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A .  RU MU S  K I M I A  

 Rumus kimia suatu zat menyatakan komposisi dari 

partikel terkecil penyusun zat, dinyatakan dengan 

lambing unsur penyusun serta perbandingan jumlah 

atom unsur yang dinyatakan dengan angka. 

 Di dalam rumus kimia, terdapat lambing unsur dan 

terkadang disertai subscripts, atau angka yang ditulis 

agak ke bawah. Contoh : C12H22O11  (gula pasir) 

 Rumus kimia dibedakan menjadi : 

1 .  Rumus Molekul 

 Rumus yang menyatakan jenis dan jumlah 

sesungguhnya dari suatu molekul, 

dinyatakan dengan lambing unsurnya. 

Contoh : H2O adalah rumus molekul dari air 

2. Rumus Empiris 

 Rumus yang menunjukkan jenis dan 

perbandingan paling sederhana atom 

penyusun zat. 

Contoh : C6H12O6 yang merupakan rumus 

molekul glukosa memiliki perbandingan 

atom C : H : O = 1 : 2 : 1 , sehingga rumus 

empiris glukosa adalah CH2O 

 Rumus empiris suatu zat dapat identik 

dengan rumus molekulnya 

Contoh : H2O, CCl4 dan HCl 

 Senyawa ion hanya mempunyai dan memakai rumus 

empiris sebab tidak memiliki rumus molekul, karena 

senyawa ion dibentuk dari gabungan ion positif dan 

negatif, bukan molekul. 

 Senyawa adalah zat yang netral, maka jumlah 

muatan ion positifnya harus sama dengan jumlah 

muatan ion negatifnya. 

Contoh : Senyawa kalsium klorida yang tersusun dari 

ion Ca2+ dan ion Cl- , rumus empirisnya adalah CaCl2 

 Aturan penulisan rumus senyawa ion :  

1. Penulisan ion positif (kation) harus didahulukan, 

diikuti oleh ion negatif (anion) 

2. Jumlah total muatan positif dan negatif dalam 

suatu senyawa harus sama, dihitung dari angka 

subscript dikalikan dengan muatan 

3. Angka subscript harus merupakan angka 

terkecil/paling sederhana 

4. Gabungan yang melibatkan ion poliatomik 

harus diberi kurung 

Contoh : gabungan ion Mg2+ dengan ion OH- 

dituliskan Mg(OH)2 bukan MgOH2 

 Beberapa contoh rumus kimia dan artinya 

 

Rumus Kimia Artinya 

S Atom belerang 

8S Delapan atom belerang 

S8 Satu molekul belerang (gabungan 

8 atom belerang) 

MgSO4 Satu satuan garam inggris 

MgSO4•5H2O satu satuan kristal garam inggris 

yang mengikat 5 molekul air 

B. TATA NAMA SENYAWA  

 Pemberian nama suatu senyawa diatur oleh 

badan internasional IUPAC (International 

Union and Pure Applied Chemistry)  
 Contoh nama senyawa :  

NaCl = Natrium klorida (garam dapur) 

Nama di dalam kurung disebut nama 

komersial yaitu nama yang umum digunakan 

di masyarakat. 

 

 Tata nama ion dan kovalen 
A. Nama Ion Positif (Kation) 

 Ion positif umumnya terbentuk dari 

logam yang melepaskan elektronnya 

(Na+, Fe2+, dan lainnya) 

 Ada ion positif yang merupakan 

atom non-logam, yaitu H+ dan NH4
+  

 Nama ion positif diambil dari nama 

logamnya dan disertai muatannya 

 Logam-logam golongan utama IA, 

IIA, dan IIIA hanya dapat membentuk 

ion dengan satu muatan : 

Golongan IA → +1 

Golongan IIA → +2 

Golongan IIIA → +3 

 Unsur transisi umumnya dapat 

membentuk ion positif dengan 

muatan lebih dari satu macam, 

Contoh : logam Fe dapat 

membentuk ion Fe2+ dan Fe3+  

 Logam golongan IVA (Sn, Pb) juga 

dapat membentuk lebih dari satu 

macam ion 

 Kation bermuatan +1 

 

Rumus Nama 

H+ Asam (hidrogen) 

NH4
+ Amonium 

Na+ Natrium 

K+ Kalium 

Ag+ Perak 

Li+ Litium 

 

 Kation bermuatan +2 

 

Rumus Nama 

Mg2+ Magnesium 

Ca2+ Kalsium 

Sr2+ Stronsium 

Ba2+ Barium 

Fe2+ Besi(II) 

Cu2+ Tembaga(II) 

Zn2+ Seng 

Pb2+ Timbal(II) 

Sn2+ Timah(II) 
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 Kation bermuatan +3 dan +4 

 

Rumus Nama 

Fe3+ Besi(III) 

Cr3+ Krom(III) 

Al3+ Alumunium 

Co3+ Kobalt(III) 

Ni3+ Nikel(III) 

Sn4+ Timah(IV) 

Pb4+ Timbal(IV) 

 

B. Nama Ion Negatif (Anion) 

 Ion negatif terbentuk dari sebuah atom 

(monoatomik) atau beberapa atom (poliatomik) 

 Rumus tata nama :  

Nama unsur + ida 

 Contoh ion monoatomik 

 

Rumus Kimia Nama Unsur Nama Anion 

F- Fluorin Fluorida 

Cl- Klorin Klorida 

Br- Bromin Bromida 

O2- Oksigen Oksida 

S2- Sulfur Sulfida 

N3- Nitrogen Nitrida 

 

 Ion poliatomik yang mengandung oksigen (ion 

oksi) diberi nama dari atom non-oksigen dan 

diberi akhiran -at atau -it . 

 Selain itu, beberapa ion oksi ada yang ditambahi 

awalan per- atau hipo- . 

 Contoh ion poliatomik 

 

Rumus 

Kimia 

Nama atom 

Non-oksigen 

Nama anion 

SO4
2- Sulfur Sulfat 

SO3
2+ Sulfur Sulfit 

ClO- Klorin Hipoklorit 

ClO2
- Klorin Klorit 

ClO3
- Klorin Klorat 

ClO4
- Klorin Perklorat 

 

 Ada kecenderungan muatan poliatomik yang 

melibatkan unsur-unsur golongan VIIA dan atom 

N bermuatan -1 

 Contoh anion bermuatan -1 

 

Rumus Nama Rumus Nama 

NO3
- Nitrat ClO2

- Klorit 

NO2
- Nitrit ClO3

- Klorat 

CH3COO- Asetat ClO4
- Perklorat 

ClO- Hipoklorit CN- Sianida 

 Anion oksi poliatomik yang 

melibatkan unsur C, S, Cr, Si akan 

bermuatan -2 

 Contoh anion bermuatan -2 

 

 Anion oksi poliatomik dari unsur P, 

As, dan Sb bermuatan -3 

 Contoh anion bermuatan -3 

 

Rumus Nama 

PO3
3- Fosfit 

PO4
3- Fosfat 

AsO3
3- Arsenit 

AsO4
3- Arsenat 

 

C. Nama Kovalen Biner 

 Senyawa kovalen biner adalah 

senyawa yang terbentuk dari dua 

unsur berbeda 

 Senyawa biner tidak selalu berupa 

molekul diatomik 

 Penulisannya didahului oleh unsur 

yang lebih elektronegatif 

 Rumus tata nama : 

 Awalan + nL + awalan + ida 

nL = nama unsur non-logam 

 Awalan / subscript 

1 = mono 6 = heksa 

2 = di   7 = hepta 

3 = tri   8 = okta 

4 = tetra  9 = nona 

5 = penta 10 = deka 

Awalan 1 untuk unsur pertama tidak 

perlu disebutkan 

 Contoh : 

CO2 = karbon dioksida 

N2O5 = Dinitrogen pentaoksida 

 

 Cara membentuk nama senyawa lainnya 

A. Logam dengan non logam 

Logam + nL + ida 

Contoh : 

NaCl = Natrium klorida 

MgF2 = Magnesium fluorida 

 Jika logam memiliki muatan lebih 

dari 1 

Logam (muatan) + nL + ida 

Contoh : 

FeCl2 = Besi (II) klorida 

Rumus Nama Rumus Nama 

SO3
2- Sulfit CrO4

2- Kromat 

SO4
2- Sulfat Cr2O7

2- Dikromat 

CO3
2- Karbonat MnO4

2- Manganat 

SiO3
2- Silikat C2O4

2- Oksalat 



 

 
 

 

 

B. Senyawa asam (HxA) 

H = hidrogen 

A = sisa asam 

Asam + sisa asam 

Contoh :  

H2SO4 = Asam sulfat 

CH3COOH = Asam asetat 

 

C. Senyawa Basa (B(OH)x) 

B = Logam / NH4 

OH = Hidroksida 

Logam/NH4 + Hidroksida 

Contoh : 

NH4OH = Amonium hidroksida 

Mg(OH)2 = Magnesium hidroksida 

 

D. Senyawa Garam (BxAy) 

B = Logam / NH4 

A = Sisa asam 

Logam/NH4 + sisa asam 

Contoh :  

NH4NO3 = Amonium nitrat 

Na2SO4 = Natrium sulfat  

 

E. Senyawa Hidrat  

 Hidrat merupakan senyawa yang 

mengandung sejumlah molekul air 

 Molekul air yang terikat dinamakan air Kristal 

 Penamaannya tidak jauh berbeda dengan 

senyawa lainnya, bedanya diikuti dengan 

awalan dan akhiran -hidrat yang 

menunjukkan jumlah air kristalnya 

 Contoh senyawa : 

CuSO4•5H2O = Tembaga (II) sulfat 

pentahidrat 

 

 

 Persamaan reaksi dinyatakan dengan rumus kimia 

yang ditulis beserta wujud zat dan perbandingan 

jumlah zat yang terlibat dalam reaksi kimia 

 Wujud zat dinotasikan dengan : 

S = solid (padat) L = liquid (cairan) 

G = gas  Aq = aqueous (larutan) 

 Persamaan kimia harus setara 

Jumlah zat di ruas kiri harus sama dengan jumlah zat 

di ruas kanan. 

 

 Proses Penyetaraan Persamaan Reaksi Kimia  

1. Cara Matematika 

Digunakan untuk persamaan yang memerlukan 

penyelesaian secara matematis 

Contoh : diketahui persamaan 

aZn (s) +  bHCl (aq) →  cZnCl2 (aq) +  dH2 (g)   

Penyelesaian  

 

Jumlah atom Zn → a = c 

Jumlah atom H  → b = 2d 

Jumlah atom Cl → b = 2c 

Dari permisalan di atas, hasilnya adalah 

Zn(s) +  2HCl(aq) →  ZnCl2(aq) +  H2(g) 

Catatan : angka 1 sebagai koefisien didalam 

persamaan reaksi tidak perlu ditulis 

2. Cara Langsung 

 Menyetarakan langsung didalam reaksi 

 Contoh : diketahui persamaan 

Al (s) + H2SO4 (aq) → Al2(SO4)3 (aq) + H2 (g) 

Penyelesaian : 

1. Ada 2 Al di sebelah kanan, maka Al di kiri 

juga harus ada 2 

2. Ada 3 SO4 di sebelah kanan, maka H2SO4 di 

kiri juga harus ada 3 

3. Untuk menyamakan H2  yang ada 3 di 

sebelah kiri, maka H2 di kanan juga harus 

ada 3 

Dengan penyesuaian diatas, hasilnya adalah….. 

 2Al (s) + 3H2SO4 (aq) → Al2(SO4)3 (sq) + 3H2 (g) 
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