
 KIMIA-XI 

 

HIDROKARBON & MINYAK BUMI  

Hidrokarbon adalah senyawa yang tersusun ALKANA 

dari atom Karbon (C) dan Hidrogen (H)        Rumus: CnH2n+2                

1. Hidrokarbon Jenuh    Deret Homolog Alkana:  

a. Alkana 

b. Siklo Alkana 

2. Hidrokarbon Tak Jenuh  

(ada  ikatan rangkap) 

a. Alkena (sebuah ikatan rankap 2) 

b. Alkuna (sebuah ikatan rangkap 3) 

c. Alkadiena ( dua buah ikatan rangkap 2)  Tata Nama Senyawa Alkana:  

Kekhasan Atom Karbon        -Alkana rantai lurus diberi awalan-n  

1. Membentuk 4 ikatan kovalen            -Alkana rantai bercabang: 

Karena atom karbon memiliki 4      a. Rantai induk diambil rantai 

elektron valensI           terpanjang 

2. Membentuk ikatan jenuh maupun     b. Beri nomor pada rantai terpanjang  

 tak jenuh            mulai dari ujung terdekat cabang 

3. Membentuk rantai terbuka (alifatik)          c. Cabang merupakan gugus alkil  

maupun tertutup (siklik) 

Struktur Atom Karbon  

a. Atom Karbon Primer 

b. Atom Karbon Sekunder 

c. Atom Karbon Tersier 

d. Atom Karbon Kuartener   

      

         d. Urutan penamaan senyawa alkana 

              1. Nomor alkil2. Nama alkil 

              3. Nama rantai induk 

 



 

ALKENA      Tata Nama Senyawa Alkuna 

Rumus: CnH2n     -Alkuna rantai lurus 

Deret Homolog Alkena:    Atom karbon berikatan rangkap diberi  

                       nomor yang menunjukan ikatan rangkap  

  3 dimulai dari ujung terdekat ikatan  

  Rangkap.  

  -Alkuna rantai bercabang:  

Tata Nama Senyawa Alkena:     Sama dengan alkena 

-Alkena rantai lurus              

Atom karbon berikatan rangkap diberi  SIFAT-SIFAT HIDROKARBON   

nomor yang menunjukan ikatan rangkap 2  & ISOMER  

dimulai dari ujung terdekat ikatan rangkap  Alkana:  

-Alkena rantai bercabang:    -Mudah larut dalam pelarut nonpolar 

 a. Rantai induk merupakan rantai terpanjang -Bila dibakar men=====                                  

hasilkan karbon  

 yang memiliki ikatan rangkap    dioksida dan uap air 

 b. Penomoran rantai utama dimulai dari   -Dapat bereaksi subtitusi dengan halogen 

 terdekat ikatan rangkap. Bukan dari cabang   Alkena: 

terdekat.      -Mudah larut dalam pelarut organik 

 c. Urutan penamaan senyawa alkena   -Dapat bereaksi adisi dengan halogen 

    1. Nomor alkil 2. Nama alkil    Alkuna: 

     3. Nomor ikatan rangkap   -Dapat bereaksi adisi dengan halogen  

     4. Nama Alkena      dan asam halida 

ALKUNA       

Rumus: CnH2n-2      

Deret Homolog Alkuna:   

 



Isomer                            MINYAK BUMI 

a. Isomer Struktur     Minyak bumi/petroleum merupakan  

b. Isomer Geometri      pelapukan sisa-sisa organisme di dasar  

Macam Isomer Struktur:                                             laut. Minyak bumi tersusun atas  

 1. Isomer Rangka     campuran senyawa karbon.  

Rumus molekul sama kerangka beda                         Pemisahan Minyak Bumi          

Contoh: n-butana dan 2-metil propane                  Minyak bumi dipisahkan menjadi fraksi- 

                   fraksinya berdasarkan perbedaan titik  

     didih dengan cara destilasi bertingkat. 

     Frasi Minyak Bumi           

2. Isomer Posisi             a. Gas 

Rumus molekul sama posisi gugus        propana dan butana (LPG) 

fungsi beda       b. Bensin/ petroleum/ nafta  

contoh: 1-butena dan 2-butena    c. Minyak tanah/ kerosin  

      d. Solar 

      e. pelumas 

      f. Parafin (lilin, vaaseline) 

3. Isomer Gugus Fungsi                 g. Aspal dan Kokas.  

 

Rumus molekul sama gugus fungsinya beda  Bensin  

Contoh: Propuna dan 1,2-propadiena   Campuran senyawa isooktana dan  

   n-heptana.  

        

       Kualitas bensin ditentukan oleh bilangan  

Isomer Geometri      oktan (bilangan yang menunjukan 

    jumlah isooktana dalam bensin)  

    semakin tinggi bilangan oktan  

    semakin baik kualitas bensin  

 

 



TERMOKIMIA 

PERUBAHAN ENTALPI    DIAGRAM TINGKAT ENERGI 

Perubahan energi= kalor + usaha                            eksoterm (reaktan diatas produk)                                              

Usaha= tekanan x perubahan volume 

Perubahan energi= kalor yang dimiliki 

Perubahan entalpi= kalor (∆𝐇 = 𝐪) 

Perubahan entalpi= entalpi akhir-                                          

entalpi awal (∆𝐇 = 𝐇𝐚𝐤𝐡𝐢𝐫 − 𝐇𝐚𝐰𝐚𝐥)         endoterm (produk diatas reaktan)     

SISTEM DAN LINGKUNGAN  

1. Sistem terbuka memungkinkan perpindahan  

kalor serta materi  

2. Sistem tertutup memungkinkan perpindahan  

kalor, tanpa disertai materi    JENIS-JENIS ENTALPI REAKSI 

3. Sistem Terisolasi tidak memungkinkan   a. Entalpi Pebentukan   

Perpindahan kalor maupun materi   entalpi yang dibutuhkan/dilepaskan pada  

JENIS REAKSI BERDASARKAN   pembentukan 1 mol senyawa dari unsur- 

PERUBAHAN ENERGI    unsurnya 

a. Eksoterm (∆𝐇 < 𝟎)   

   

b. Entalpi Penguraian 

     Entalpi yang dibutuhkan/dilepaskan pada 

b. Endoterm (∆𝐇 > 𝟎)     penguraian 1 mol senyawa menjadi  

       unsur-unsurnya. 

 

    

     c. Entalpi Pembakaran 

Persamaan Termokimia    Entalpi yang dibutuhkan/dilepaskan pada  

Persamaan reaksi kimia yang disertai   pembakaran sempurna 1 mol zat.  

dengan nilai perubahan entalpi  

  

 

 



d. Entalpi Penetralan      PENENTUAN ENTALPI REAKSI  

Entalpi yang dibutuhkan/dilepaskan pada   BERDASARKAN HUKUM HESS  

penetralan 1 mol zat asam oleh basa atau   DAN DATA ENERGI IKATAN 

1 mol basa oleh asam     1. Hukum Hess  

  ‘perubahan entalpi hanya bergantung  

  pada kondisi awal dan akhir reaksi saja 

e. Entalpi Penguapan      tidak bergantng pada jalannya reaksi’ 

Entalpi yang dibutuhkan/dilepaskan pada  contoh perhitungan hukum hess: 

perubahan fase 1 mol zat dari cair ke gas 

f. Entalpi Peleburan  

Entalpi yang dibutuhkan/dilepaskan pada  

perubahan fase 1 mol zat padat ke cair    

g. Entalpi Penyubliman    2. Data Energi Ikatan  

Entalpi yang dibutuhkan/dilepaskan pada   perubahan entalpi adalah jumlah energi  

perubahan fase 1 mol zat dari padat ke gas   pemutusan ikatan dikurangi dengan  

h. Entalpi Pelarutan     jumlah pembentukan energi ikatan  

Entalpi yang dibutuhkan/dilepaskan pada 

pelarutan 1 mol zat terlarut.     Contoh perhitungan entalpi energi ikatan 

PENENTUAN ENTALPI REAKSI   

BERDASARKAN DATA PERCOBAAN  

q = m . c. ∆T 

q kalorimeter= C x ∆T 

q reaksi = -(qlarutan+qkalorimeter) 

PENENTUAN ENTALPI REAKSI   

BERDASARKAN ENTALPI  

PEMBENTUKAN STANDAR 

  

Contoh perhitungan entalpi 

 

 



LAJU REAKSI 

FAKTOR-FAKTOR YANG    TEORI TUMBUKAN 

MEMPENGARUHI LAJU REAKSI  Partikel-partikel reaktan harus saling  

a. Konsentrasi      bertumbuk sebelum terjadinya reaksi.  

Konsentrasi adalah banyaknya partikel   Tumbukan partikel yang berhasil  

Per satuan volume. Semakin banyak konsentrasi  menghasilkan reaksi disebut tumbukan  

Semakin besar terjadinya tumbukan.   efektif.  

b. Luas Permukaan     Tumbukan yang gagal bereaksi disebut  

Semakin kecil ukuran benda total luas   tumbukan tidak efektif.  

Permukaannya semakin besar.     

Semakin besar total luas permukaan 

Maka reaksi akan berlangsung semakin cepat.  

c. Suhu  

Semakin tinggi suhunya semakin banyak   (a) tumbukan tidak efektif &  

terjadi tumbukan partikel. Sehingga reaksi   (b) tumbukan efektif 

berlangsung lebih cepat.     PERSAMAAN LAJU REAKSI 

d. Katalis      1. Konsep Laju Reaksi 

Katalis menurunkan energi aktivasi suatu    

reaksi. Sehingga reaksi dengan katalis  

akan berjalan lebih cepat.     Laju reaksi dapat dinyatakan sebagai  

    berkurangnya konsentrasi A per satuan 

    waktu & bertambahnya konsentrasi B 

    per satuan waktu   

    2. Persamaan Laju Reaksi  

     

 

      

       v= laju reaksi  

       k= tetapan laju reaksi 

       n= orde reaksi terhadap A 

m= orde reaksi terhadap B  



GRAFIK ORDE REAKSI  

 

 

 

 

KONSTANTA LAJU REAKSI  

 

 

 

 

 

PENENTUAN ORDE REAKSI  

BERDASARKAN EKSPERIMEN  

Untuk menentukan orde A maka spesi B  

harus memiliki konsentrasi yang sama  

sedangkan untuk menentukan orde B maka  

spesi A harus memiliki konsentrasi yang sama.  

 

PENGARUH SUHU TERHADAP LAJU  

REAKSI  

 



KESETIMBANGAN KIMIA 

REAKSI KIMIA      TETAPAN KESETIMBANGAN  

a. Reaksi Searah (irreversible)   Persamaan Tetapan Kesetimbangan  

-ditulis dengan satu panah produk/kanan   secara umum bila terdapat suatu reaksi  

-reaksi berhenti setelah reaktan habis 

-produk tidak dapat terurai menjadi reaktan    

-reaksi berlangsung tuntas     maka tetapan kesetimbangannya adalah  

b. Reaksi Dua Arah (reversible) 

-ditulis dengan dua anak panah berlawanan arah   

-reaksi ke arah produk disebut maju dan   a. Tetapan Kesetimbangan  

reaksi ke arah reakan disebut balik.    Konsentrasi (Kc)  

-dalam keadaan setimbang laju reaksi maju   Dihitung erdasarkan molaritas zat (M). 

dan reaksi balik sama     Kesetimbangan konsentrasi hanya untuk 

GRAFIK HUBUNGAN KONSENTRASI  fase gas (g) dan larutan (aq).  

REAKTAN DAN PRODUK     

   

 

 

a.Kesetimbangan Produk > Konsentrasi Reaktan b. Tetapan Kesetimbangan Tekanan 

 Parsial (Kp)  

 Dihitung dari nilai tekanan parsial zat (P) 

 Fase yang dibutuhkan hanya gas (g).   

   

b. Kesetimbangan Produk < Konsentrasi Reaktan 

 

 

  

  

 

c. Saat setimbang V1=V2     



AZAS LEE CHATLIER    c. Pengaruh Perubahan Suhu  

“Jika suatu sistem kesetimbangan menerima   Saat suhu dinaikkan kesetimbangan  

suatu aksi, maka sistem tersebut akan   bergeser ke arah reaksi endoterm  

mengadakan suatu reaksi sehingga     Saat suhu diturunkan kesetimbangan 

pengaruh aksi menjadi sekecil-kecilnya.“  bergeser ke arah reaksi eksoterm  

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI  

PERGESERAN KESETIMBANGAN   STOIKIOMETRI REAKSI  

a. Perubahan Konsentrasi     Langkah-Langkah  

Konsentrasi reaktan ditambah, kesetimbangan  1. Tulis sebuah reaksi, yaitu reaktan dan 

bergeser ke arah produk    produknya serta tanda panah reaksi  

Konsentrasi produk ditambah, kesetimbangan  2. Setarakan reaksi dengan memberi  

bergeser ke arah reaktan     koefisien yang sesuai 

Konsentrasi reaktan dikurangi, kesetimbangan  3. Mol awal letakan di bagian mula-mula 

bergeser ke arah reaktan     4. Di bagian reaksi mol reaktan  

Konsentrasi produk dikurangi, kesetimbangan  mula-mula dikurangi dengan bereaksi 

bergeser ke arah produk     dan mol produk mula-mula ditambah  

b. Pengaruh Tekanan dan Volume   bereaksi (sesuaikan dengan koefisien) 

 Tekanan diperbesar, Volume kecil  5. Di bagian sisa tulis hasil hitung mol 

(TeSar MoCil) kesetimbangan bergeser ke arah  di bagian reaksi  

mol yang lebih kecil      contoh: 

        H2(g) + O2(g)  H2O(Ɩ)  (belum setara) 

Saat tekanan diperbesar reaksi bergeser ke kanan          2H2(g) + O2(g) 2H2O(Ɩ)  

 Tekanan diperkeccil, Volume besar   m    0,2       0,1             

(TeCil MoSar) kesetimbangan bergeser ke arah r       -2x       -x            2x 

mol yang lebih besar     s   0,2-2x    0,1-x        0,05 

 Mol H2O= 2x =0,05 mol        

Saat tekanan diperkecil reaksi bergeser ke kiri x=0,025      

       Mol H2= 0,2-2x= 0,2-2.(0,025) 

= 0,2-0,05= 0,15 mol 

Mol O2= 0,1-x= 0,1-0,025= 0,075 mol 


