.H2O. Proses pemurnian alumunium disebut juga proses 

Bayer. Pertama-tama bijih alumunium digerus halus dan dicampurkan 

pada larutan NaOH pekat, sekitar 30% berat NaOH pada interval 

temperatur antara 150 sampai 230oC. 

Tekanan yang cukup sekitar 30 atm diberikan untuk mencegah pendidihan. 

Al2O3 terlarut membentuk kompleks ion aluminat Al(OH)4
-. 

Al2O3.H2O(s) + 2H2O(l) + 2OH–(aq) → 4Al(OH)4
–(aq) 

Setelah endapan alumunium hidroksida dipisahkan dengan penyaringan, 

endapan tersebut dikalsinasi untuk proses selanjutnya, elektro-reduksi 

menjadi logam. 



 
 
 
 
 

Kimia Organik dan Polimer 142 

KEGIATAN BELAJAR 4. PENERAPAN KIMIA 
DALAM INDUSTRI DAN LINGKUNGAN 

MODUL 6: KIMIA ORGANIK DAN POLIMER 

Sebelum proses elektrolisis lebur, aluminium oksida (titik lebur 

2045 °C) dicampur dengan kriolit (Na3[AlF6]) untuk menurunkan titik 

leburnya. Campuran yang dihasilkan (yang terdiri dari 80-90% kriolit) 

memiliki titik lebur 950°C, sehingga proses elektrolisis lebur pun menjadi 

dimungkinkan. Proses elektrolisisnya dapat disederhanakan seperti ini: 

Katoda: 

Al3+ + 3 e− → Al 

Anoda: 

O2− + C → CO + 2 e− 

Secara keseluruhan: 

Al2O3 + 3 C → 2 Al + 3 CO 

Dalam kenyataannya, lebih banyak CO2 yang dibentuk di anoda daripada 

CO: 

Al2O3 + 3/2 C → 2 Al + 3/2 CO2 

c. Elektrometalurgi 

Elektrometalurgi sering digunakan dalam proses pengolahan logam 

terutama untuk logam-logam aktif seperti natrium, magnesium dan 

alumunium. Logam-logam ini tidak dapat dihasilkan dari larutan airnya 

karena air lebih mudah direduksi daripada ion logamnya. 

Potensial reduksi standar air lebih positif dari pada Na+ (Eo = -2,71 V), 

Mg2+ (Eo = -2,37 V), Al3+ (Eo = -1,66) dalam kondisi asam maupun basa: 

2H+(aq) + 2e– → H2(aq)    Ered = 0,00 V 

2H2O(l) + 2e–→ H2(aq) + 2OH–   Ered = – 0,83 V 

Oleh karena itu, untuk mendapatkan logam dari proses elektrometalurgi 

haruslah dilakukan pada medium lelehan garam non-air. 

 

f. Kimia dalam Lingkungan 

Kita sering sekali melihat fenomena atau reaksi-reaksi kimia yang terjadi 

di lingkungan sekitar. Salah satu contoh yang paling sederhana ada ketika kita 

berkendaraan bermotor. Kendaraan bermotor mampu digunakan salah satunya 

karena adanya proses pembakaran bahan bakar yang sering kita sebut sebagai 
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bensin. Bensin tersusun atas hidrokarbon rantai lurus, mulai dari C7 (heptana) 

sampai dengan C11. Dengan kata lain, molekul-molekul pada bensin hanya 

tersusun atas hidrogen dan karbon yang saling terikat satu dengan lainnya yang 

kemudian akan membentuk suatu rantai panjang. Hasil pembakaran sempurna dari 

bensin adalah CO2, H2O, dan energi panas. 

Pembakaran bahan bakar fosil dalam mesin kendaraan mengakibatkan 

pelepasan berbagai zat yang dapat mengakibatkan pencemaran udara seperti 

CO2, CO dari pembakaran bahan bakar yang tidak sempurna dan bersifat racun, 

serta NOx (NO, NO2). Pembakaran bahan bakar dalam suhu yang tinggi, sehingga 

nitrogen dalam udara ikut teroksidasi. NOx dapat menyebabkan hujan 

asam dan smog fotokimia. Pb pada penggunaan bensin yang mengandung aditif 

senyawa timbal bersifat racun. 

Jika kita perhatikan lebih mendalam, terdapat beberapa masalah yang 

sedang kita hadapi saat ini seperti asap, penipisan lapisan ozon (yang disebabkan 

oleh CFC) di kota-kota besar, gas rumah kaca (seperti CO2) dan gas CO. 

Bagaimana efek yang terjadi? Gas CO yang dihasilkan apabila masuk ke dalam 

tubuh manusia akan mudah berikatan dengan hemoglobin yang seharusnya 

berikatan dengan oksigen, sehingga dapat menimbulkan keracunan bahkan bias 

memicu kematian. Selain gas CO2 dan CO, gas NOx dan SO2 dapat memberikan 

efek negatif seperti hujan asam. Penting untuk diketahui bahwa hujan asam tidak 

selalu hujan yang turun dalam bentuk butiran air saja. Fenomena alam ini juga 

bisa terjadi dalam bentuk kabut, hujan es, salju, bahkan gas dan debu yang 

mengandung asam. 

Hujan asam memiliki nilai pH di bawah angka 5. Padahal, idealnya pH air 

hujan yang normal berkisar dari 5-6. Semakin asam sifat suatu zat, maka 

dampaknya akan semakin merusak. Partikel-partikel kecil yang dihasilkan hujan 

asam, seperti sulfur dioksida dan nitrogen dioksida, jika terhirup dapat 

menyebabkan gangguan pernapasan seperti asma atau bronkitis. Pada orang yang 

sebelumnya sudah memiliki riwayat penyakit tersebut, fenomena alam ini dapat 

memicu kekambuhan atau bahkan memperburuk gejala yang ada. Lebih jauh, 

fenomena alam ini juga bisa menyebabkan kerusakan paru-paru permanen apabila 
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Anda terpapar partikel asam dalam jumlah yang berlebihan dan dalam jangka 

waktu panjang. Oleh karena alasan-alasan inilah, para ilmuwan sekarang sedang 

berusaha untuk mengganti bahan bakar bensin dengan bahan bakar hidrogen yang 

lebih ramah lingkungan, karena jika H2 ini direaksikan dengan O2 hanya akan 

menghasilkan uap air. 

Pencemaran air beberapa dekade ini juga menyita perhatian yang cukup 

tinggi. Hal ini disebaban oleh kehadiran industri di tanah air yang semakin 

meningkat. Limbah industri cair sebagian besar mengandung logam berat yang 

sulit untuk diolah kembali sehingga kualitas air akan semakin menurun apabila 

tercemar oleh logam-logam berat ini. 

Apakah sebenarnya logam berat itu? Logam berat merupakan logam yang 

melebihi 5 g/cm3. Sebagian besar elemen yang merupakan logam berat sangat 

larut dalam air, racun dan agen karsinogenik. Logam berat yang biasanya 

dihasilkan dari industry seperti Cu, Ag, Zn, Cd, Au, Hg, Sn, Cr, Fe, Ni, Ar, Se, 

Mo, Co, Mn, dan Al. Logam-logam berat ini memberikan ancaman serius bagi 

populasi manusia, fauna dan flora. Logam-logam berat dapat diserap dan 

terakumulasi dalam tubuh manusia dan menyebabkan efek serius pada kesehatan 

seperti kanker, kerusakan organ, kerusakan sistem, dan bahkan kematian. Logam 

berat yang dihasilkan dari industri dihasilkan pada proses-proses yang 

berlangsung di industry tersebut seperti elektroplating, pengendapan, elektrolisis, 

konversi, pemurnian, dan lain-lain. 

Pada saat ini, sudah banyak studi yang mengembangkan metode-metode 

untuk penyerapan logam berat yang ada pada perairan. Metode-metode ini sangat 

bervariatif seperti penggunaan mikroalga, arang aktif, senyawa kimia tertentu 

(kitosan dan selulosa) sebagai agen dalam proses biosorpsi maupun adsorpsi. 

Hingga saat ini, para ahli terus berusaha untuk menyelesaikan masalah limbah cair 

industri dengan mengembangkan metode-metode yang efektif dan ramah 

lingkungan. 

4. Forum Diskusi 

Sekelompok mahasiswa mendapatkan proyek perkuliahan untuk 

memproduksi bioetanol. Mereka memutuskan untuk menggunakan singkong 
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sebagai bahan bakunya. Diskusikanlah langkah-langkah apa saja yang harus 

dilakukan sekelompok mahasiswa tersebut mulai dari persiapan bahan baku 

hingga bioetanol dihasilkan. 

 

PENUTUP 

1. Rangkuman 

Biofuel merupakan bahan bakar yang berasal dari bahan-bahan organik 

sehingga bahan bakar yang dihasilkan lebih ramah lingkungan. Biofuel dapat 

menghasilkan bahan bakar berupa bioetanol dan biodiesel. Biogas merupakan 

campuran gas yang terbentuk dari dekomposisi senyawa organik oleh bakteri 

anaerob. Biogas yang paling banyak dihasilkan mengandung metana dan karbon 

dioksida. Proses pembentukan biogas secara umum terdiri atas hidrolisis, 

acidogenesis (fermentasi) dan methagenesis. Safonifikasi merupakan proses 

pembuatan sabun dengan mereaksikan asam lemak dengan alkali (misal NaOH). 

Fermentasi alkohol merupakan proses pembuatan alkohol dari glukosa. Glukosa 

menjadi substrat untuk mikroorganisme yang dapat melakukan fermentasi 

alkohol. Pada awalnya, glukosa akan diubah menjadi piruvat melalui jalur 

glikolisis kemudian piruvat akan diubah menjadi etanol dan CO2. Nata merupakan 

selulosa bakteri yang dihasilkan oleh Acetobacter xylinum. Struktur molekul dari 

Nata adalah (C6H10O5)n (sama seperti selulosa tumbuhan) namun sifat fisika dan 

kimianya berbeda. 

Metalurgi merupakan ilmu dan teknologi mengekstrak logam-logam dari 

bijihnya atau senyawa amalgamnya serta persiapan untuk aspek kegunaannya. 

Biasanya proses pengambilan logam dari bijihnya melibatkan tiga tahap utama 

yaitu (1) penambangan dan penyiapan bijih, (2) Tahap produksi logam dan (3) 

pemurnian logam. 

Tahap terakhir dari pengolahan logam adalah proses pemurniannya. Pada 

proses ini logam mentah atau produk logam yang masih ada pengotor dilakukan 

proses metalurgi agar meningkatkan kemurniannya meningkat kemurniannya dan 

komposisi logamnya menjadi lebih jelas. Tujuan dari proses pemurnian ini agar 

menghasilkan logam tunggal murni. Namun kadang juga menghasilkan produk 
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campuran yang komponen atom-atomnya terdefinisi, misalnya dalam produksi 

baja dari besi mentah. Tahap ini meliputi pyrometalurgi, hidrometalurgi, dan 

elektrometalurgi. 

Kimia sangat berhubungan dengan kehidupan sekitar. Melalui ilmu kimia, 

kita dapat mengatasi berbagai masalah yang ada pada saat ini. Misalnya, untuk 

mengatasi pencemaran udara oleh gas buangan kendaraan bermotor, saat ini para 

ahli sedang mengembangkan suatu sumber energy alternative. Selain itu, industri 

juga menghasilkan limbah cair yang mengandung logam berat. Saat ini, para ahli 

juga sedang mengembangkan berbagai metode untuk penyerapan logam berat 

tersebut. 

 

 

2. Soal Tes Formatif 

Pilihlah salah satu jawaban yang benar dari soal-soal berikut ini! 

1. Pada tahap methanogenesis pada proses pembentukan biogas, gas metana 

didapatkan dari hasil…. 

A. pemecahan minyak menjadi asam lemak bebas 

B. pemecahan minyak menjadi asam lemak bebas dan degradasi asam asetat 

C. degradasi asam asetat yang dihasilkan dari proses acidogenesis 

D. reaksi antara CO2 dengan H2 yang dihasilkan dari proses acidogenesis 

E. degradasi asam asetat yang dihasilkan dari proses acidogenesis dan 

reaksi antara CO2 dengan H2 yang dihasilkan dari proses acidogenesis 

2. Jumlah ATP yang dihasilkan dari hasil fermentasi alkohol adalah…. 

A. 10 ATP 

B. 8 ATP 

C. 6 ATP 

D. 4 ATP 

E. 2 ATP 

3. Pupuk ZA pada pembuatan nata de coco digunakan sebagai… 

A. sumber karbon 

B. sumber nitrogen 
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C. sumber oksigen 

D. sumber glukosa 

E. sumber hidrogen 

4. Enzim yang mengkatalisis reaksi perubahan asetaldehid menjadi etanol pada 

fermentasi alkohol adalah… 

A. alkohol dehidrogenase 

B. piruvat dekarboksilase 

C. fosfofruktokinase 

D. heksokinase  

E. aldolase 

5. Perhatikan tabel berikut ini. 

 

Tabel di atas menunjukkan perbedaan energi pembentukan biogas melalui 

beberapa mekanisme/ atau proses. Faktor utama yang menentukan laju reaksi 

pembentukan biogas yaitu… 

A. sumber utama reaksi 

B. proses hidrolisis 

C. proses acidogenesis 

D. proses methanogenesis 

E. jumlah CO2 dan H2O 

6. Seorang mahasiswa akan melakukan percobaan pembuatan sabun dengan 

menggunakan VCO. Dia melakukan percobaan hanya berpedoman pada 

reaksi saponifikasi yang belum disetarakan terlebih dahulu. Ternyata, sabun 

yang dihasilkan terlalu encer. Keesokannya dia melakukan percobaan yang 

sama tetapi dengan memperhatikan beberapa hal penting dalam proses 
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saponifikasi. Sabun yang diperoleh dari percobaan kedua memiliki kepadatan 

yang pas. Hal-hal yang penting apa saja yang menjadi pedoman mahasiswa 

tersebut…. 

A. jumlah NaOH 

B. suhu pemanasan 

C. jumlah gliserol 

D. kalor 

E. waktu saponifikasi 

7. Dari beberapa mineral berikut yang merupakan mineral yang dapat digunakan 

sebagai sumber utama besi adalah…. 

A. Fe3O4 dan CuFeS2 

B. Fe2O3 dan Fe3O4 

C. FeTiO3 dan FeCr2O4 

D. FeCr2O4 dan CuFeS2 

E. Fe2O3 dan Fe3TiO3 

8. Suatu industri logam akan melakukan suatu proses produksi logam melalui 

suatu proses pemanasan bijih pada suhu tinggi sehingga bijih terdekomposisi 

dengan melepaskan produk gas. Gas yang dihasilkan dari tahapan ini 

merupakan gas yang dibutuhkan tumbuhan dalam proses fotosintesis. Dari 

fakta-fakta tersebut, sumber mineral yang mungkin digunakan industri 

tersebut adalah…. 

A. Pb(CO)3 

B. Al2O3 

C. Cu2S 

D. Fe2O3 

E. Fe3TiO3 

9. Suatu pabrik pengolahan baja sedang melakukan proses produksi. Pada tahap 

akhir, dihasilkan beberapa pengotor-pengotor yang berupa oksida. Seorang 

pegawai menambahkan SiO2 untuk menghasilkan ampas. Jenis senyawa 

oksida yang dihasilkan dari pabrik baja tersebut adalah… 

A. P4O10 
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B. SiO2 

C. MnO 

D. ZnO 

E. Fe2O3 

10. Suatu industri pengolahan logam mendapat teguran dari warga sekitar area 

industri karena limbah industri yang dihasilkan. Limbah industri tesebut 

berupa asap sulfur dioksida. Seorang ahli menyarankan agar industri tersebut 

menggunakan metode pemurnian logam yang lebih ramah lingkungan. 

Industri tersebut terletak tidak jauh dari gunung yang menghasilkan sumber 

air yang cukup banyak. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, metode pemurnian 

yang sebelumnya digunakan dan metode yang sebaiknya digunakan oleh 

industri tersebut adalah…. 

A. kalsinasi dan pyrometalurgi 

B. pyrometalurgi dan oksida basa 

C. elektrometalurgi dan hidrometalurgi 

D. pyrometalurgi dan hidrometalurgi 

E. elektometalurgi dan hidrometalurgi 
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TUGAS AKHIR 

Setelah Anda menyelesaikan semua kegiatan di KB 1-4 dan sebelum 

mengerjakan soal sumatif, terlebih dahulu kerjakan tugas akhir berikut ini. 

a. Alkohol merupakan golongan senyawa organik yang cukup penting. Hal ini 

dikarenakan alkohol dapat disintesis dengan berbagai cara. Alkohol juga 

terlibat di berbagai reaksi untuk mensintesis senyawa tertentu misalnya untuk 

menghasilkan suatu ester maka diperlukan suatu alkohol yang dapat bereaksi 

http://webpages.uidaho.edu/chem276/files/7 - synthesis of soap.pdf
http://webpages.uidaho.edu/chem276/files/7 - synthesis of soap.pdf
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dengan suatu asam karboksilat. Oleh sebab itu, sintesis alkohol menjadi hal 

yang cukup penting. Jalur sintesis alkohol juga khas antara alkohol primer, 

sekunder, dan tersier. Misalnya, dengan menggunakan pereaksi Grignard, 

alkohol primer hanya dapat disintesis dengan formaldehid, alkohol sekunder 

dengan aldehid, dan alkohol tersier dengan suatu keton. Buatlah rangkuman 

mekanisme reaksi apa saja untuk sintesis alkohol berdasarkan klasifikasinya 

(alkohol primer, sekunder, tersier)! 

g. Terdapat lima tabung reaksi yang berisi glukosa, sukrosa, pati, histidin, 

sistein, triptofan. Seperti yang kita ketahui bahwa ada banyak uji karbohidrat 

dan protein. 

a. Rangkumlah uji apa saja yang dapat membuktikan adanya masing-

masing zat tersebut dalam tabung reaksi! 

b. Zat apa sajakah yang berpotensi sebagai bahan baku bioetanol? Berikan 

alasannya! 

 

 

SOAL TES SUMATIF 

Pilihlah salah satu jawaban yang benar dari soal-soal berikut ini! 

1. Trimetilamina merupakan suatu senyawa yang memiliki orbital yang sama 

dengan orbital CH4 dan amonia. Meskipun demikian, tolakan antar elektron 

menyebabkan sudut yang terbentuk pada molekul trietilamina yang lebih besar. 

Bentuk molekul trimetilamina adalah …. 

A.  segitiga sama sisi 

B. oktahedral 

C. trigonal bipiramida 

D. tetrahedral 

E. linear 

2. Dalam penentuan nama suatu senyawa yang memiliki gugus fungsi lebih dari 

satu, pemberian nama mengutamakan gugus fungsi dengan prioritas yang 

paling tinggi. Berdasarkan aturan tersebut, maka nama dari senyawa berikut 

adalah…. 
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O
OH 

A. 1-metil-4-etoksibutanol 

B. 2-hidroksi-5-metoksipentana 

C. 5-etoksi-2-pentanol 

D. 1-etoksi-4-hidroksipentana 

E. 4-etoksi-1-metilbutanol 

3. Senyawa organik berikut ini yang bukan merupakan senyawa yang 

mempunyai ikatan rangkap terdelokalisasi atau elektron π terlokalisasi 

adalah…. 

A.    D.

B.    E.

C.

 

Wacana berikut ini digunakan untuk  menjawab soal nomor 4 dan 5. 

Suatu senyawa dengan rumus molekul C19H38 telah berhasil diisolasi dari 

minyak ikan dan plankton. Reaksi hidrogenasi terhadap senyawa ini 

menghasilkan senyawa 2,6,10,14-tetrametilpentadekana. Reaksi ozonolisis 

C19H38 menghasilkan (CH3)2C=O dan suatu aldehid yang memiliki karbon 

berjumlah 16. 

4. Nama IUPAC senyawa dengan rumus molekul C19H38 tersebut adalah …. 

A. 2,6,10,14-tetrametil-1-pentadekena 

B. 2,6,10,14-tetrametil-2-pentadekena 

C. 2,6,10,14-tetrametil-3-pentadekena 

D. 2,6,10,14-tetrametil-2-pentadekana 

E. 2,6,10,14-tetrametil-3-pentadekana 
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5. Senyawa aldehid yang terbentuk dari reaksi ozonolisis C19H38 tersebut 

adalah…. 

A. 4,8,12-trimetiltridekanal 

B. 4,8-dimetiltetradekanal 

C. 4,8,12,12-tetramatildodekanal 

D. 2-metilpentadekanal 

E. 2,3-dimetiltetradekanal 

6. Seorang peneliti akan mensintesis suatu alkohol primer. Alkohol yang akan 

disintesis tersebut adalah n-heksanol. Di laboratorium, pada saat itu hanya 

tersisa heksilklorida, 1-heksena, natrium hidroksida, asam klorida, dan 

akuades. Kemungkinan reaksi yang dapat diterapkan untuk mensintesis n-

heksanol adalah…. 

A. SN1 dan E1 

B. SN2 dan E2 

C. SN2 dan hidrasi 

D. SN1 dan hidrasi 

E. SN2 dan E1 

7. Suatu alkohol dapat dibuat dari berbagai cara seperti dengan menggunakan 

alkil halida primer dengan mekanisme reaksi SN2, dengan menggunakan 

reagen Grignard, dengan reaksi reduksi, ataupun dengan mekanisme hidrasi 

alkena. Seorang peneliti ingin sintesis senyawa 2-butanol, reaksi yang tidak 

akan mungkin menghasilkan senyawa tersebut adalah…. 

A. reaksi SN2 butil klorida 

B. reduksi 2-butanon 

C. reaksi propanal dengan CH3MgBr 

D. reaksi hidrasi 1-butena 

E. reaksi hidrasi 2-butena 

8. Mekanisme reaksi substitusi dan eliminasi pada alkohol sedikit berbeda 

dengan mekanisme reaksi dan eliminasi pada alkil halida. Sebelum terjadi 

penyerangan nukleofilik, alkohol akan mengalami tahapan protonasi 
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(penyerangan gugus OH terhadap H+ dari asam) terlebih dahulu. Hal ini 

disebabkan oleh ….. 

A. mekanisme reaksi yang terjadi merupakan reaksi asam basa 

B. alkohol merupakan suatu basa kuat 

C. elektronegatifitas oksigen pada –OH lebih tinggi 

D. alkil halida memiliki kecenderungan sebagai nukleofil 

E. gugus –OH pada alkohol bukan gugus pergi yang baik 

9. Senyawa sikloheksanol dapat menghasilkan produk X (suatu senyawa siklis 

berantai tunggal). Reaksi yang berlangsung merupakan reaksi bertahap atau 

dikenal sebagai reduksi tidak langsung. Hal ini berarti bahwa produk X tidak 

dihasilkan langsung dari reduksi sikloheksanol melainkan dari sikloheksena. 

Produk X yang dimaksud adalah…. 

A. heksena 

B. sikloheksana 

C. 1-metil pentena 

D. 1-metil pentana 

E. siklopentana 

10. Suatu senyawa Y dapat menghilangkan warna brom jika ditambahkan dengan 

Br2 /CCl4. Senyawa Y tersebut adalah ….. 

A. benzena 

B. sikloheksana 

C. sikloheksena 

D. pentana 

E. pentena 

11. Dalam suatu praktikum biologi di SMA, seorang siswa diminta untuk 

membawa sampel urin dari keluarganya. Sampel tersebut dilakukan suatu uji 

diabetes. Setelah praktikum, siswa tersebut menyimpulkan bahwa seluruh 

anggota keluarga tidak mempunyai penyakit diabetes. Uji yang mungkin 

dilakukan siswa tersebut adalah…. 

A. uji iodin 

B. uji Molisch 
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C. uji Fehling 

D. uji Benedict 

E. uji biuret 

12. Suatu laboratorium penelitian di Padang melakukan uji terhadap suatu 

protein. Setelah ditambahkan suatu Pb(Asetat) dalam keadaan basa dihasilkan 

suatu endapan hitam, sehingga diduga protein tersebut merupakan 

A. sistein 

B. valin 

C. isoleusin 

D. leusin 

E. tirosin 

13. Glukosa direaksikan dengan Cu(OH)2 dalam kondisi basa akan menghasilkan 

suatu garam. Reaksi ini juga ditandai dengan adanya suatu endapan. Endapan 

yang terbentuk tersebut adalah…. 

A. endapan cermin perak Ag 

B. endapan merah bata CuO 

C. endapan merah bata Cu2O 

D. endapan ungu CuS 

E. endapan biru CuO 

14. Suatu senyawa berhasil diisolasi oleh seorang ilmuan. Untuk membuktikan 

bahwa senyawa diisolasi merupakan senyawa yang diinginkan, ilmuan 

tersebut melakukan uji sederhana. Beberapa tetes reagen iodin ditambahkan 

senyawa tersebut dan menghasilkan perubahan warna menjadi merah anggur. 

Senyawa yang berhasil diisolasi oleh ilmuan tersebut adalah….. 

A. amilum 

B. glikogen 

C. pati 

D. dekstrin 

E. selulosa 
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15. Sistein memiliki struktur yang cukup berbeda dengan asam amino yang lain. 

Hal ini disebabkan adanya gugus sulfhidril. Sistein akan menghasilkan 

merkaptan jika direaksikan dengan ion logam….. 

A. Fe3+ 

B. Al3+ 

C. Zn2+ 

D. Ag+ 

E. Cu2+ 

16. Tumbuhan A, B, C, D, dan E memiliki potensi sebagai sumber bahan baku 

bioetanol. Berdasarkan hasil penelitian, volume bioetanol yang diperoleh dari 

10 kg tumbuhan A, B, C, D, dan E berturut-turut yaitu 200 L, 125 L, 175 L, 

125 L, dan 100 L. Berdasarkan fakta tersebut, pernyataan dibawah ini yang 

tidak tepat adalah…. 

A. persentase karbohidrat pada tumbuhan A lebih tinggi daripada C 

B. persentase karbohidrat tumbuhan B dan D sama 

C. persentase karbohidrat tumbuhan E paling kecil 

D. persentase karbohidrat tumbuhan A paling tinggi 

E. persentase karbohidrat tumbuhan E paling tinggi 

17. Produksi biogas memerlukan bakteri yang mampu menghasilkan suatu gas. 

Ada dua golongan bakteri yang bekerja dalam memproduksi gas tersebut. 

Golongan pertama mendegradasi asam asetat menjadi gas tersebut sementara 

golongan kedua menghasilkan gas metana dari CO2 dan H2. Adapun bakteri 

yang dimaksud adalah….. 

A. hidrogenase 

B. selulose 

C. methanogen 

D. nitrogenase 

E. dehidrogenase 

18. Suatu pabrik sedang melakukan produksi logam untuk menghemat biaya 

pabrik tersebut menggunakan gas hasil pembakan yang tidak sempurna suatu 
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alkana. Gas pereduksi tersebut mampu mereduksi oksida logam sehingga 

akan dihasilkan logam murninya.  Gas pereduksi yang digunakan adalah….. 

A. CO2 

B. SO2 

C. CO 

D. N2 

E. H2 

19. Bauksit adalah sumber alam untuk mendapatkan logam aluminium. Bauksit 

mengandung oksida aluminium(III) dan oksida besi(III). Setelah mengalami 

beberapa proses, oksida aluminium (III) dicampur kriolit Na3AlF6 dan 

dilebur. Leburan ini dielektrolisis menggunakan elektroda grafit. Kriolit dapat 

dibuat dari natrium flourida dan aluminium fluoride. Fungsi dari penambahan 

klorit tersebut adalah ….. 

A. menaikkan titik lebur oksida aluminium (III) 

B. menurunkan titik lebur oksida aluminium (III) 

C. menyeimbangkan reaksi 

D. mengendapkan oksida aluminium (III) 

E. mengendapkan logam aluminnium 

20. Proses hidrometalurgi untuk pemurnian emas melibatkan pembentukan 

selektif senyawa kompleks emas yang larut dalam air. Spesi yang direduksi 

dan dioksidasi dalam reaksi berikut ini adalah …. 

4Au(s) + CN–(aq) + O2(g) + 2H2O(l) → 4 Au(CN)2
–(aq) + 4 OH– (aq) 

A. CN- mengalami oksidasi dan Au(s) mengalami reduksi 

B. Au(s) mengalami oksidasi dan CN- mengalami reduksi 

C. O2 mengalami oksidasi dan Au(s) mengalami reduksi 

D. Au(s) mengalami oksidasi dan O2 mengalami reduksi 

E. Tidak terjadi reaksi reduksi dan oksidasi 
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KUNCI JAWABAN TES FORMATIF DAN SUMATIF 

A. Kunci Jawaban Tes Formatif Kegiatan Belajar 1 

1. B 6. D 

2. A 7. A 

3. D 8. C 

4. C 9. E 

5. A 10. C 

 

 

B. Kunci Jawaban Tes Formatif Kegiatan Belajar 2 

1. C 6. D 

2. A 7. E 

3. B 8. B 

4. C 9. D 

5. C 10. A 

C. Kunci Jawaban Tes Formatif Kegiatan Belajar 3 

1. C  6. D 

2. D 7. A 

3. D 8. B 

4. E 9. D 

5. A 10. D 

D. Kunci Jawaban Tes Formatif Kegiatan Belajar 4 

1. D 6. B 

2. C 7. D 

3. B 8. A 

4. A 9. E 

5. E 10. C 
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E. Kunci Jawaban Tes Sumatif 

1. D 11. D 

2. C 12. A 

3. B 13. C 

4. B 14. D 

5. A 15. D 

6. C 16. E 

7. A 17. C 

8. E 18. C 

9. B 19. B 

10. E 20. D 
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