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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penyusun ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam. 

Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah 

membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman ilmiah sehingga penyusun dapat 

menyelesaikan penuntun praktikum Kimia Organik dengan baik. 

Adapun tujuan dari pembuatan penuntun ini adalah untuk membantu para 

mahasiswa yang akan menjalani praktikum Kimia Organik sehingga mahasiswa 

dapat melaksanakan praktikum dengan baik. Penuntun ini memuat prosedur kerja 

laboratorium serta bahan dan alat yang dibutuhkan. 

Namun demikian penyusun menyadari apa yang ada dalam penuntun ini 

masih jauh dari sempurna. Untuk itu adanya kritik dan saran yang membangun sangat 

membantu dalam penyempurnaan penuntun ini. Akhirnya penyusun berharap semoga 

penuntun ini ada manfaatnya bagi yang membacanya. 

 

 

 

                                                                                                     Medan, 08 Juni 2018 

 

 

    Penyusun  
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TATA TERTIB PRAKTIKUM 

 

1. Praktikum 

a. Sebelum melakukan percobaan, semua hal yang berhubungan dengan teori, 

peralatan, bahan, dan pelaksanaan percobaan harus sudah dipahami benar-

benar. 

b. Pengujian lisan atau responsi akan dilakukan oleh dosen/asisten 

pembimbing praktikum setiap kali percobaan akan dilakukan. Sebelum 

melaksanakan percobaan, praktikan harus menjumpai dosen/asisten 

pembimbing sesuai dengan modul percobaan. 

c. Dosen/asisten pembimbing akan memberi tugas kepada kelompok praktikan 

pada Lembar Penugasan. Tanpa lembar penugasan yang telah ditandatangani 

oleh dosen/asisten pembimbing kelompok praktikan tidak diizinkan 

melakukan praktikum. Apabila dosen/asisten pembimbing telah 

mengizinkan, maka praktikum dapat dilaksanakan. 

d. Data yang diperoleh dari pengamatan harus dituliskan pada Lembar Data. 

e. Setelah praktikum, Lembar Penugasan dan Lembar Data segera diserahkan 

kepada asisten dan akan ditandatangani oleh asisten. 

f. Selama berada di laboratorium, patuhilah aturan-aturan keselamatan, seperti: 

• Dilarang merokok dalam laboratorium. 

• Diwajibkan memakai jas praktikum dan perlengkapan lainnya sesuai 

arahan asisten. 

• Melaporkan secepat mungkin segala hal/kejadian di laboratorium yang 

cenderung membahayakan kepada pembimbing/asisten yang terdekat. 

g. Setelah selesai melaksanakan praktikum, praktikan diwajibkan untuk 

mematikan semua sarana pendukung yang dipergunakan dan memutuskan 

aliran dari sumbernya. 

 

2. Alat 

a. Peminjaman serta pemakaian alat laboratorium  dilaksanakan oleh 

praktikan, dengan menggunakan bon peminjaman yang telah dibubuhi 

tanda tangan dosen/asisten pembimbing masing-masing percoaan. 
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b. Dalam bon peminjaman alat tersebut harus dicantumkan jumlah serta 

spesifikasi/kwalitas yang diminta dengan jelas dan seksama. 

c. Semua alat (baik instrumen maupun alat gelas) yang dipinjam menjadi 

tanggung jawab praktikan yang bersangkutan dan harus dikembalikan 

dalam keadaan bersih dan baik. 

d. Jika barang yang dikembalikan telah sedemikian telah sedemikian kotor 

sehingga tidak dapat dibersihkan lagi dianggap sebagai alat rusak dan harus 

diganti sesuai dengan aturan penggantian alat laboratorium. 

e. Jika alat yang dipinjam merupakan satu set lengkap maka harus 

dikembalikan satu set lengkap pula. 

f. Penggunaan alat yang tersedia di laboratorium seperti timbangan, oven, 

ataupun perkakas reparasi harus sesuai dengan petunjuk masing-masing alat 

serta seizin asisten yang sedang bertugas. 

g. Semua alat yang dipinjam tidak boleh dipindahtangankan. 

h. Penyelesaian peminjaman dan atau penggantian harus diselesaikan dalam 

jangka waktu 2 minggu setelah selesai praktikum terakhir selesai serta 

menyerahkan surat keterangan penyelesaian alat-alat dari laboratorium. 

 

3. Laporan 

a. Hasil percoban harus diserahkan dalam bentuk laporan sesuai dengan 

format yang telah ditentukan. 

b. Bila suatu percobaan diselesaikan tanggal n, maka laporan harus 

diserahkan selambat-lambatnya tanggal (n+2) jam 12.00 WIB. 

c. Setiap kali menerima laporan, dosen/asisten pembimbing harus 

membubuhkan tanggal dan paraf pada Lembar Bukti Penyerahan Laporan. 

 

4. Lain-lain 

a. Hal-hal lain yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian. 

b. Segala perubahan dan atau perbaikan terhadap tata tertib ini hanya dapat 

dilakukan atas persetujuan Kepala Laboratorium. 

c. Isi tata tertib ini berlaku sejak tanggal diterbitkan. 
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MODUL I 

ALDEHIDA – KETON 

 

1. Tujuan Percobaan  

Percobaan ini mempelajari sifat – sifat aldehida dan keton serta perbedaan antara 

aldehida dan keton berdasarkan reaktivitasnya. 

 

2. Tinjauan Pustaka 

Aldehida dan keton barulah dua dari sekian banyak kelompok senyawa organik 

yang mengandung gugus karbonil. Suatu keton mempunyai dua gugus alkil (aril) 

yang terikat pada karbon karbonil, sedangkan aldehida mempunyai sekurangnya satu 

atom hidrogen yang terikat pada karbon karbonilnya. 

   O              O 

R – C – H atau RCHR    R’ – C – R’ atau RCOR 

Suatu aldehida     Suatu keton 

 

Aldehid dan keton lazim didapat dalam sistem makhluk hidup.  Gula ribosa dan 

hormon betina progesteron merupakan dua contoh aldehid dan keton yang penting 

secara biologis.   

Banyak aldehid dan keton mempunyai bau yang khas yang memperbedakan 

umumnya aldehid berbau merangsang dan keton berbau harum.  Misalnya, trans-

sinamaldehid adalah komponen utama minyak kayu manis dan enantiomer-

enantiomer, karbon yang menimbulkan bau jintan dan tumbuhan permen. 

 

2.1 Pembuatan Aldehida Dan Keton  

Dalam laboratorium, cara paling lazim untuk mensitesis suatu aldehid ialah 

oksidasi suatu alkohol. Keton aril dapat dibuat dengan reaksi asilasi Friedel-Crafts.  
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Salah satu aldehida penting, formaldehida yang digunakan sebagai reagensia, 

sebagai bahan penghilang bau untuk sumbu lampu dan lilin, dan sebagai pengawet 

untuk contoh-contoh biologi, adalah suatu gas. Namun formaldehida lebih mudah 

disimpan atau diangkut sebagai larutan dalam air (formalin = 37% formaldehida dan 

7-15% metanol dalam air), atau sebagai suatu polimer padat atau trimmer. Bila 

dipanasi, salah satu sediaan ini akan menghasilkan formaldehida gas.  
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Asetaldehid dengan titik didih sekitar temperatur kamar (20oC), juga lebih 

mudah untuk disimpan atau diangkut dalam bentuk trimer atau tetramer 

siklik. Asetaldehid digunakan sebagai zat antara dalam sintesis asam asetat, 

anhidrida asetat dan senyawa-senyawa lain dalam industri. 

 

2.2  Sifat Fisis Aldehida Dan Keton 

Gugus karbonil terdiri dari sebuah atom karbon sp2 yang dihubungkan dengan 

sebuah atom oksigen oleh sebuah ikatan sigma dan sebuah ikatan pi. Ikatan-ikatan 

sigma gugs karbonil terletak dalam suatu bidang dengan sudut ikatan kira-kira 1200 

di sekitar karbon sp2. Ikatan pi yang menghubungkan C dan O terletak di atas dan di 

bawah bidang ikatan-ikatan sigma tersebut. Gugus karbonil bersifat polar dengan 

elektron-elektron ikatan dalam sigma, dan terutama elektron elektron dalam ikatan 

pi, tertarik ke oksigen yang lebih elektonegatif. Oksigen gugus karbonil mempunyai 
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dua pasang elektron menyendiri. Semua sifat-sifat struktural ini ke dataran, ikatan pi, 

polaritas, dan adanya elektron menyendiri, mempengaruhi sifat dari kereaktifan 

gugus karbonil.  

 

Karena senyawa ini polar dan melakukan tarik-menarik dipol-dipol antar 

molekul, aldehida dan keton mendidih pada temperatur yang lebih tinggi daripada 

senyawa non polar yang bobot molekulnya sama. Secara terbatas, aldehida dan keton 

dapat mensolvasi ion (misalnya NaI dapat larut dalam keton).  

 

2.3 Reaksi-Reaksi Aldehida Dan Keton 

o Reaksi dengan Air 

Air dapat mengadisi suatu gugus karbonil untuk membentuk suatu 1, 1-diol, 

yang disebut gem-diol atau hidrat. Reaksi t reversibel dan biasanya kesetemibangan 

terletak pada sisi karbonil. 
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o Reaksi dengan Alkohol 

Seperti air, suatu alkohol dapat mengadisi suatu gugus karbonil. Dalam 

kebanyakan hal, kesetimbangan terletak pada sisi aldehida atau keton. Produk adisi 

satu molekul suatu alkohol pada suatu aldehida disebut suatu hemiasetal, sedangkan 

produk adisi dua molekul suatu alkohol (dengan bilangan H2O) pada suatu aldehida 

disebut asetal (Hemiketal dan ketal merupakan nama padanan untuk produk keton). 

Semua reaksi ini dikatalisis oleh asam kuat.  

(Fessenden & Fessenden, 2012) 

 

3. Metodologi percobaan 

3.1 Peralatan dan Bahan 

Peralatan yang digunakan untuk percobaan ini adalah: 

1. Tabung reaksi 

2. Pipet tetes 

3. Gelas ukur 

4. Erlenmeyer 

5. Beaker glass 

6. Cawan penguap 

Sedangkan bahan yang digunakan untuk percobaan ini adalah: 

1. Aseton 

2. 2,4-dinitrofenilhidrazin 

3. Formaldehid 

4. Etanol 
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3.2 Prosedur Percobaan 

o Test Amonia 

1. Masukan 1 ml formaldehid 35% ke dalam cawan penguap. 

2. Tambahkan 2 ml amonia pekat dan kemudian diuapkan hingga kering pada 

penangas air. 

3. Amati perubahan yang terjadi dan dicatat hasilnya. 

4. Percobaan diulangi untuk 1 ml aseton 

 

o Test 2,4-dinitrofenilhidrazin 

1. Masukan 2 tetes sampel ke dalam 1/5 ml 2,4-dinitrofenilhidrazin dan 3 ml etanol 

95% ke dalam tabung reaksi. 

2. Kocok campuran, kemudian panaskan hingga mendidih. 

3. Adanya endapan kristal menunjukkan adanya karbonil, jika tidak segera 

terbentuk endapan, diamkan 5 – 10 menit.  
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MODUL II 

ALKOHOL – FENOL 

 

1. Tujuan Percobaan 

Percobaan ini bertujuan untuk mempelajari reaksi-reaksi alkohol dan fenol 

dengan reagen tertentu serta mengetahui perbedaan dari alkohol dan fenol.  

 

2. Tinjauan Pustaka 

Alkohol dan fenol merupakan dua senyawa organik yang mempunyai struktur 

yang serupa, tetapi gugus fungsi pada fenol melekat langsung pada cincin aromatik. 

Hidrokarbon berlaku sebagai dasar pengelompokan senyawa organik. Suatu senyawa 

non hidrokarbon yang mana mengandung rantai karbon atau cincin atom-atom 

karbon yang sama.Yang akan dibahas terbatas pada derivate sederhana yang 

diperoleh dari menggantikan satu, dua, atau tiga atom hidrogen dalam molekul 

hidrokarbon, dengan atom oksigen atau gugus hidroksil. Adanya atom-atom atau 

gugus-gugus atom menentukan sebagian besar sifat fisika dan kimia molekul itu. 

Atom ataupun gugus atom yang paling menentukan sifat suatu zat dirujuk sebagai 

gugus fungsional. 

Alkohol dan fenol adalah senyawa yang sama-sama mengandung gugus OH. 

Walaupun sama-sama memiliki gugus -OH, akan tetapi sifat keduanya tidaklah 

sama. Berikut sifat-sifat dari masing-masing gugus fungsi: 

 

2.1 Alkohol 

- Sebagian gugus alkohol larut dalam air, tetapi hanya alkohol dengan struktur 

yang kecil saja/berat molekul ringan. 

- Baik alkohol maupun fenol tidak larut dalam n-heksan. 

- Jika diberi reagen Lucas, alkohol primer → tidak terjadi pemisahan fase, 

alkohol sekunder → terjadi pemisahan fase jika dipanaskan, dan alkohol 

tersier → terjadi pemisahan fase tanpa pemanasan. 

- Jika diuji asam kromat, alkohol primer → asam karboksilat, alkohol sekunder 

→ keton dan alkohol tersier → tidak dapat dioksidasi oleh asam kromat. 

- Alkohol tidak dapat bereaksi dengan FeCl3. 
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- Keasaman alkohol lebih rendah dibandingkan fenol. 

2.2 Fenol 

- Kelarutan fenol dalam air akan berkurang jika gugus nonpolar terikat pada 

cincin aromatik. 

- Baik alkohol maupun fenol tidak larut dalam n-heksan. 

- Jika diberi reagen lucas, tidak terjadi reaksi. 

- Fenol tidak dapat dioksidasi oleh asam kromat. 

- Fenol bereaksi dengan FeCl3 dan memberikan warna merah-ungu. 

- Keasaman fenol lebih tinggi dari alkohol. 

Alkohol dan Fenol yang disebut sebagai alkohol aromatik mempunyai rumus 

struktur R-OH. Dimana pada alkohol (alkohol alifatik) R adalah gugus alkil. 

Sedangkan perbedaannya dengan fenol adalah gugus R nya adalah gugus aril 

(Benzena yang kehilangan 1 atom H atau -C6H5). 

Alkohol dapat dibagi menjadi alkohol primer, sekunder dan tersier berdasarkan 

posisi gugus hidroksil (-OH) pada atom C. 

R-CH2-OH                   R2-CH-OH                            R3C-OH 

Alkohol primer          Alkohol sekunder                Alkohol tersier 

Alkohol banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya etanol 

digunakan sebagai pelarut sterilisasi alat kedokteran, campuran minyak harum dan 

lainnya.  

Fenol (fenil alkohol) mempunyai substituen pada kedudukan orto, meta atau 

para. Fenol berguna dalam sintesis senyawa aromatis yang terdapat dalam batu 

bara.  Turunan senyawa fenol (fenolat) banyak terjadi secara alami sebagai flavonoid 

alkaloid dan senyawa fenolat yang lain. Contoh dari senyawa fenol adalah 

eugenol  yang merupakan minyak pada cengkeh.  

Dalam fenol, gugus –OH terikat pada karbon yang menjadi bagian langsung dari 

cincin aromatik. Alkohol dan fenol memiliki kemiripan dalam beberapa hal, tetapi 

terdapat perbedaan yang cukup mendasar sehingga kedua kelompok senyawa ini 

dianggap sebagai kelompok gugus fungsi yang berbeda. 

Salah satu perbedaan utama adalah fenol bersifat jutaan kali lebih asam daripada 

alkohol. Penambahan sejumlah larutan natrium hidroksida ke dalam fenol akan 
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menyebabkan gugs –OH dalam molekul terdeprotonasi, hal ini tidak akan terjadi 

pada alkohol.  

 

Perbedaan alkohol dan fenol 

1. Alkohol memiliki rantai karbon terbuka, fenol memiliki rantai karbon 

tertutup/melingkar. 

2. Alkohol dan fenol bersifat asam lemah. Namun, sifat asam pada fenol lebih kuat 

daripada alkohol karena fenol memiliki anion dengan muatan negatif yang 

disebar oleh cincin karbon melingkar. Alkohol adalah asam yang sangat sangat 

sangat lemah, hampir netral. 

3. Alkohol tidak bereaksi dengan basa (karena sifatnya yang sangat lemah), 

sedangkan fenol bereaksi dengan basa. 

4. Alkohol bereaksi dengan Na atau PX3, sedangkan fenol tidak bereaksi. (X 

adalah halogen). 

5. Alkohol bereaksi dengan asam karboksilat, sedangkan fenol tidak. 

Tabel 2.1 Perbedaan alkohol dan fenol 

Fenol Alkohol 

Bersifat asam Bersifat netral 

Bereaksi dengan NaOH (basa), 

membentuk garam natrium fenolat 

Tidak bereaksi dengan basa 

Tidak bereaksi dengan logam Na atau 

PX3 

Bereaksi dengan logam Na atau  PX3 

Tidak bereaksi dengan RCOOH 

namun bereaksi dengan asil halida 

(RCOX) membentuk ester 

Bereaksi dengan RCOOH namun 

bereaksi dengan asil halida (RCOX) 

membentuk ester 

 

Sifat-Sifat Alkohol 

Sifat Fisik 

- Tiga suku pertama alkohol (metanol, etanol, dan propanol) mudah larut 

dalam air dengan semua perbandingan. Alkohol merupakan cairan tidak 

berwarna (jernih) dan berbau khas. 
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- Titik cair dan titik didihnya meningkat sesuai dengan bertambahnya Mr 

alkanol. 

Sifat Kimia 

- Ikatan hidrogen, antarmolekul hidrogen terdapat ikatan hidrogen. 

- Kepolaran, alkohol bersifat polar karena memiliki gugus OH. Kepolaran 

alkohol akan makin kecil jika suhunya makin tinggi. 

- Reaksi dengan logam, alkohol kering dapat bereaksi dengan logam K dan Na. 

- Oksidasi, alkohol primer dan sekunder dapat dioksidasi dengan menggunakan 

oksidator, tetapi alkohol tersier tidak. 

 

Penggunaan Alkohol 

Beberapa penggunaan senyawa alkohol dalam kehidupan sehari-hari antara lain: 

1. Pada umumnya alkohol digunakan sebagai pelarut. Misalnya vernis. 

2. Etanol dengan kadar 76% digunakan sebagai zat antiseptik. 

3. Etanol juga banyak sebagai bahan pembuat plastik, bahan peledak, kosmestik. 

4. Campuran etanol dengan metanol digunakan sebagai bahan bakar yang biasa 

dikenal dengan nama spirtus. Etanol banyak digunakan sebagai bahan dasar 

pembuatan minuman keras.  

  

3. Metodologi Percobaan 

3.1 Bahan Percobaan 

1. 1-Propanol (CH3CH2CH2OH) 

Fungsi : sebagai sampel percobaan. 

Tabel 3.1 Sifat Fisika dan Kimia 1-Propanol 

No. Sifat Fisika Sifat Kimia 

1. Rumus molekul : CH3CH2CH2OH Larut dalam air, metanol, dietil eter 

2. Berat molekul   : 60,1 gr/mol Mudah terbakar 

3. Titik didih         : 97,22 °C Bau seperti alkohol 

4. Titik lebur         : -126,2 °C Tidak berwarna 

5. Densitas            : 0,8053 gr/cm3 Meledak dalam bentuk uap 

(ScienceLab, 2014a) 
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2.  2-Propanol (CH3CHOHCH3) 

Fungsi : sebagai sampel percobaan. 

Tabel 3.2 Sifat Fisika dan Kimia 2-Propanol 

No. Sifat Fisika Sifat Kimia 

1. Rumus molekul : CH3CHOHCH3 Larut dalam air, methanol, dietil eter. 

2. Berat molekul   : 60,1 gr/mol Mudah terbakar 

3. Titik didih         : 82,5 °C Tidak berwarna 

4. Titik lebur         : -88,5 °C Reaktif dengan asam dan alkali 

5. Densitas             : 0,84 gr/cm3 Tidak meledak jika terguncang 

(ScienceLab, 2014b) 

 

3. Butanol (C4H9OH) 

Fungsi : sebagai sampel percobaan. 

Tabel 3.3 Sifat Fisika dan Kimia Butanol 

No. Sifat Fisika Sifat Kimia 

1. Rumus molekul : C4H9OH Tidak berwarna 

2. Berat molekul    : 74,12 gr/mol Larut dalam air 

3. Titik didih          : 117,7 °C Mudah terbakar 

4. Titik lebur          : -89,5 °C Larut sebagian dalam air dingin 

5. Densitas             : 0,81 gr/cm3 Sedikit reaktif dengan asam 

(ScienceLab, 2014c) 

 

4. Fenol (C6H5OH) 

Fungsi : sebagai sampel percobaan. 

Tabel 3.4 Sifat Fisika dan Kimia Fenol 

No. Sifat Fisika Sifat Kimia 

1. Rumus molekul : C6H5OH Sensitif terhadap cahaya 

2. Berat molekul    : 94,11 gr/mol Mudah larut dalam minyak 

3. Titik didih          : 182 °C Mudah larut dalam methanol 

4. Titik lebur          : 42 °C Larut dalam air 

5. Densitas             : 1,057 gr/cm3 Mudah terbakar pada suhu tinggi 

(ScienceLab, 2014d) 
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5. Aquades (H2O) 

Fungsi : sebagai pelarut. 

Tabel 3.5 Sifat Fisika dan Kimia Aquades 

No. Sifat Fisika Sifat Kimia 

1. Rumus molekul : H2O Tidak berbau 

2. Berat molekul    : 18,02 gr/mol Tidak berwarna 

3. Titik didih          : 100 °C Tidak terjadi polimerisasi 

4. Titik lebur          : 0 °C Tidak dapat terbakar 

5. Densitas             : 1 gr/cm3 Tidak berbahaya 

(ScienceLab, 2014e) 

 

6. Natrium Hidroksida (NaOH) 

Fungsi : sebagai pelarut. 

Tabel 3.6 Sifat Fisika dan Kimia NaOH 

No. Sifat Fisika Sifat Kimia 

1. Rumus molekul : NaOH Tidak berbau 

2. Berat molekul    : 40 gr/mol Tidak mudah terbakar 

3. Titik didih          : 1388 °C Larut dalam air 

4. Titik lebur          : 323 °C Mudah larut dalam air dingin 

5. Densitas             : 2,13 gr/cm3 Sangat reaktif dengan logam 

(ScienceLab, 2014f) 

 

7. N-Heptana (C7H16) 

Fungsi : sebagai pelarut. 

Tabel 3.7 Sifat Fisika dan Kimia N-Heptana 

No. Sifat Fisika Sifat Kimia 

1. Rumus molekul : C7H16 Berbau seperti bensin 

2. Berat molekul : 100,21 gr/mol Tidak berwarna 

3. Titik didih : 98,4 °C Mudah larut dalam minyak 

4. Titik lebur : -90,7 °C Larut dalam air 

5. Densitas : 0,6838 gr/cm3 Tidak larut dalam air dingin 

(ScienceLab, 2014c) 
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3.2 Peralatan Percobaan 

1. Tabung Reaksi 

Fungsi : sebagai wadah untuk mereaksikan sampel dan pelarut. 

2. Pipet Tetes 

Fungsi : untuk memindahkan cairan dalam skala kecil. 

3. Gelas Ukur 

Fungsi : untuk mengukur volume larutan. 

4. Erlenmeyer 

Fungsi : sebagai wadah sampel. 

5. Rak Tabung 

Fungsi : sebagai tempat meletakkan tabung reaksi. 

6. Corong Gelas 

Fungsi : untuk memudahkan menuang larutan. 

 

3.3 Prosedur Percobaan 

3.3.1 Kelarutan Alkohol-Fenol 

1. Masukkan masing-masing 0,2-0,5 ml senyawa 1-propanol, 2-propanol, butanol, 

dan fenol ke dalam tabung reaksi. 

2. Tambahkan 2 ml aquadest ke dalam tiap-tiap tabung tersebut lalu dikocok. 

3. Amati hasil yang terjadi. 

4. Ulangi prosedur 2 dengan mengganti aquadest menjadi n-heptana. 

 

3.3.2 Reaksi dengan Alkali 

1. Masukkan masing-masing 0,2-0,5 ml senyawa 1-propanol, 2-propanol, butanol, 

dan fenol ke dalam tabung reaksi. 

2. Tambahkan 5 ml NaOH 10% ke dalam tiap-tiap tabung reaksi lalu dikocok. 

3. Amati hasil yang terjadi. 
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MODUL III 

HIDROKARBON 

 

1. Tujuan Percobaan 

Percobaan ini bertujuan untuk mempelajari sifat-sifat senyawa hidrokarbon dan 

mekanisme reaksi dari senyawa hidrokarbon dengan senyawa lain.  

 

2. Tinjauan Pustaka 

Hidrokarbon adalah suatu senyawa organik yang tersusun atas atom hidrogen 

dan atom karbon. Berdasarkan bentuk rantai karbonnya, hidrokarbon dapat 

dibedakan menjadi: 

1. Hidrokarbon Alifatik 

Yaitu senyawa-senyawa karbon yang ditandai oleh rantai karbon terbuka dan 

mungkin juga bercabang. Senyawa-senyawa ini dibagi menjadi: 

a. Senyawa Alifatik Jenuh: rantai C-nya hanya berisi ikatan-ikatan tunggal, 

contohnya alkana. 

b. Senyawa Alifatik Tak Jenuh: rantai C-nya hanya berisi atom C dan memiliki 

ikatan tunggal dan atau ikatan rangkap dua ataupun rangkap tiga, contohnya 

alkena dan alkuna. 

2. Hidrokarbon Siklik 

Yaitu senyawa-senyawa karbon yang rantai C-nya berbentuk cincin atau 

lingkaran. Cincin itu dapat juga mengikat rantai samping. Senyawa-senyawa ini 

dibagi menjadi: 

a. Senyawa Karbosiklik: lingkarannya berisi atom C saja. 

- Senyawa Aromatis, yaitu senyawa-senyawa karbosiklik yang 

lingkarannya berisi 6 atom C yang saling mengikat satu dengan yang 

bukan ikatan tunggal dan bukan pula ikatan rangkap melainkan dengan 

ikatan yang khas, contohnya benzen. 

- Senyawa Alisiklik, yaitu senyawa karbosiklik yang dapat dianggap 

sebagai senyawa alifatik dengan rantai C yang melingkar, contohnya 

sikloalkana dan sikloalkena. 
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b. Senyawa-senyawa Heterosiklik: lingkarannya selain berisi atom C juga 

berisi atom-atom lain, misalnya: N, S, O. 

(Fessenden,1997) 

 

2.1  Alkana 

Alkana disebut juga hidrokarbon jenuh artinya jenuh dengan hidrogen dan 

tidak bereaksi dengan hidrogen. Alkana mempunyai rumus umum CnH2n+2 (n 

menyatakan jumlah atom karbon). Alkana dengan rantai lurus dinamakan n-alkana. 

Penamaan terhadap suku-suku alkana didasarkan atas tata nama IUPAC. 

 

2.1.1 Reaksi-reaksi Alkana 

Alkana tidak bereaksi dengan kebanyakan asam, basa, pengosikdasi, atau 

pereduksi. Karena sifatnya yang tidak bereaksi ini, alkana dapat digunakan sebagai 

pelarut untuk ekstraksi atau melakukan reaksi-reaksi kimia zat lain. Namun alkana 

dapat juga bereaksi dengan pereaksi seperti oksigen dan senyawa halogen. 

1. Oksidasi dan pembakaran alkana sebagai bahan bakar. 

Alkana terbakar dalam keadaan oksigen berlebihan dan membentuk karbon 

dioksida dan air. 

2CH4 + 3O2           2CO2 + 4H2O 

CH4   +  O2                     C    + 2H2O 

Reaksi pembakaran ini merupakan dasar penggunaan hidrokarbon sebagai 

penghasil katalisator. 

2. Halogenasi alkana 

Jika campuran alkana dan gas klor disimpan pada suhu rendah pada kamar gelap, 

reaksi tidak terjadi. Sedangkan di bawah sinar atau suhu tinggi, terjadi reaksi 

eksoterm. 

Misal: 

R-H + Cl-Cl          R-Cl + H-Cl 

 

2.1.2 Kegunaan Alkana 

1.  Sebagai bahan bakar, seperti parafin atau benzen. 



 

 
 

21 

DEPARTEMEN TEKNIK KIMIA  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 

 

LABORATORIUM KIMIA ORGANIK 

2.  Minyak bumi yang terdiri dari alkana dan sikloalkana serta gas alam sebagai 

bahan bakar. 

3.  Dapat menghasilkan produk kimia, seperti CCl4. 

4.  Dalam pembuatan serat sintetik pada tekstil. 

 

2.2  Alkena 

Alkena adalah senyawa hidrokarbon alifatik yang memiliki ikatan tak jenuh. 

Alkena memiliki rumus umum CnH2n. Alkena disebut juga alkilen atau olefin 

(pembentuk minyak). Nama suku-suku alkena sama seperti alkana hanya akhiran      

–ana diganti dengan –ena. 

 

2.2.1  Reaksi-reaksi Alkena 

1.  Adisi dengan hidrogen, dengan katalisator halus Pt, Pd dan Zn. 

2. Adisi elektrofilik dengan pereaksi-pereaksi polar. Zat-zat yang diadisi menurut 

mekanisme tersebut adalah: 

a. Halogen (hanya Cl2 dan Br2) 

b. Adisi hidrogen halida (HX) 

Untuk adisi molekul-molekul yang tidak simentrik seperti HX, HOX, H2SO4 

berlaku hukum Markonokov: “jika atom-atom karbon mengikat atom-atom H 

(ikatan jenuh) yang sama banyaknya berlaku hukum Saytzew-Wagnner. 

c. Adisi asam halat, HOX 

CH3-CH=CH2 + HOCl          CH3-CHOH-CH2Cl 

d. Asam sulfat pekat dingin 

(CH3)2C=CH2 + H2SO4                (CH3)3-SO3H 

 

2.2.2  Kegunaan alkena 

1.  Sebagai polimer dalam industri plastik. 

2.  Sebagai bahan baku dalam pembuatan produk kimia, seperti etilen yang 

digunakan untuk bahan baku petro. 

3.  Gas alkena yang digunakan untuk memeram buah-buahan yang telah dipetik 

sewaktu masih hijau. 
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4.  Gas etena merupakan gas yang sangat baik digunakan untuk pembakaran 

karena nyalanya sangat terang, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak 

mengeluarkan asap.  

 

2.3 Alkuna 

Alkuna mempunyai rumus umum yaitu CnH2n-2 dan merupakan senyawa 

hidrokarbon tak jenuh yang mengandung suatu ikatan rangkap tiga dalam rantai 

karbonnya. Nama suku-suku alkuna sama seperti alkana hanya akhiran –ana diganti 

dengan –una. 

 

2.3.1 Reaksi-Reaksi Alkuna 

Kebanyakan reaksinya merupakan reaksi adisi. Pada adisi pertama, terbentuk 

ikatan rangkap dua dan pada adisi berikutnya terbentuk ikatan tunggal. Dengan 

pengaruh CCl4 dan NH4Cl dalam larutan HCl, etuna dapat mengadakan dimerisasi 

sehingga dihasilkan 1-butena-etuna. Sedangkan jika gas etuna dialirkan ke dalam 

tabung yang dipanaskan dan berisi katalisator Ni-organo terjadilah polimerisasi 

sehingga dihasilkan benzen. 

 

2.3.2 Kegunaan Alkuna 

1.  Dapat digunakan dalam pembakaran karena menghasilkan panas yang tinggi. 

2.  Karena menghasilkan panas dengan temperatur yang sangat tinggi, alkuna 

dapat digunakan untuk pengelasan autogen. 

 

2.4  Kegunaan Hidrokarbon 

1.  Merupakan campuran dalam pembuatan racun serangga. 

2.  Pembuatan plastik. 

3.  Sebagai pembakar. 

4.  Memeram buah-buahan yang telah dipetik (Solomon, 1987). 

 

 

 

 



 

 
 

23 

DEPARTEMEN TEKNIK KIMIA  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 

 

LABORATORIUM KIMIA ORGANIK 

2.5  Sumber-sumber Hidrokarbon 

1.  Minyak bumi 

Minyak bumi terdiri dari campuran senyawa-senyawa alifatik dan aromatik, 

termasuk pula senyawa sulfur dan nitrogen (1-6%). Minyak bumi (petroleum) 

terbentuk dari peluruhan tumbuhan dan hewan, yang biasanya berasal dari laut. 

Lebih dari 500 senyawa pernah terdeteksi dalam suatu cuplikan minyak bumi. 

Komposisi sebenarnya berbeda-beda dari sumur ke sumur. Karena kerumitannya, 

minyak mentah sendiri tidak terlalu bermanfaat. Memisah-misahkan komponen dari 

dalam minyak mentah disebut refining (kilang). Tahap pertama adalah suatu destilasi 

fraksional, yang disebut straight run distillation. Fraksi bensin dari penyulingan ini 

terlalu sedikit dan kualitasnyapun rendah. Untuk meningkatkan kuantitas dan 

kualitas bensin, dilakukan proses cracking dan reformasi bertahap fraksi-fraksi 

bertitik didih tinggi. 

2.  Batubara 

Batubara terbentuk dari peluruhan tumbuhan oleh bakteri dengan beragam 

tekanan. Batubara dapat dikelompokkan menurut kadar karbonnya: natrasit atau 

batubara keras mengandung kadar karbon tertinggi, batubara bitumen (lunak), lignit 

dan gambut. Karena batubara mengandung 2-6% sulfur, pembakaran batubara dapat 

mengakibatkan pencemaran udara yang parah dan hujan asam. Bila batubara 

dipanaskan tanpa adanya udara, proses ini disebut destilasi merusak, akan    

dihasilkan 3 macam produk: 

a. Gas batubara (komponen utamanya CH4 dan H2) 

b. Ter-batubara (destilat terembunkan) 

c. Kokas (coke, residu) 

Gas batubara maupun kokas merupakan bahan bakar yang bermanfaat. Ter-

batubara kaya akan senyawa aromatik, yang terbentuk dari proses penyulingan 

merusak. 

3. Gas  alam 

Gas alam yang 60-90% adalah metana (persentasenya tergantung dari 

sumbernya), terbentuk oleh peluruhan anaerobik tumbuhan. Komponen gas alam 

lainnya adalah etana dan propana, bersama-sama nitrogen dan karbondioksida. 
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Kadang-kadang gas alam mengandung banyak helium. Gas alam sering terdapat 

bersama-sama minyak bumi. 

4. Sumber-sumber lain yang masih bisa dikembangkan seperti: 

a. Batu Sedimen yang mengandung minyak di USA. 

b. Pasir Ter di Kanada. 

(Parker, 1982) 

 

3. Metodologi Percobaan 

3.1  Bahan dan Peralatan 

Bahan yang digunakan dalam percobaan ini adalah: 

1. Senyawa hidrokarbon 

2. Asam Sulfat 

3. Kalium Permanganat (KmnO4) 

4. Natrium Karbonat (Na2CO3) 

5. Natrium Hidroksida (NaOH) 

Sedangkan peralatan yang digunakan antara lain: 

1. Tabung Reaksi 

2. Pipet tetes 

3. Corong gelas 

4. Erlenmeyer 

5. Rak Tabung  

6. Gelas Ukur 

 

3.2  Prosedur Percobaan 

A.  Tes NaOH 

1.  Sebanyak 1 ml hidrokarbon masing-masing ditambah 3 ml larutan NaOH 10%. 

2.  Campuran diaduk dengan baik dan perubahan yang terjadi diamati. 

 

B.  Tes Asam Sulfat 

1.  Sebanyak 1 ml hidrokarbon masing-masing ditambahkan 3 ml asam sulfat 

pekat. 

2.  Campuran diaduk dengan baik dan perubahan yang terjadi diamati. 
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C.  Tes Bayer 

1.  Sebanyak 1 ml hidrokarbon masing-masing ditambahkan 3 ml larutan KMnO4 

0,5% dan 3 ml larutan Na2CO3. 

2.  Campuran diaduk dengan baik dan perubahan yang terjadi diamati. 
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MODUL IV 

KARBOHIDRAT 

 

1. Tujuan Percobaan 

Percobaan ini bertujuan untuk mempelajari perbedaan antara monosakarida, 

disakarida, dan polisakarida serta sifat-sifat karbohidrat. 

 

2. Tinjauan Pustaka  

Karbohidrat adalah polihidriksi aldehid dan polihidroksi keton meliputi polimer-

polimernya yang terbetuk. Karbohidrat merupakan senyawa karbon, hidrogen dan 

oksigen yang terdapat di alam. Nama karbohidrat dipergunakan dalam senyawa-

senyawa tersebut mengingat rumus empirisnya yang berupa (CnH2O) atau (CnH2O)n 

yaitu senyawa yang mengalami hidroasi. Namun nama ini kurang tepat karena hidrat 

yang sebenarnya tidak dapat dikristalkan dan dipisahkan maka hal ini dapat 

menyebabkan terlepas dari gugusnya dengan sendirinya (Fessenden, 1997). 

Karbohidrat merupakan bahan makanan penting dan sumber tenaga yang 

terdapat dalam tumbuhan dan daging hewan. Selain itu, karbohidrat juga menjadi 

komponen struktur penting pada makhluk hidup dalam bentuk sert (fiber), seperti 

selulosa, pektin, serta lignin (Anonim,2008a). 

 

2.1 Pembagian Karbohidrat 

Karbohidrat dapat dibagi berdasarkan : 

A. Jumlah karbohidrat sederhana yang dapat dihasilkan pada hidrolisa : 

a. Monosakarida 

Karbohidrat yang pada hidrolisa menghasilkan 2 molekul yang lebih kecil, 

misalnya: glukosa, fruktosa, galaktosa dan lain-lain.  

b. Disakarida 

Karbohidrat yang pada hidrolisa menghasilkan 2 molekul 2 molekul 

monosakaroida, misalnya: sukrosa, laktosa, selobiosa, maltosa dan lain-lain. 

c. Polisakarida 

Karbohidrat yang pada hidrolisa menghasilkan lebih dari 2 molekul 

monosakarida, misalnya: pati, selulosa, glikogen, kitin dan lain-lain. 
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B. Gugus yang dikandungnya: 

a. Aldosa 

Karbohidrat yang mengandung gugus aldehid. 

b. Ketosa 

Karbohidrat yang mengandung gugus keton. 

 

C. Jumlah atom 

a. Triosa 

Monosakarida terkecil dengan 3 atom C, yaitu: gliseraldehida dan dihidroksi 

aseton. 

b. Tetrosa 

Monosakarida yang terdiri dari 4 atom C, yaitu : eriltosa. 

c. Pentosa 

Monosakarida yang terdiri dari 5 atom C, yaitu : ribosa. 

d. Heksosa 

Monosakarida yang terdiri dari 6 atom C, yaitu : glukosa. 

 

A. MONOSAKARIDA 

Monosakarida merupakan molekul karbohidrat yang tidak dapat dipecahkan 

menjadi bentuk yang lebih sederhana lagi. Molekul ini merupakan molekul 

pembentuk oligosakarida dan polisakarida. Glukosa, fruktosa dan galaktosa 

merupakan beberapa jenis karbohidrat yang termasuk ke dalam kelompok 

monosakarida. Glukosa dan fluktosa biasa digunakan sebagai pemanis. 

1. Glukosa 

Glukosa disebut juga gula anggur karena terdapat dalam buah anggur, gula darah 

karena terdapat dalam darah atau dekstrosa karena memutarkan bidang polarisasi 

kekanan. Glukosa merupakan monomer dari polisakarida terpenting yaitu amilum, 

selulosa, dan glikogen. Glukosa merupakan senyawa organic terbanyak. Terdapat 

pada hidrolisi amilum, sukrosa, maltosa, dan laktosa. Dari rumus struktur molekul 

glukosa mempunyai 16 stereoisomer. Dari stereosisomer tersebut hanya 3 yang 

terdapat di alam, yaitu : D(+) glukosa, D(+) fluktosa dan D(+) galaktosa 

(Fessenden,1997). 
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Struktur Glukosa (α-D-glukopiranosa)  Bentuk Rantai D-glukosa 

 

2. Fluktosa 

Fluktosa mengandung 3 atom kiral sehingga ada 8 isomer dan salah satunya 

adalah D-fluktosa. Fluktosa terdapat dalam buah-buahan, merupakan gula yang 

paling manis. Bersama-sama dengan glukosa merupakan komponen utama dari 

madu. 

Larutannya merupakan pemutar kiri sehingga fruktosa disebut juga levulosa. 

    

 Struktur Fluktosa 

 

3. Galaktosa 

Galaktosa termasuk golongan aldose yaitu monosakarida yang mengandung 

gugus aldehid. Galaktosa biasanya terdapat dalam susu. 

 

B. DISAKARIDA 

Golongan senyawa ini terbentuk dari gabungan 2 molekul monosakarida yang 

dipersatukan oleh suatu hubungan gilkosida dari karbon dan suatu satuan ke suatu 

OH yang lainnya. Disakarida dapat terhidrolisis oleh asam dalam air, sehingga 

terurai menjadi 2 molekul monosakarida. 

 



 

 
 

29 

DEPARTEMEN TEKNIK KIMIA  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 

 

LABORATORIUM KIMIA ORGANIK 

1. Sukrosa 

Sukrosa adalah gabungan dari satu molekul glukosa dan satu molekul fruktosa. 

Sukrosa biasa diperoleh di alam sebagai gula tebu dan gula bit (dalam ekstrak gula 

bit, sukrosa bercampur dengan rafinosa dan stakiosa). 

 

2. Maltosa 

Maltosa dapat terbentuk dari pati (amilum) dengan pengaruh dari suatu enzim 

diastase (dalam air liur juga terdapat enzim ptialin yag dapat menguraikan maltosa). 

Maltosa merupakan gabungan dari dua molekul glukosa. 

 

3. Laktosa  

Laktosa merupakan gabungan molekul glikosa dengan molekul galaktosa. 

Laktosa disebut juga dengan gula susu (milk sugar) yang merupakan disakarida 

alami yang hanya djumpai pada binatang menyusui. Laktosa yang terfermentasi akan 

berubah menjadi asam laktat. Laktosa dapat menstimulasi penyerapan kalsium. 

 

C. POLISAKARIDA 

Polisakarida merupakan polimer dari monosakarida yang tersusun dalam rantai 

bercabang atau lurus. Polisakarida dapat digunakan sebagai bahan bangunan, 

makanan dan sebagai zat spesifik. Polisakarida sebagai bahan bangunan contohnya 

selulosa sebagai nutrisi adalah pati, sedangkan sebagai zat spesifik contohnya adalah 

heparin yang berfungsi mencegah koagulasi darah. 

1. Selulosa 

Selulosa merupakan senyawa organik yang paling banyak dibumi. Daun kering 

mengandung 10-20% selulosa, kayu 50% dan kapas 90%. 

 

2. Amilum 

Amilum merupakan polisakarida paling melimpah. Amilum dapat dibagi 

menjadi 2 bagian fraksi utaa berdasarkan kelarutan bila dibubur dengan air panas 

yaitu amilosa dan amilopektin. Amilum merupakan bahan pangan cadangan bagi 

tumbuh-tumbuhan. 
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3. Kitin 

Polisakarida bagian utama dari hewan berkaki banyak (misalnya serangga) 

adalah kitin. Diperkirakan bahwa 109 ton kitin dibiosintesis setiap tahun. Kitin adalah 

polisakarida linier yang mengandung N-asetil-D glikosamina terikat β pada 

hidrolisis, kitin menghasilkan 2-amino-2-deoksil-D-glukosa. 

 

2.2 Kegunaan dari Karbohidrat 

1) Polisakarida dalam bahan makanan berfungsi sebagai pengurai tekstur 

(selulosa, hemiselulosa, peptin, lignin) dan sebagai sumber energi (pati, 

dekterin, glikogen, fluktan). 

2)  Sukrosa adalah oligosakarida yang mempunyai peranan penting dalam 

pengolahan bahan makanan dan banyak terdapat dalam tebu juga kelapa 

kopra. Untuk industri makanan biasanya digunakan sukrosa dalam bentuk 

kristal halus atau kasar dalam jumlah yang banyak atau dipergunakan dalam 

bentuk cairan sukrosa (sirup). 

3) Laktosa disebut juga gula susu yang dihasilkan kelenjar mamal, merupakan 

satu-satunya karbohidrat utama yang dihasilkan hewan. Laktosa berfungsi 

sebagai pengobatan untuk merangsang pertumbuhan mikroleat dalam usus 

besar. Laktosa sangat baik untuk pertumbuhan bakteri. 

4)  Glukosa adalah karbohidrat yang terdapat dalam darah serta merupakan 

karbohidrat yang dapat digunakan sel-sel jarinagn sumber energi, lebih dari 

setengah energi dalam tubuh manusia (Fessenden, 1997). 

 

3. Metodologi percobaan 

3.1 Peralatan dan bahan 

Peralatan yang digunakan untuk percobaan ini adalah : 

a. Tabung reaksi 

b. Pipet tetes 

c. Penjepit tabung 

d. Erlenmeyer 
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Sedangkan bahan yang dugunakan untuk percobaan ini adalah : 

a. Larutan α-naftol 

b. Asam sulfat pekat 

c. Glukosa 

d. Aquadest 

 

3.2 Prosedur percobaan 

a. Larutan glukosa sebanyak 1 ml dimasukkan ke dalam tabung reaksi. 

b. Ditambahkan 2 tetes larutan naftol 5%. 

c. Kemudian ditambahkan 5 tetes H2SO4 pekat melalui dinding tabung. 

d. Terjadinya warna biru menunjukkan adanya karbohidrat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 
 

32 

DEPARTEMEN TEKNIK KIMIA  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 

 

LABORATORIUM KIMIA ORGANIK 

 

 

 

 

 

 

 

ISOLASI KOMPONEN-

KOMPONEN 

BAHAN ALAM 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

DEPARTEMEN TEKNIK KIMIA 

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 

LEMBAR BUKTI RESPONSI 

No Dokumen : FM-GKM-FT-TK- 024-01 

Edisi  : 01 

Revisi : 01 

Berlaku Efektif : 12 Desember 2007 

Halaman : 1/1 

 

LABORATORIUM KIMIA ORGANIK 
 

        MODUL PRAKTIKUM :  ISOLASI ZAT WARNA 

        KELOMPOK :   
        NAMA/NIM :   
        HARI/TGL. PRAKTIKUM   :   
 

 

 

 Medan,                        2019 

Asisten 

 

 

(……………………………..) 

 

Dokumen ini milik Departemen Teknik Kimia Universitas Sumatera Utara 
Dilarang memperbanyak atau menggunakan informasi di dalamnya untuk keperluan komersial atau yang lainnya tanpa persetujuan pemilik 

dokumen ini. 



 

 
 

 

DEPARTEMEN TEKNIK KIMIA 

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 

LEMBAR PENUGASAN 

No Dokumen : FM-GKM-FT-TK- 024-02 

Edisi  : 01 

Revisi : 01 

Berlaku Efektif : 12 Desember 2007 

Halaman : 1/1 

 

LABORATORIUM KIMIA ORGANIK 
 

        MODUL PRAKTIKUM :  ISOLASI ZAT WARNA 

        KELOMPOK :   
        NAMA/NIM :  1. 

    2. 
        HARI/TGL. PRAKTIKUM   :   
 

 

 

 Medan,                        2019 

Asisten 

 

 

(……………………………..) 

  

Dokumen ini milik Departemen Teknik Kimia Universitas Sumatera Utara 
Dilarang memperbanyak atau menggunakan informasi di dalamnya untuk keperluan komersial atau yang lainnya tanpa persetujuan pemilik 

dokumen ini. 



 

 
 

33 

DEPARTEMEN TEKNIK KIMIA  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 

 

LABORATORIUM KIMIA ORGANIK 

MODUL V 

ISOLASI ZAT WARNA 

 

1. Tujuan Percobaan 

Percobaan  ini  mempelajari  pemisahan  zat  warna  dari suatu  bahan  dengan 

proses pemurnian serta mengidentifikasi sampel menggunakan metode 

kromatografi kertas. 

 

2. Tinjauan Pustaka 

2. 1     Ekstraksi 

Ekstraksi merupakan salah satu metode pemisahan berdasarkan 

perbedaan kelarutan. Secara umum ekstraksi dapat didefinisikan sebagai proses 

pemisahan dan isolasi dari zat padat atau zat cair. Dalam hal ini fraksi padat 

yang diinginkan bersifat larut dalam pelarut (solvent), sedangkan fraksi padat 

lainnya tidak dapat larut. Ekstraksi padat cair digunakan untuk memisahkan 

analit yang terdapat pada padatan menggunakan pelarut organik. Padatan yang 

akan diekstrak dilembutkan terlebih dahulu, dapat dengan cara ditumbuk atau 

dapat juga diiris menjadi bagian yang tipis-tipis. Kemudian peralatan ekstraksi 

dirangkai dengan menggunakan pendingin air. Ekstraksi dilakukan dengan 

memanaskan pelarut organik sampai semua analit terekstrak (Khamidinal, 

2009). 

Pada ekstraksi soxhlet, pelarut dipanaskan dalam labu didih sehingga 

menghasilkan uap. Uap tersebut kemudian masuk ke kondensor melalui pipa 

kecil dan keluar dalam fase cair. Kemudian pelarut masuk ke dalam selongsong 

berisi padatan. Pelarut akan membasahi sampel dan tertahan dialam selongsong 

sampai tinggi pelarut dalam pipa sifon sama dengan tinggi pelarut di 

selongsong. Kemudian pelarut seluruhnya akan menggerojok masuk kembali 

ke dalam labu didih dan begitu seterusnya (Nahri, 2016). 
 

2.2 Kromatografi Kertas 

Seluruh bentuk kromatografi bekerja berdasarkan prinsip yang sama. 

Seluruh bentuk kromatografi memliki fase diam ( berupa padatan atau cairan 

yang didukung pada padatan) dan fase gerak (cairan atau gas). Fase gerak 
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mengalir melalui fase diam dan membawa komponen-komponen dari 

campuran bersama-sama. Komponen yang berbeda akan bergerak pada laju 

yang berbeda pula. Dalam kromatografi kertas, fase diam adalah kertas saring 

yang sangat seragam. Fase gerak adalah pelarut atau campuran pelarut yang 

sesuai (Roni, 2003). 

 

3. Metodologi Percobaan 

3. 1   Peralatan dan Bahan 

Peralatan yang digunakan untuk percobaan ini adalah : 

1. Labu destilasi 5. Gelas ukur 9. Neraca analitik 

2. Kondensor Allihn 6. Kaki Tiga 10. Kertas saring 

3. Ekstraktor Soxhlet 7. Cawan porselen 11. Erlenmeyer 

4. Termometer 8. Bunsen 12. Beaker glass 

 

Bahan-bahan yang digunakan untuk percobaan ini adalah : 

1. Sampel (Tumbuhan) 

2. Etanol 96% 

3. Kloroform 

 

3.2  Prosedur Percobaan 

Adapun prosedur percobaan dalam percobaan ini adalah : 

1. Sampel cuci lalu dipotong tipis kecil-kecil sebanyak m g. 

2. Dimasukkan sampel yang telah dibungkus kertas saring ke dalam 

Ekstraktor Soxhlet. 

3. Dimasukkan etanol 96% sebanyak V ml ke dalam labu destilasi. 

4. Ekstraktor Soxhlet kemudian dirangkai bersama seluruh rangkaian alat. 

5. Dilakukan ekstraksi pada suhu konstan 65
o
C hingga 2 kali sirkulasi. 

Dicatat waktu masing-masing sirkulasi. 

6. Setelah diperoleh 2 kali sirkulasi, ekstraksi dihentikan. Dicatat 

volume etanol dan massa sampel setelah ekstraksi. 
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7. Diambil campuran etanol dan ekstrak sampel sebanyak 10 ml 

kemudian dipanaskan dalam cawan porselen hingga larutan 

mengental. 

8. Dilakukan prosedur kromatografi kertas dengan menggunakan 

pelarut (fase gerak) berupa etanol dan kloroform. 

9. Dicatat jarak yang ditempuh fase gerak dan fase diam. 

10. Dihitung nilai Rf untuk masing-masing fase gerak. 

 

3.3 Rangkaian Peralatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

1. Kondensor Allihn 

2. Ekstraktor Soxhlet 

3. Thimble (tempat meletakkan sampel) 

4. Statif dan klem 

5. Labu Destilasi 

6. Termometer 

7. Kaki Tiga 

8. Bunsen 

9. Neraca Analitik 

10. Cawan Porselen (proses pemekatan ekstrak) 
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MODUL VI 

PENENTUAN KADAR ALFA SELULOSA 

 

1. Tujuan Percobaan 

Percobaan ini bertujuan untuk mempelajari cara penentuan kadar alfa selulosa 

(α – selulosa) dalam serat batang suatu tumbuhan. 

 

2. Tinjauan Pustaka 

a. Kayu 

Bidang ilmu yang paling banyak membahas tentang kayu adalah bidang 

kehutanan terutama yang berkecimpung di bidang teknologi hasil hutan. Kayu 

merupakan hasil hutan utama dan memegang peranan penting dalam kehidupan 

manusia mulai dari zaman dahulu hingga di era teknologi sekarang ini. Kalau kita 

melihat sekeliling kita, banyak sekali barang-barang atau keperluan kita yang bahan 

dasarnya adalah kayu (Ridwanti, 2008). 

Kayu adalah bagian xylem dari pohon tersusun dari berbagai macam sel kayu. 

Komponen penyusun kayu terdiri dari:  

1. Komponen penyusun dinding sel 

Komponen penyusun dinding sel adalah komponen kimia yang menyatu dalam 

dinding sel. Tersusun atas banyak komponen yang tergabung dalam karbohidrat dan 

lignin. Karbohidrat yang telah terbebas dari lignin dan ekstraktif disebut juga dengan 

holoselulosa. Holoselulosa sebagian besar tersusun atas selulosa dan hemiselulosa. 

Selulosa merupakan komponen terbesar dan paling bermanfaat dari kayu.  Jumlah zat 

selulosa mayoritas 40 %, hemiselulosa sekitar 23 % dan lignin kurang dari 34 %. 

Lignin merupakan zat yang keras, lengket, kaku dan mudah mengalami oksidasi. 

Dibutuhkan pada kayu dengan tujuan kontruksi karena dapat meningkatkan 

kekerasan/kekuatan kayu, tetapi tidak dibutuhkan dalam industri kertas karena lignin 

sangat sukar dibuang dan membuat kertas jadi kecoklatan/coklat karena sifat aslinya 

dan pengaruh oksidasi.  

Selulosa tersusun atas alfa, beta dan gamma selulosa dan paling besar terdapat 

pada jenis kapas dan rami sekitar 97 %. Pada bahan pulp paling sedikit dijumpai 

pada jerami yaitu 30 %. Lignin banyak pada kelompok kayu daun jarum yaitu diatas 



 

 
 

37 

DEPARTEMEN TEKNIK KIMIA  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 

 

LABORATORIUM KIMIA ORGANIK 

26 % sedangkan pada kayu daun lebar biasanya kurang dari 26 %. Pada kayu 

bengkok/condong atau banyak cabang besar, kandungan lignin dalam kayu 

umumnya meningkat hampir 5 %. Di sini letaknya peranan penjarangan dan 

pemuliaan pohon dalam usaha meningkatkan kualitas kayu menjadi penting 

(Ridwanti, 2008). 

 

2. Komponen pengisi rongga sel 

Zat pengisi rongga sering disebut dengan komponen ekstranous, yang dominan 

diisi oleh zat ekstraktif. Zat ekstraktif merupakan kumpulan banyak zat seperti gula, 

tepung/pati, tanin, resin, pektin, zat warna kayu, asam-asam, minyak-minyak, lemak 

dalam kayu dan sebagainya (Ridwanti, 2008). 

 

2.2 Selulosa 

Selulosa merupakan bagian penyusun utama jaringan tanaman berkayu. Bahan 

tersebut utamanya terdapat pada tanaman kertas, namun demikian pada dasamya 

selulosa terdapat pada setiap jenis tanaman, termasuk tanaman semusim, tanaman 

perdu dan tanaman rambat bahkan tumbuhan paling sederhana sekalipun, seperti: 

jamur, ganggang dan lumut. Selulosa membentuk komponen serat dari dinding sel 

tumbuhan. Ketegaran selulosa disebabkan oleh struktur keseluruhannya. Molekul 

selulosa merupakan rantai-rantai, atau  mikrofibril, dari D-glukosa sampai sebanyak 

14.000 satuan yang terdapat sebagai berkas-berkas terpuntir mirip tali, yang terikat 

satu sama lain oleh ikatan hidrogen (Blum, 1996). 

Suatu molekul tunggal selulosa merupakan polimer lurus dari 1,4’-b-D-

glukosa. Hidrolisis lengkap dalam HCl 40% dalam air hanya menghasilkan D-

glukosa. Disakarida yang terisolasi dari selulosa yang terhidrolisis sebagian adalah 

selobiosa, yang dapat dihidrolisis lebih lanjut menjadi D-glukosa dengan suatu 

katalis asam dengan emulsin enzim. Selulosa sendiri tidak mempunyai karbon 

hemiasetal, selulosa tidak dapat mengalami mitarotasi atau dioksidasi oleh reagensia 

seperti reagensia Tollens. (Mungkin terdapat suatu hemiasetal pada satu ujung dari 

tiap molekul selulosa, tetapi ujung ini hanya sebagian kecil dari keseluruhan dan 

tidak menyerah ke reaksi yang dapat diamati). 

Untuk menandai adanya selulosa maka dapat dilihat dengan : 
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1. Struktur kimianya: 

 

Gambar 2.1 Struktur Selulosa 

2. Berwarna putih. 

3. Terdapat pada softwood, hardwood, rami, kapas, dan seterusnya dalam jumlah 

yang berbeda. 

4. Sebagai hasil dari pulping, blending, dan sebagainya, selulosa alami 

mengalami modifikasi seperti berat molekul diperkecil, dan rantai ujung diubah 

menjadi karboksil. 

5. Pembentukan gugus karbonil pada kondisi bleaching tertentu (hipoklorit pH ± 

8) yang menghasilkan polimer yang tidak stabil ditandai dengan warna kuning 

dan degradasi selama penuaan. 

 

Berdasarkan jenis selulosa dapat dibagi atas 3 jenis, yaitu : 

a. Alfa selulosa (a - selulosa), yaitu selulosa yang tidak larut dalam larutan 

NaOH 17,5 % pada 20 °C. 

b. Beta selulosa (b - selulosa), yaitu selulosa yang larut dalam larutan NaOH 

17,5 % pada 20 °C, tetapi mengendap bila diasamkan. 

c. Gamma selulosa (g - selulosa), yaitu selulosa yang larut dalam larutan 

NaOH 17,5 % pada 20 °C dan tidak mengendap bila diasamkan. (Hicks, 

1971) 

 

Berdasarkan derajat polimerisasi (DP) dan kelarutan dalam senyawa natrium 

hidroksida (NaOH) 17,5%, selulosa dapat dibedakan atas tiga jenis yaitu : 

1. Selulosa α (Alpha Cellulose) adalah selulosa berantai panjang, tidak larut 

dalam larutan NaOH 17,5% atau larutan basa kuat dengan DP (derajat 

polimerisasi) 600 - 1500. Selulosa a dipakai sebagai penduga dan atau 

penentu tingkat kemumian selulosa. 
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2. Selulosa β (Betha Cellulose) adalah selulosa berantai pendek, larut dalam 

larutan NaOH 17,5% atau basa kuat dengan DP 15 - 90, dapat mengendap 

bila dinetralkan. 

3. Selulosa µ (Gamma cellulose) adalah sama dengan selulosa β, tetapi DP 

nya kurang dari 15. Selain itu ada yang disebut Hemiselulosa dan 

Holoselulosa yaitu : - Hemiselulosa adalah polisakarida yang bukan 

selulosa, jika dihidrolisis akan menghasilkan D-manova, D-galaktosa, D-

Xylosa, L-arabinosa dan asam uranat. 

4. Holoselulosa adalah bagian dari serat yang bebas dan sari dan lignin, 

terdiri dari campuran semua selulosa dan hemiselulosa. 

5. Selulosa α merupakan kualitas selulosa yang paling tinggi (murni). 

Selulosa α > 92% memenuhi syarat untuk digunakan sebagai bahan baku 

utama pembuatan propelan atau bahan peledak. Sedangkan selulosa 

kualitas dibawahnya digunakan sebagai bahan baku pada industri kertas 

dan industri sandang/kain (serat rayon). Selulosa dapat disenyawakan 

(esterifikasi) dengan asam anorganik seperti asam nitrat (NC), asam sulfat 

(SC) dan asam fosfat (FC). Dari ketiga unsur tersebut, NC memiliki nilai 

ekonomis yang strategis daripada asam sulfat/SC dan fosfat/FC karena 

dapat digunakan sebagai sumber bahan baku propelan/bahan peledak pada 

industri pembuatan munisi/mesin dan atau bahan peledak. Selulosa α 

merupakan kualitas selulosa yang paling tinggi (murni). Selulosa α > 92% 

memenuhi syarat untuk digunakan sebagai bahan baku utama pembuatan 

propelan dan atau bahan peledak. Sedangkan selulosa kualitas dibawahnya 

digunakan sebagai bahan baku pada industri kertas dan industri 

sandang/kain (serat rayon) (Balitbang, 2008). 
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Tabel 1. Kandungan Selulosa, Hemiselulosa, dan Lignin Beberapa Jenis Tanaman 

Nama 
Selulosa 

(%) 

Hemiselulosa 

(%) 

Lignin 

(%) 
Keterangan 

Abaka 60-65 6-8 5-10 Pisang 

Coir 43 1 45 Sabut Kelapa 

Kapas 90 6 - Bungkus, Biji 

Flax 70-72 14 4-5 - 

Jute 61-63 13 3-13 - 

Mesta 60 15 10 - 

Palmirah 40-50 15 42-45 - 

Nenas 80 - 12 Daunnya 

Rami 80-85 3-4 0,5-1 Kulit Batang 

Sisal 60-67 10-15 8-12 Daun 

Straw 40 28 18 - 

Sumber : Natural Organic Fiber by Hans Lilhot 

 

3. Metodologi Percobaan 

3.1 Peralatan dan Bahan 

Peralatan yang digunakan untuk percobaan ini adalah: 

1. Timbangan 

2. Beaker Glass 

3. Gelas Ukur 

4. Corong Gelas 

5. Kertas Saring 

6. Termometer 

7. Batang Pengaduk 

8. Pipet Tetes 

9. Oven 

10. Kertas Lakmus 

11. Desikator 

12. Erlenmeyer 
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Sedangkan bahan yang digunakan untuk percobaan ini adalah: 

1. Serat batang tumbuhan (selulosa) 

2. Natrium Hidroksida (NaOH) 

3. Asam Asetat (CH3COOH) 

4. Aquadest (H2O) 

 

3.2 Prosedur Percobaan 

1. Serat batang pohon ditimbang sebanyak 2 gram. Setelah bahan yang akan 

dicoba ditimbang, tambahan sebanyak 2 gram ditimbang lagi pada timbangan 

dielektrik. Lalu dikeringkan di oven selama 2 jam pada temperatur 100-105o C. 

Berat yang ditimbang adalah berat contoh serat batang sampel kering oven. 

2. Serat batang pohon yang 2 gram lagi dimasukkan dalam beaker glass. 

3. NaOH 17,5% disediakan sebanyak 25 ml dan disimpan pada suhu 30o C. Pada 

beaker glass yang berisi serat batang pohon ditambahkan 10 ml NaOH 17,5% 

dan ditutup dengan cawan. Setelah 2 menit, diaduk dengan batang pengaduk 

hingga serat-serat terpisah satu sama lain. 5 menit setelah penambahan NaOH, 

dimasukkan lagi NaOH sebanyak 5 ml dan diaduk. 5 menit kemudian 

ditambahkan lagi NaOH 5 ml dan diaduk. 15 menit setelah penambahan NaOH 

yang pertama kali, dimasukkan NaOH yang tersisa sebanyak 5 ml dan diaduk. 

Campuran ini berada pada suhu 30o C selama 30 menit. Total waktu untuk 

perlakuan NaOH ini adalah 45 menit. 

4. Setelah perlakuan dengan NaOH mencapai 45 menit, ditambahkan air destilat 

33 ml pada 20o C. Dicampur secara merata dan dibiarkan selama 1 jam 

sebelum penyaringan. 

5. Dilakukan penyaringan selulosa dengan menggunakan corong gelas dan kertas 

saring, dicuci dengan 100 ml NaOH 8,3 % (semua residu pada gelas kimia 

dipastikan telah habis). Setelah pencucian dengan NaOH selesai, residu dicuci 

lagi dengan air destilat 20o C sebanyak 2 kali. Filtrat ini digunakan untuk 

menentukan kadar γ dan β-selulosa. 

6. Asam asetat 10% sebanyak 15 ml ditambahkan pada residu. Kemudian 

ditambahkan lagi air destilat 20o C. Diulangi sampai residu selulosa bebas dari 
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asam (diuji dengan kertas lakmus biru pada filtrat). Pencucian terakhir kali 

residu dengan air sebanyak 250 ml. 

7. Residu selulosa dimasukkan dalam oven 100-105o C. Lalu didinginkan di 

dalam desikator 1 jam sebelum ditimbang. Perhitungan persentase alfa 

selulosa: 

% Alfa Selulosa =
Berat residu alfa selulosa kering oven

Berat contoh serat kering oven
 x 100 % 
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MODUL VII 

NITRASI 

 

1. Tujuan Percobaan 

 Percobaan ini bertujuan untuk mempelajari reaksi pembentukan asam pikrat 

sebagai salah satu turunan fenol. 

 

2. Tinjauan Pustaka 

2.1 Nitrasi 

 Nitrasi adalah reaksi kimia umum dimana gugus nitro dimasukkan pada sebuah 

senyawa kimia organik. Contoh sederhana dari nitrasi adalah pengubahan gliserin 

menjadi nitrogliserin pengubahan toluena menjadi trinitrotoluena, dimana keduanya 

menggunakan asam nitrat dan asam sulfat. Nitrasi aromatik terjadi pada senyawa 

organik aromatik melalui mekanisme substitusi elektrofilik aromatik (Anonim, 

2007a) 

 Nitrasi merupakan reaksi yang melibatkan asam nitrat dan salah satu contohnya 

adalah pembuatan asam pikrat kuat, dimana asam pikrat ini adalah merupakan suatu 

turunan dari fenol dengan nama lain 2,4,6-trinitrifenol, yang dihasilkan dari reaksi 

nitrasi fenol dengan menggunakan katalis asam sulfat pekat, sehingga menghasilkan 

suatu kristal kuning yang disebut asam pikrat (Anonim, 2007b). Untuk 

menghilangkan teroksidasinya fenol oleh HNO3, maka terlebih dahulu asam sulfat 

pekat harus dimasukkan sebagai katalis untuk mengaktifkan fenol. Pada proses 

nitrasi akan terjadi reaksi hebat, terbentuk asap berwarna merah yaitu gas nitrit (NO2) 

yang berbahaya. Reaksi nitrasi selesai dengan tidak ada lagi asap berwarna merah 

(gas NO2) tersebut. 

 Rumus molekul asam pikrat sebagai berikut  
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 Asam pikrat tidak dapat dinitrasi lebih lanjut sehingga zat ini merupakan hasil 

akhir dari nitrasi fenol. Asam sulfat pekat penuh dengan HNO3 pekat untuk 

menghasilkan suatu nitrofil yang merupakan zat pensubtitusi yang sebenarmya. 

H2SO4 dapat merebut gugus hidroksil dari dalan asam nitrat, maka akan 

menghasilkan ion nitronium. 

 

 Penambahan H2SO4 pekat dibutuhkan untuk mengikat H2O yang dibebaskan 

agar ikatan HNO3, tidak berkurang. Nitrasi aromatik berupa reaksi dua tahap. Tahap 

pertama (tahap lambat) adalah serangan elektrofilik. Dalam nitrat elektrofilnya tahap 

kedua adalah pelepasan H+ dimana H+ ini bergabung dengan H2SO4 untuk 

menghasilkan kembali N2SO4. 

 

2.2 Macam – macam Proses Nitrasi 

1. Reaksi nitrasi fenol dengan HNO3 pekat dan H2SO4 pekat  

 

2.  Reaksi 1-kloro-2,4,6-trinitrobenzen dalam air hangat menghasilkan 

pikrilklorida. 

 

3.   Nitrasi klorobenzena menjadi derivat dinitro dengan hidrolisis berikutnya, diikuti 

nitrasi akhir. 

 

4. Sulfonasi fenol dilanjutkan dengan nitrasi 
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2.3  Sifat-sifat Asam Pikrat 

2.3.1 Sifat-sifat Fisika 

1. Berat molekul : 229 gr/mol 

2. Titik leleh       : 122 0C 

3. Spesifik Gravity     : 1,763 g/ml 

4. Konstanta ionisasi  : 0,38 

5. Tekanan Ledak       : 26,4 Mpa 

6. Daya ledak         : 1000 kal/gal 

7. Berupa kristal berwarna kuning 

8. Asam pikrat dalam petroleum eter tidak berwarna 

9. Rasanya sangat pahit 

10. Melarut dalam air dengan warna kuning sekali 

 

2.3.2 Sifat – sifat Kimia 

1. Merupakan asam kuat, dan dapat diledakkan oleh raksa ledak. 

2. Garam – garam kalium dan amonium dari asam pikrat yang baik 

mengkristalnya memiliki daya ledak yang hebat. 

3. Garam – garam baik mengkristal dengan basa-basa heterosiklis dan 

alkaloida. Garam – garam kadmium dan amonium asam pikrat yang baik 

mengkristal karena suatu pukulan hebat dapat meledak. Asam itu sendiri 

dapat diledakkan oleh raksa ledak. Asam pikrat dan amonium pikrat dapat 

digunakan sebagai bahan peledak. 

4. Asam pikrat dapat diidentifikasi dengan jalan menambahkan KCN pada 

larutannya dalam air, sehingga cairan akan berwarna merah karena 

terbentuknya asam isopurpural. 
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5. Bereaksi dengan PCl5 menghasilkan pikrilklorida 

 

6. Bereaksi dengan beberapa hidrokarbon aromatis menghasilkan senyawa 

senyawa adisi, misalnya :  

 

 

2.4 Kegunaan Asam pikrat 

1. Sebagai bahan peledak. 

2. Garam – garam kalium dan amonium dari asam pikrat dengan kekuatan ledak 

yang cukup hebat sehingga dapat digunakan sebagai bahan peledak. 

3. Bahan pembasmi kuman (germisida). 

4. Material proses untuk oksidasi atau mengukir besi, baja atau permukaan 

tembaga. 

5. Dalam bidang farmasi digunakan sebagai zat bakar dan antiseptik. 

6. Dalam bidang kedokteran, butesin pikrat mempunyai sifat sifat antiseptik dari 

asam pikrat dan anestesi dari bunsin (n-butil p-amino benzoat). Digunakan 

dalam bentuk salep untuk mengobati luka bakar, borok, dan seagainya. 

7. Dapat mengidentifikasi basa. 

8. Kristal asam pikrat jika ditambahkan pada basa akan memberikan warna merah 

9. Sebagai bahan untuk zat warna, yaitu reaksi-reaksi kopling. Reaksi kopling 

garam-garam aril digunakan untuk pembuatan zat warna dari anilina 

tersubtitusi. Produk kopling gugus azao (-N=N-) dan biasa dirujuk sebagai 

senyawa azo yang digunakan sebagai zat warna. 

10. Fungisida dan fotokimia. 
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3. Metodologi Percobaan 

3.1 Peralatan dan Bahan 

 Adapun peralatan yang digunakan untuk percobaan ini adalah : 

1. Labu alas bulat 

2. Beaker glass 

3. Gelas ukur 

4. Neraca analitik 

5. Kertas saring 

6. Corong gelas 

7. Penangas air 

8. Bunsen dan kaki tiga 

9. Oven  

 Sedangkan bahan yang digunakan untuk percobaan ini adalah : 

1. Fenol 

2. Asam salisilat (C7H6O3) 

3. Asam sulfat (H2SO4) 

4. Asam nitrat (HNO3) 

5. Fenol (C2H5OH) 

6. Aquadest (H2O) 

 

3.2  Prosedur percobaan 

 Adapun Prosedur percobaan ini adalah sebagai berikut. 

1. Dimasukkan fenol/asam salisilat dan asam sulfat pekat ke dalam labu alas 

bulat/beaker glass. 

2. Dipanaskan pada penangas air selama 30 menit sambil digoyang. 

3.  Kemudian labu didinginkan dalam campuran air dan es. Ke dalam cairan yang 

masih kental ini ditambahkan HNO3 sedikit demi sedikit. 

4. Dikocok segera hingga homogen, didiamkan sebentar, maka akan terjadi reaksi 

hebat, terbentuk asap merah. 

5. Bila reaksi telah berhenti, dipanaskan selama 1,5 jam diatas penangas air. 

6. Didinginkan dengan campuran air dan es. Disaring dengan kertas saring, sambil 

dicuci dengan 20 ml air. 
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7. Rekristalisasi dikerjakan dengan menggunakan pelarut yang merupakan 

campuran air dan etanol (2:1) dengan volume totalnya 110 ml. 

8. Kristal asam pikrat yang diperoleh dikeringkan dan ditimbang. 
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MODUL VIII 

PEMBUATAN ASAM SULFANILAT DENGAN REAKSI 

SUBSTITUSI 

 

1. Tujuan Percobaan 

Untuk mempelajari bagaimana terjadinya reaksi substitusi pada sampel yang 

digunakan yaitu pembentukan asam sulfanilat dari persenyawaan anilin dan asam 

sulfat. 

 

2. Tinjauan Pustaka 

2.1 Reaksi Substitusi 

Atom karbon ujung suatu alkil halida mempunyai muatan positif parsial. 

Karbon ini rentan terhadap serangan oleh anion dan spesi lain apa saja yang 

mempunyai sepasang elektron menyendiri dalam kulit luarnya. Dihasilkan reaksi 

substitusi-suatu reaksi dalam mana satu atom, ion, atau gugus disubstitusikan untuk 

menggantikan atom, ion, atau gugus lain ( Fessenden dan Fessenden 1982). 

Dalam suatu reaksi ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu apa yang terjadi 

pada gugus fungsi dan sifat pereaksi yang menyerang. Ada tiga jenis pereaksi dalam 

reaksi organik: 

a. Pereaksi elektrofil: pereaksi yang bermuatan positif, asam lewis, karbokation 

(C+) dan oksidator (menerima elektron). 

b. Pereaksi nukleofil: pereaksi yang bermuatan negatif, basa lewis dan reduktor 

(memberi elektron). 

c. Pereaksi radikal bebas: pereaksi yang mempunyai satu elektron tak 

berpasangan. 

Sebagian besar reaksi-reaksi pada bahan kimia tidak terlepas dari reaksi 

substitusi. Reaksi substitusi ini terbagi 3 yaitu reaksi substitusi nukleofil, reaksi 

substitusi elektrofil, dan reaksi substitusi radikal bebas (Jasmansyah,2007). 

 

2.1.1 Reaksi Substitusi Nukleofil 

Reaksi substitusi nukleofil yaitu reaksi penggantian suatu gugus dengan gugus 

lain, dimana terjadi apabila gugus yang mengganti merupakan peraksi nukleofil.  
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Bentuk umum reaksi ini : 

Nu: + R-X                 R-Nu + X:  

Dengan Nu menandakan nukleofil, : menandakan pasangan elektron, serta R-

X menandakan substrat dengan gugus pergi X. Pada reaksi tersebut, pasangan 

elektron dari nukleofil menyerang substrat membentuk ikatan baru, sementara gugus 

pergi melepaskan diri bersama dengan sepasang elektron. Produk utamanya adalah 

R-Nu. Nukleofil dapat memiliki muatan listrik negatif atau netral, sedangkan substrat 

biasanya netral atau bermuatan positif. Contoh : reaksi alkil halida dan turunan asam 

karboksilat (Wikipedia, 2009). 

 

2.1.1.1 Reaksi Substitusi Nukleofil pada Senyawa Alifatik  

Reaksi substitusi nukleofilil pada senyawa alifatik yan telah dikaji secara 

intensif adalah reaksi substitusi nukleofilik pada alkil halida. Reaksi ini mencakup 

sejumlah reaksi sintesis senyawa organik yang penting. Reaksi ini mempunyai 2 tipe 

mekanisme reaksi : SN1 (substitusi nukleofil unimolekular) dan SN2 (substitusi 

nukleofilik biomolekular). 

 

1.1.1.2 Reaksi Substitusi Nukleofil pada Senyawa Aromatis 

 Pada kondisi reaksi biasa pada dasarnya senyawa aromatik tidak raktif 

terhadap serangan nukleofil. Beberapa kelompok senyawa aromatik tidak reaktif 

terhadap serangan nukleofil. Beberapa kelompok senyawa aromatik yang dapat 

mengalami substitusi nekleofilik dengan mudah adalah sebagai berikut : 

1. Senyawa aromatik yang mengikat gugus penarik elektron pada posisi orto atau 

para terhadap gugus pergi. 

2. Senyawa aromatik yang dalam reaksinya dengan nukleofil tertentu dibawah 

pengaryh basa kuat melalui pembentukan hasil antara benzuna atau aruna. 

3. Garam-garam diazonium, yang reaksinya dengan nekleofil memberikan hasil 

yang berupa substitusi atom N gugus diazonium oleh nukleofil. 

Substitusi nekleofilik pada senyawa aromatik umumnya berlangsung dua 

tahap, yaitu : 
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1. Serangan nukleofil pada senyawa aromatik yang berlangsung lambat dan 

membentuk hasil antara karbonion. 

2. Tahap lepasnya gugus pergi dari karbonion yang berlangsung dengan cepat. 

Pada reaksi substitusi nukleofilik senyawa aromatik yang tahap pembentukan 

hasil antara benzuna dan aruna, reaksinya berlangsung melalui mekanisme eliminasi-

adisi (Puslata UT, 2008). 

 

2.1.2 Reaksi Substistusi Elektrofil 

Reaksi substitusi elektrofilik adalah reaksi penggantian suatu gugus dengan 

gugus lain, dimana terjadi apabila gugus yang mengganti merupakan pereaksi 

elektrofil. Contoh : reaksi benzen. 

 

2.1.2.1 Reaksi Substitusi Elektrofilik pada Senyawa Alifatik 

 Reaksi substitusi elektrofilik pada senyawa alifatik dapat berlangsung dengan 

mekanisme SN1 dan SN2. Reaksi yang berlangsung dengan mekanisme SN1 dapat 

menghasilkan produk dengan pembalikan konfigurasi, retensi konfigurasi atau 

rasemisasi tergantung pada jenis dan kondisi reaksi. Senyawa-senyawa alifatik yang 

dapa mengalami reaksi substitusi elektrofilik tidak sebanyak reaksi substitusi 

nukleofilik artinya senyawa-senyawa yang berstruktur tertentu saja yang dapat 

mengalami reaksi substitusi elektrofilik (Puslata UT, 2008). 

 

2.1.2.2 Reaksi Substitusi Elektrofilik pada Senyawa Aromatik 

 Substitusi aromatik elektrofilik adalah reaksi organik dimana sebuah atom, 

biasanya hidrogen, yang terikat pada sistem aromatis diganti dengan elektrofil. 

Reaksi terpenting dikelas ini adalah nitrasi aromatik, halogenasi aromatik, sulfonasi 

aroamatik dan asilasi dan alkalasi reaksi Friedel-Crafts. Reaksi substitusi elektrofilik 

pada senyawa aromatik umunya berlangsung dengan mekanisme ion arenium. 

Mekanisme ion arenium berlangsung dalam  dua tahap. Tahap pertama sebagai tahap 

penetu laju reaksi merupakan tahap pembentukan ion arenium yang dihasislkan dari 

serangan elektrofil pada inti benzena. Tahap kedua yang berlangsung cepat 

merupakan tahap lepasnya gugus pergi yang pada umunya berupa proton.adanya 

substituen yang terikat pada inti benzena ternyata mempengaruhi orientasi dan 
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kereaktifan dalam substitusi elektrofilik. Orientasi dan kereaktifan tersebut 

dikendalikan oleh dua faktor, yaitu efek induksi dan efek resonansi. Substituen 

berbeda menunjukkan reaksi yang berbeda tergantung pada pengarahan dan kekuatan 

kesdua faktor tersebut. Reaksi-reaksi dasar: 

1. Nistrasi aromatik yang membentuk senyawa nitro terjadi dengan pembentukan 

ion nitronium dari asam nitrat dan asam sulfat. NO2 

 

                                    HNO3 

                                                     H2SO4 -H2O   

 

2. Sulfonasi Aromatik benzena dengan uap asam sulfat yang menghasilkan asam 

benzenasulfonik. 

           SO3H 

    H2SO4 

  -H2O 

 

3. Halogenasi Aromatik benzena dengan bromin, klorin atau iodin membentuk 

senyawa halogen aril yang dikristalisasi besi trihalida yang sepadan. 

          X 

   X Cat 

    -HX     X= Cl. Br. I 

 

4. Reaksi Friedel-Crafts yang terdiri dari asilasi dan alkilasi dengan sebuah reaktan 

asil halida atau alkil halida. Katalis yang paling sering dipakai adalah aluminium 

triklorid, tetapi hampir semua asam lewis kuat dapat dipakai. Pada asilasi Friedel-

Crafts, aluminium triklorida dengan jumlah sepenuhnya dapat dipakai, bukan 

jumlah kecil katalis (Wikipedia,2009). 

             R 

  + R AlCl3   

   Cl -HCl 

 

 



 

 
 

54 

DEPARTEMEN TEKNIK KIMIA  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 

 

LABORATORIUM KIMIA ORGANIK 

2.1.3 Reaksi Substitusi Radikal Bebas 

 Reaksi substitusi radikal bebas yaitu reaksi penggantian suatu gugus dengan 

gugus lain, dimana terjadi apabila gugus yang mengganti adalah radikal bebas. 

Contohnya adalah reaksi hidrokarbon. Pemutusan ikatan homolitik dalam suatu 

senyawa dapat menghasilkan radikal bebas. Dalam hal ini ada  dua macam 

pemutusan, yaitu : 

1. Pemutusan secara termal, yaitu energi panas sebagai penyebab putusnya ikatan. 

2. Pemutusan secara fotokimia, yaitu pemutusan ikatan yang terjadi akibat 

pengaruh energi cahaya ( termasuk pula radiasi beenergi tinggi). 

Setiap reaksi yang melibatkan radikal bebas, sekurang-kurangnya terdiri dari 

dua langkah, yaitu: 

1. Langkah awal pembentukan radikal bebas yang lazim dinamakan langkah 

inisiasi. 

2. Langkah  destruksi radikal bebas yang ditandai terjadinya kombinasi dua buah 

radikal bebas, baik yang sama maupun yang berbeda, dalam membentuk ikatan 

baru. 

Radikal bebas dapat pula terbentuk dalam elektrolisis larutan garam karboksilat 

dalam air. Reaksi suatu radikal bebas dengan suatu molekul dapat menghasilkan 

radikal bebas baru dan molekul baru. Pemutusan ikatan dalam suatu radikal bebas 

dapat juga menghasilkan radikal bebas baru (Puslata UT, 2008). 

 

2.2 Sulfonasi 

Sulfonasi senyawa aromatik merupakan salah satu tipe jenis sulfonasi yang 

paling penting. Sulfonasi tersebut dapat dilakukandengan mereaksikan senyawa 

aromatik dengan asam sulfat. 

Dalam percobaan sulfonasi ini,senyawa aromatik yang digunakan adalah 

anilin, dan percobaan dilakukan dengan mereaksikan anilin dengan asam sulfat pekat 

(oleum) pada suhu 180ºC-195ºC, dan menghasilkan produk utama berupa asam 

sulfanilat dan air (sebagai produk sampingnya). Reaksi : 

                    NH2       +  H2SO4                          NH2                          SO3H  +  H2O 

                 

                Anilin              Asam Sulfat                   Asam Sulfanilat                           Air 
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Sulfonasi adalah reaksi kimia yang melibatkan penggabungan gugus asam 

sulfonat, -SO3H , ke dalam suatu molekul ataupun ion, termasuk reaksi-reaksi yang 

melibatkan gugus sulfonil halida ataupun garam-garam yang berasal dari gugus asam 

sulfonat, misalnya penggabungan –SO2Cl ke dalam senyawa organik. Jenis-jenis zat 

pensulfonasi antara lain : 

1. Persenyawaan SO3, termasuk didalamnya: 

o SO3 

o H2SO4 

o Oleum 

2. Persenyawaan SO2 

3. Senyawa sulfoalkilasi 

Sedangkan zat-zat yang disulfonasi antara lain: zat alifatik misalnya 

hidrokarbon jenuh, olefin, alkohol, selulosa, senyawa aromatis, napthalena, 

antraquinone dan lain sebagainya. 

Zat pensulfonasi yang paling efisien adalah SO3 karena hanya melibatkan satu 

reaksi adisi secara langsung, contohnya: 

RH + SO3   RSO3H 

ROH + SO3        ROSO3H 

Banyak sekali aplikasi dari reaksi subtitusi ini yaitu sulfonasi, nitrasi, hidrogenasi, 

alkilasi, reaksi turunan asam karboksilat lainnya.  

 

3. Metodologi Percobaan 

3.1 Bahan Percobaan 

1. Asam Sulfat pekat (H2SO4) 

2. Anilin (C6H5NH2) 

3. Norit 

4. Natrium Hidroksida (NaOH) 

5. Aquadest (H2O) 

3.2 Peralatan Percobaan 

1. Erlenmeyer 

2. Beaker glass 

3. Gelas ukur 
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4. Termometer 

5. Penangas pasir 

6. Kaki tiga 

7. Bunsen 

8. Oven 

 

3.3 Prosedur Percobaan 

1. Ke dalam erlenmeyer dimasukkan 5 ml asam sulfat pekat (H2SO4) dan diikuti 

penambahan 4 ml anilin tetes demi tetes sambil didinginkan dengan air 

2. Kemudian campuran dipanaskan pada penangas pasir (sand batch) pada 

temperatur 180oC – 195oC selama 1 jam. 

3. Campuran didinginkan sampai temperatur kamar kemudian ditambahkan 200 

ml aquadest lalu dipanaskan sampai semua kristal larut. 

4. Kemudian ditambahkan 5 gram norit dengan hati-hati dan dipanaskan kira-kira 

5 menit lalu campurkan disaring dalam keadaan panas dengan menggunakan 2 

lapis kertas saring sambil didinginkan dengan campuran air dan es sehingga 

akan terbentuk kristal putih yang masih kotor. Kemudian disaring dan 

diperoleh kristal putih. 

5. Bila kristal yang diperoleh masih kotor maka dilakukan pemurniaan kembali 

dengan memasukkan kristal yang diperoleh ke dalam beaker glass lalu 

ditambahkan 100 ml aquadest kemudian dipanaskan sampai semua kristal larut. 

Bila larutan masih keruh maka ditambahkan 2 gram norit dan dipanaskan lagi 

selama 5 menit. 

6. Campuran disaring lagi dalam keadaan panas memakai 2 lembar kertas saring. 

7. Filtrat didinginkan dalam campuran air dan es kemudian disaring lagi. 

8. Kristal yang diperoleh dikeringkan dalam oven dengan dialasi aluminium foil. 

Kristal yang diperoleh kemudian ditimbang untuk menghitungkan persen ralat.  

 

3.4 Rangkaian Alat Percobaan 
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