
 

B .  K e i st i mewa an  atom  kar bon  

A .  Pen gert i an  

C .  Kl a s i f i kas i  

D .  K edu du kan  atom  kar bon  

E .  Tat a  n ama  al kan a  (CnH2n+2) 

 
 Hidrokarbon adalah senyawa organik yang 

mengandung atom karbon (C) dan hidrogen (H). 

 

 Perbedaan senyawa organik dan anorganik 

 

 

 
 Terletak pada golongan IVA sehingga memiliki 

elektron valensi 4 yang dapat membentuk 4 

ikatan kovalen. 

 

 Dengan 4 ikatan tersebut, dapat membentuk 

rantai atom karbon dengan bentuk dan 

kemungkinan yang bervariasi 

 

 Terletak pada periode 2 sehingga memiliki jari-

jari atom yang relatif kecil, sehingga memiliki 

ikatan kovalen yang kuat. 

 

 

 
 Berdasarkan homolog (keluarga), hidrokarbon 

terbagi menjadi alkana, alkena dan alkuna. 

 

 Berdasarkan ikatan atom karbon, hidrokarbon 

terbagi menjadi:  

 Hidrokarbon jenuh, atom karbonnya 

seluruhnya adalah ikatan tunggal. Contoh: 

alkana dan sikloalkana. 

 Hidrokarbon tak jenuh, atom karbonnya 

memiliki setidaknya satu ikatan rangkap. 

Contoh: alkena, alkuna dan alkadiena. 

 

 Berdasarkan bentuk rantai karbon, hidrokarbon 

terbagi menjadi: 

 Hidrokarbon alifatik, bentuk rantai karbon 

memanjang atau terbuka. Contoh: alkana, 

alkena dan alkuna. 

 Hidrokarbon alisiklik, bentuk rantai karbon 

cincin melingkar. Contoh: sikloalkana. 

 Hidrokarbon aromatik, bentuk rantai 

karbon cincin konjugat. Contoh: benzena 

 

 

 Atom C primer (1o), adalah atom karbon yang 

berikatan dengan 1 atom karbon lain.  

 

 Atom C sekunder (2o), adalah atom karbon yang 

berikatan dengan 2 atom karbon lain.  

 

 Atom C tersier (3o), adalah atom karbon yang 

berikatan dengan 3 atom karbon lain.  

 

 Atom C kuartener (4o), adalah atom karbon yang 

berikatan dengan 4 atom karbon lain. 

 

 

 Nama alkana bercabang terdiri dari 2 bagian: 

a. Bagian pertama (di bagian depan) 

merupakan nama cabang. 

b. Bagian kedua (di bagian belakang) 

merupakan nama rantai induk. 

 

 Rantai induk adalah rantai terpanjang dalam 

molekul. Jika terdapat 2 atau lebih rantai 

terpanjang, maka harus dipilih yang mempunyai 

cabang terbanyak.  

 

 Rantai induk diberi nama alkana sesuai dengan 

panjang rantai. 

 

 Cabang diberi nama alkil yaitu nama alkana yang 

sesuai, tetapi dengan mengganti akhiran -ana 

menjadi -il. Gugus alkil mempunyai rumus umum: 

CnH2n+1 dan dilambangkan dengan R 

 

 Posisi cabang dinyatakan dengan awalan angka. 

Untuk itu rantai induk perlu dinomori. Penomoran 

dimulai dari salah 1 ujung rantai induk sedemikian 

Senyawa organik Senyawa anorganik 

Atom karbon sebagai 

atom pusat 

Atom selain karbon 

sebagai atom pusat 

Ikatan kovalen 

nonpolar 
Umumnya ikatan ion 

Kurang reaktif 

(kecuali pembakaran) 
Reaktif 

Mudah terbakar/ 

terurai 

Tidak mudah 

terbakar/terurai 

Larut dalam pelarut 

non-polar dan 

organik 

Larut dalam pelarut 

polar dan anorganik 

Titik cair dan didih 

relatif rendah 

Titik cair dan titik didih 

tinggi ada yang sangat 

rendah, ada juga yang 

sangat tinggi 

Contoh:  

C2H5OH, C6H12O6, 

CH4, C2H6, C2H2, C6H6, 

CCl4 

Contoh:  

CO2, H2O, CaCO3, KOH, 

NaCl, LiMnO4 
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F .  Tat a  n ama  al ken a  (CnH2n) 

G .  Tat a  n ama  al kU na  (CnH2n – 2) 

H .  K egu na an  al kana ,  al kena ,  al ku na  

I .  Deret  al k ana ,  al k ena ,  al ku na  

rupa sehingga posisi cabang mendapat nomor 

terkecil. 

 Jika terdapat 2 atau lebih cabang sejenis, harus 

dinyatakan dengan awalan di, tri, tetra, penta dst 

 

 Cabang-cabang yang berbeda disusun sesuai 

dengan urutan abjad dari nama cabang tersebut. 

Awalan normal, sekunder dan tersier diabaikan. 

Jadi n-butil, sek-butil dan ters-butil dianggap 

berawalan b-. 

a. Awalan iso- tidak diabaikan. Jadi isopropil 

berawal dengan huruf i-. 

b. Awalan normal, sekunder dan tersier harus 

ditulis dengan huruf cetak miring. 

 

 Jika penomoran ekivalen (sama) dari kedua ujung 

rantai induk, maka harus dipilih sehingga cabang 

yang harus ditulis terlebih dahulu mendapat 

nomor terkecil. 

 

 

 Nama alkena diturunkan dari nama alkana yang 

sesuai (yang jumlah atom C’nya sama), dengan 

mengganti akhiran -ana menjadi -ena.  

 

 Rantai induk adalah rantai terpanjang yang 

mempunyai ikatan rangkap.   

 

 Penomoran dimulai dari salah 1 ujung rantai induk 

sedemikian sehingga ikatan rangkap mendapat nomor 

terkecil.  

 

 Posisi ikatan rangkap ditunjukkan dengan awalan 

angka yaitu nomor dari atom C berikatan rangkap 

yang paling tepi atau pinggir (nomor terkecil).  

 

 Penulisan cabang-cabang, sama seperti pada alkana. 

 

 

 Nama alkuna diturunkan dari nama alkana yang 

sesuai dengan mengganti akhiran -ana menjadi -una. 

 

 Rantai induk adalah rantai terpanjang yang 

mempunyai ikatan rangkap.   

 

 Penomoran dimulai dari salah 1 ujung rantai induk 

sedemikian sehingga ikatan rangkap mendapat nomor 

terkecil.  

 

 

 Posisi ikatan rangkap ditunjukkan dengan awalan angka 

yaitu nomor dari atom C berikatan rangkap yang paling  

tepi atau pinggir (nomor terkecil).  

 

 Penulisan cabang-cabang, sama seperti pada alkana.  

 

 

Nama Kegunaan 

Alkana 

 
Alkana berguna sebagai bahan bakar 
dan bahan baku dalam industri 
petrokimia 
 

Alkena 

Alkena dibuat dari alkana melalui 
proses pemanasan atau dengan 
bantuan katalisator (cracking). Alkena 
suku rendah digunakan sebagai bahan 
baku industri plastik, karet sintetik, 
dan alkohol. 

Alkuna 

 
Alkuna yang mempunyai nilai 
ekonomis penting hanyalah etuna 
(asetilena), C2H2. Gas asetilena 
digunakan untuk mengelas besi dan 
baja. Reaksi pembentukan etuna 
(asetilena): 

4CH4(g) + 3O2(g) → 2C2H2(g) + 6H2O(g) 

CaC2(s) + 2H2O(l) →Ca(OH)2(aq) + C2H2(g) 

 

 

 

 

 

 

 

Alkana Alkena Alkuna 

Rumus 
Molekul 

Nama Rumus 
Molekul 

Nama Rumus 
Molekul 

Nama 

CH4 Metana - - - - 

C2H6 Etana C2H4 Etena C2H2 Etuna 

C3H8 Propana C3H6 Propena C3H4 Propuna 

C4H10 Butana C4H8 Butena C4H6 Butuna 

C5H12 Pentana C5H10 Pentena C5H8 Pentuna 

C6H14 Heksana C6H12 Heksena C6H10 Heksuna 

C7H16 Heptana C7H14 Heptena C7H12 Heptuna 

C8H18 Oktana C8H16 Oktena C8H14 Oktuna 

C9H20 Nonana C9H18 Nonena C9H16 Nonuna 

C10H22 Dekana C10H20 Dekena C10H18 Dekuna 
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J .  K e i somera n  h i drokarb on  

K .  Rea ks i  h i dro karbon  

 

 Isomer adalah senyawa-senyawa yang memiliki 

rumus struktur/rumus bangun berbeda namun 

rumus molekulnya sama. Isomer dalam 

hidrokarbon terdiri atas dua yaitu isomer 

struktur dan isomer ruang 

 

 Isomer struktur adalah isomer yang terjadi 

akibat perbedaan struktur molekul. 

 

 Isomer ruang adalah isomer yang terjadi akibat 

perbedaan sudut pandang/ruang molekul. 

 

 Isomer suatu rumus molekul tidak memiliki 

keteraturan atau pola, dan banyak diantaranya 

belum tentu dapat terbentuk. 

 

 Pada senyawa alkana, keisomeran dimulai dari 

senyawa dengan rumus kimia C4H10. Jenis 

isomernya, yaitu isomer struktur. 

 

 Cara sistematis mencari jumlah kemungkinan 

isomer alkana adalah sebagai berikut. 

Contohnya: C6H14 

 

1. Mulailah dengan isomer rantai lurus.  
 

 

2. Kemudian kurangi rantai induknya dengan satu 

atom karbon dan jadikan cabang. Tempatkan 

cabang itu mulai dari atom karbon nomor 2, 

kemudian ke nomor 3, dan seterusnya hingga 

semua kemungkinan habis. Untuk C6H14, hanya 

ada dua kemungkinan 

 

 

 

3. Selanjutnya, kurangi lagi rantai induknya. Kini, 

dua atom atom karbon dijadikan cabang, yaitu 

sebagai dimetil atau etil. Sebagai contoh 

isomer dengan dua cabang metal ada dua 

kemungkinan sebagai berikut.  
 

 

 

Jadi, untuk alkana dengan rumus molekul C6H14 

ada 5 kemungkinan isomer.  

 

 

 

 Pada senyawa alkena, keisomeran dimulai dari 

senyawa dengan rumus kimia C4H8. Jenis 

isomernya, yaitu isomer struktur, isomer fungsi, 

dan isomer geometri. Perhatikan tiga isomer 

struktur yang dimiliki senyawa alkena C4H8.  
 

 

Alkena dapat mempunyai keisomeran geometri 

karena mempunyai ikatan rangkap. Contohnya 

yaitu keisomeran pada 2-butena. Dikenal 2 jenis 2-

butena, yaitu cis-2-butena dan trans-2-butena. 

Keduanya mempunyai struktur yang sama, tetapi 

berbeda konfigurasi. Pada cis-2-butena, kedua 

gugus metal terletak pada sisi yang sama dari 

ikatan rangkap, sebaliknya pada trans-2-butena, 

kedua gugus metal itu berseberangan.  

 

 

Alkena akan mempunyai keisomeran geometri jika 

kedua atom C yang berikatan rangkap mengikat 

gugus-gugus yang berbeda. 

 

 Pada senyawa alkuna, keisomeran dimulai dari 

senyawa butuna dengan rumus kimia C4H6. Jenis 

isomernya, yaitu isomer struktur dan isomer 

fungsi. Pada pembahasan berikut akan dijelaskan 

mengenai isomer struktur senyawa alkuna. 

Perhatikan dua isomer yang dimiliki butuna (C4H6).  

 

 

 

 Reaksi pada hidrokarbon dibagi menjadi 5, yaitu 

reaksi oksidasi (pembakaran), subtitusi, adisi, 

polimerisasi, dan eliminasi 

 

 Reaksi oksidasi adalah reaksi pada hidrokarbon 

dengan gas oksigen. Reaksi ini dikenal juga dengan 

reaksi pembakaran. Reaksi ini dibedakan menjadi 2 

yaitu reaksi pembakaran sempurna dengan tidak 

sempurna. Reaksi pembakaran sempurna 

menghasilkan gas karbon dioksida dan air 

sedangkan reaksi pembakaran tidak sempurna 

menghasilkan gas karbon monoksida dan air. 

 

 

 

 

 

Hidrokarbon + O2 
               
→     CO2 + H2O 

 Pembakaran Sempurna 

Hidrokarbon + O2 
               
→     CO + H2O 

 Pembakaran Tidak Sempurna 
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Reaksi Propena dengan HCl Menggunakan  
Aturan Markovnikov 

Pembentukan Polietilena (PE) dari Etena 
dengan Reaksi Polimerisasi 

Reaksi Eliminasi C2H5OH dengan H2SO4 

L .  Mi ny ak  bu m i   

 Reaksi subtitusi adalah reaksi penggantian 

gugus atom hidrogen 

 

 

 

 

 Reaksi adisi adalah reaksi penambahan satu 

atom yang terjadi pada ikatan rangkap 2 

maupun 3 sehingga terjadi pengurangan ikatan. 

Reaksi ini juga dikenal dengan reaksi 

penjenuhan karena terputusnya ikatan rangkap 

menjadi ikatan tunggal akan membentuk 

senyawa jenuh yaitu alkana. Reaksi adisi pada 

alkena dapat terjadi pada alkena simetris dan 

asimetris. Adisi pada alkena akan menghasilkan 

alkana. Umumnya, reaksi adisi mengikuti aturan 

markovnikov yaitu pada reaksi adisi hidrogen 

halida HX (contohnya HCl, HBr, HF, HI) maka 

atom halogen akan terikat pada atom karbon 

yang paling sedikit mengikat atom H, sedangkan 

atom hidrogen akan terikat pada atom karbon 

yang paling banyak mengikat atom H 

 

 

 

 

 

Selain alkena, reaksi ini dapat terjadi pada 

alkuna. Reaksi adisi pada alkuna akan 

memutuskan salah satu rantai ikatan menjadi 

ikatan rangkap 2. Reaksi ini masih dapat 

berlanjut hingga jumlah rangkap hanya 1 atau 

tunggal. 

 

 Reaksi polimerisasi adalah reaksi 

penggabungan molekul-molekul sederhana 

(monomer) menjadi molekul besar (polimer). 

Reaksi ini terjadi pada unit monomer yang 

memiliki ikatan rangkap  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reaksi Eliminasi adalah reaksi penghilangan 2 

subtituen dari suatu molekul. Reaksi ini merupakan 

kebalikan dari reaksi adisi karena reaksi ini 

mengubah ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap.  

 

 

 

 

Reaksi eliminasi dibedakan menjadi 3 jenis yaitu 

reaksi dehidrohalogenasi, dehidrasi, dan 

dehidrogenasi. Dehidrogehalogenasi adalah reaksi 

eliminasi yang terjadi pada senyawa alkil halida. 

Dehidrasi adalah reaksi eliminasi yang terjadi 

dengan pemanasan suatu senyawa karbon 

dengan menggunakan katalis berupa asam pekat 

dan menghasilkan senyawa alkena dan air. 

Dehidrogenasi adalah reaksi eliminasi yang 

disertai dengan terjadinya pelepasan gas hidrogen 

dengan bantuan katalis tertentu. 

 

 

 

 

 Minyak bumi terbentuk dari fosil-fosil hewan dan 

tumbuhan kecil yang hidup di laut dan tertimbun 

selama berjuta-juta tahun lampau. Akibat tekanan 

dan panas bumi, fosil hewan dan tumbuhan yang 

terjebak di lapisan batuan secara perlahan 

berubah menjadi minyak mentah dan gas alam. 

Kedua bahan tersebut terperangkap di antara 

lapisan-lapisan batuan dan tidak dapat keluar. 

 

 Minyak mentah merupakan campuran dari 

berbagai macam senyawa yang sebagian besar 

merupakan senyawa hidrokarbon seperti alkana, 

sikloalkana, dan hidrokarbon aromatik, serta 

senyawa-senyawa lain. 

 

 Tahapan pengolahan minyak mentah meliputi 

proses desalting, distilasi, cracking, reforming, 

polimerisasi, treating, dan blending. 

 

 Proses penghilangan kotoran disebut desalting 

atau penghilangan garam. Desalting dilakukan 

dengan cara mencampur minyak mentah dengan 

air sehingga mineralmineral akan larut dalam air.  

 

 

 

 

 

 

CH4 (g) + Cl2 (g) 
         𝑆𝑖𝑛𝑎𝑟 𝑈𝑉      
→            CH3Cl(g) + HCl(g) 

 Reaksi Subtitusi Metana dengan Klorin 
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Hasil Distilasi Bertingkat Minyak Bumi 

M .  B ens i n  
 

 Distilasi atau penyulingan adalah cara pemisahan 

campuran senyawa berdasarkan perbedaan titik 

didih komponen penyusun campuran tersebut. 

Pada proses ini, akan didapat berbagai macam 

hasil berdasarkan perbedaan titik didihnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cracking dilakukan untuk menguraikan molekul-

molekul senyawa hidrokarbon yang besar menjadi 

molekul-molekul senyawa yang lebih kecil. 

 

 Reforming dilakukan untuk mengubah bentuk 

molekul bensin yang bermutu kurang baik (rantai 

karbon lurus) menjadi bensin yang bermutu lebih 

baik (rantai karbon bercabang). 

 

 Polimerisasi dilakukan untuk menggabungkan 

molekul kecil menjadi molekul besar. Misalnya, 

penggabungan senyawa isobutena dengan 

senyawa isobutana yang menghasilkan bensin 

berkualitas tinggi, yaitu isooktana. 

 

 Treating dilakukan untuk memurnikan minyak 

bumi dengan cara menghilang pengotor-

pengotornya. 

 

 Blending atau pencampuran merupakan tahapan 

akhir pada pengolahan minyak bumi. Pada 

tahapan ini minyak bumi yang dihasilkan dicampur 

dengan suatu zat aditif tertentu agar kualitasnya 

sesuai dengan apa yang diinginkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 Bensin merupakan salah satu bahan bakar hasil 

pengolahan yang penting karena digunakan 

untuk bahan bakar kendaraan. 

 

 Jenis-jenis bensin yang kita temui sehari-hari 

misalnya premium, pertalite, pertamax, dan 

pertamax plus dibedakan berdasarkan kualitas 

atau mutu bensin 

 

 Mutu bensin dapat dilihat dari banyaknya timbul 

ketukan pada mesin. Semakin sedikit ketukan 

maka makin bagus mutu bensin 

 

 Pada bensin, terdapat angka yang menunjukan 

mutu bensin yang disebut angka oktan/oktana 

 

 Angka ini dihitung berdasarkan banyaknya 

isooktana dan n-heptana yang terkandung dalam 

bensin. Untuk bensin yang mengandung 100% 

isooktana maka diberi angka oktan 100 

sedangkan jika bensin mengandung 100% n-

heptana maka diberi angka oktan 0. Semakin 

tinggi kandungan isooktana, maka semakin tinggi 

angka oktan dan semakin tinggi pula kualitas 

bensin. Sebaliknya, semakin tinggi kandungan n-

heptana, maka semakin kecil angka oktan dan 

semakin rendah kualitas bensin. Pada umumnya, 

bensin yang dihasilkan dari distilasi bertingkat 

mempunyai angka oktan berkisar dari 70 sampai 

80 

 

 Untuk angka oktan yang lebih dari 100 seperti 

alkohol yang mempunyai angka oktan 112, 

bukan berarti dalam alkohol tersebut memiliki 

kandungan isookatana 112% tetapi, alkohol 

tersebut mempunyai efisiensi pembakaran 12% 

diatas bensin yang mengandung 100% isooktana 

 

 Untuk menaikkan kualitas bensin, maka dapat 

dengan menambahkan zat aditif. Contoh zat 

aditif yang ditambahkan pada bensin yaitu TEL 

(Tetra Ethyl Lead) dengan rumus Pb(C2H5)4. TEL 

sudah jarang dipakai karena dapat mencemari 

lingkungan dan berbahaya bagi kesehatan. 

Alternatifnya yaitu dengan menggunakan bahan 

lain seperti MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) 
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N .  C onto h soal  
 

 

1. Perhatikan struktur senyawa hidrokarbon berikut! 

 

 

 

 

 

Tentukan nama struktur senyawa hidrokarbon 

tersebut sesuai dengan aturan IUPAC! 

 

Jawab: 

a. Untuk menjawab soal ini, tentukan terlebih 

dahulu jenis senyawa hidrokarbon tersebut. 

Dilihat dari ikatannya, hanya terdapat ikatan 

tunggal. Maka, dapat kita asumsikan bahwa 

senyawa tersebut termasuk senyawa alkana  

 

b. Lalu, tentukan rantai karbon terpanjang. 

Dalam struktur ini adalah rantai lurus dari 

ujung kanan ke ujung kiri sebanyak 6 karbon 

(heksana) 

 

c. Nomorilah rantai karbon terpanjang 

tersebut. Karena pada bagian ujung kanan 

memiliki cabang paling dekat, maka mulailah 

dari ujung kanan 

 

 

 

 

 

d. Tentukan cabang. Dalam struktur ini yang 

termasuk cabang adalah 2 gugus metil pada 

nomor 2, dan 4 

 

e. Namai struktur tersebut maka struktur ini 

memiliki nama 2,4-dimetilheksana 

 

2. Perhatikan reaksi yang terjadi pada senyawa 

hidrokarbon berikut! 

 

 

 

 

Tentukanlah jenis reaksi yang terjadi pada 

senyawa tersebut! 

 

Jawab: 

Reaksi tersebut adalah reaksi adisi karena, reaksi 

tersebut memutus ikatan rangkap yang ada di 

senyawa alkena tersebut menjadi senyawa alkana 

 

 

 

 

 

3. Perhatikan 4 senyawa hidrokarbon berikut! 

1) n-pentana 

2) 2-metilbutana 

3) 2,2-dimetilpropana 

4) n-heksana 

Urutkanlah senyawa tersebut berdasarkan 

kenaikan titik didih! 

 

Jawab: 

Untuk menyelesaikan soal seperti ini, perlu 

diketahui bahwa semakin panjang rantai utama 

(atom karbon bertambah) maka semakin tinggi 

titik didihnya dan semakin banyak cabang pada 

suatu senyawa, maka semakin rendah titik 

didihnya.  

a. Nomor 1 merupakan senyawa dengan 

rantai lurus yang mempunyai 5 atom C pada 

rantai utama 

b. Nomor 2 merupakan senyawa dengan 

rantai bercabang 1 yang mempunyai 4 atom 

C pada rantai utama 

c. Nomor 3 merupakan senyawa dengan 

rantai bercabang 2 yang mempunyai 3 atom 

C pada rantai utama 

d. Nomor 4 merupakan senyawa dengan 

rantai lurus yang mempunyai 6 atom C pada 

rantai utama 

Nomor 4 merupakan senyawa dengan titik didih 

tertinggi dan nomor 3 merupakan senyawa 

dengan titik didih terendah. Nomor 1 senyawa 

dengan titik didih tertinggi kedua dan nomor 2 

senyawa dengan titik didih tertinggi ketiga. Maka 

urutannya jika dilihat dari kenaikan titik didih 

adalah 3), 2), 1), 4) 

 

(Dilihat dari kenaikan titik didih berarti 

urutannya adalah dari titik didih yang terendah 

menuju tertinggi) 

 

4. Terdapat 2 buah bensin dengan jenis x dan y. 

Jenis x diketahui memiliki kandungan n-heptana 

40% sedangkan jenis y diketahui memiliki 

kandung isooktana 70%. Jelaskan bagaimana 

cara untuk mengetahui bensin yang memiliki 

mutu lebih baik! 

Jawab: 

Untuk mengetahui mutu bensin, dapat dilihat 

dari nilai oktan yang didapat dari persentase 

kandungan isooktananya. 

a. Bensin jenis x memiliki kandungan n-

heptana 40%. Berarti kandungan 

isooktananya 60%. Nilai oktannya adalah 60 

b. Bensin jenis y memiliki kandungan 

isooktana 70%. Nilai oktannya adalah 70 

 

Berarti dapat disimpulkan bensin jenis y memiliki 

mutu yang lebih baik dari bensin jenis x. 

4
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