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A .  K e k h a s a n  A t o m  K a r b o n  

B .  P e n g e l o m p o k a n  S e n y a w a  

H i d r o k a r b o n   

 

 

  Kekhasan Atom Karbon 

a. Atom karbon membentuk empat 

ikatan kovalen.  

Atom C mempunyai empat elektron 

valensi yang dapat berikatan kovalen 

dengan atom sejenis atau atom lain. 

                      
 

b. Memiliki kedudukan yang berbeda-

beda dalam sebuah rantai karbon. 

Karena kemampuan mengikat atom 

karbon lainnya, maka atom karbon 

memiliki empat macam kedudukan. 

1. Atom C primer adalah atom C yang 

mengikat satu atom C lainnya.  

2. Atom C sekunder adalah atom C yang 

mengikat dua atom C lainnya.  

3. Atom C tersier adalah atom C yang 

mengikat tiga atom C lainnya.  

4. Atom C kuartener adalah atom C 

yang mengikat empat atom C lainnya.  

        
 

c. Atom karbon dapat membentuk 

rantai karbon 

1) Rantai karbon panjang lurus  

 
2) Rantai karbon bercabang  

 
3) Rantai karbon siklik  

 

                    
 

 

 

 

d. Atom karbon dapat membentuk tiga jenis 

ikatan.  

Ada tiga jenis ikatan pada atom karbon.  

- Ikatan kovalen tunggal (C – C) atau 

jenuh. 

- Ikatan rangkap dua (C = C) atau tidak 

jenuh. 

- Ikatan rangkap tiga (𝐶 ≡ C) atau 

tidak jenuh.  

 

 

 

 

  Berdasarkan bentuk rantainya, senyawa hidrokarbon 

dibagi menjadi dua, yaitu:  

1. Hidrokarbon Alifatik  

Senyawa Alifatik adalah senyawa karbon yang rantai 

karbonnya terbuka.  

a. Alifatik jenuh: ikatan antar C-nya ikatan tunggal,  

yaitu pada kelompok Alkana  

              
b. Alifatik tak jenuh: ikatan antar C-nya rangkap 2 

atau rangkap 3 

 
      Kelompok Alkena  

 
         Kelompok Alkuna  

 

2. Hidrokarbon Alisiklik 
Senyawa Siklik adalah senyawa karbon yang rantai 

karbonnya tertutup.  

a. Karbosiklik 

 
b. Heterosiklik 

 
c. Aromatik 

Senyawa lingkar dalam senyawa ini mempunyai 

struktur benzena.  
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 Berdasarkan jenis ikatan antara atom atom 

karbon, maka senyawa dikelompokkan menjadi 

senyawa hidrokarbon jenuh dan senyawa 

hidrokarbon tidak jenuh.  

 

1. Alkana (Hdrokarbon jenuh)  

a. Rumus Molekul Alkana  

Alkana merupakan senyawa hidrokarbon jenuh yang 

seluruh ikatannya pada atom karbonnya tunggal     

(C – C).  Rumus umum alkana adalah  

𝐂𝐧𝐇𝟐𝐧+𝟐 
b. Tata Nama Senyawa Alkana  

a) Alkana rantai lurus diberi nama dengan 

awalan n (n = normal). Contoh: 

CH3-CH2-CH2-CH3 : n-butana 

CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 : n-pentana 

2)  Alkana rantai bercabang: 

a) Rantai induk diambil rantai karbon 

terpanjang. 

b) Beri nomor pada rantai terpanjang 

dimulai dari ujung yang paling dekat dengan 

cabang, 

c) Cabang merupakan gugus alkil. Rumus 

umum alkil 𝐂𝐧𝐇𝟐𝐧+𝟏. Nama alkil sama 

dengan nama alkana dengan jumlah atom C 

sama, hanya akhiran –   ana diganti –il. 

 

• Jika hanya ada satu cabang maka 

rantai cabang diberi nomor sekecil 

mungkin. 

• Jika alkil cabang lebih dari satu dan 

sejenis menggunakan awalan Yunani 

(di = 2, tri = 3, tetra = 4, dan 

seterusnya) dan jika berbeda jenis 

diurutkan sesuai alfabetis. 

d)  Urutan penamaan senyawa alkana: 

1. Nomor alkil/cabang;  

2. Nama Alkil/cabang; 

3. Nama rantai utama 

 

 

Contoh: 

 

Nama IUPAC: 2 - metil butana 

Penjelasan: 

• Rantai induknya terdiri dari empat atom C namanya 

butana. 

• Penomoran dimulai dari ujung yang paling dekat 

dengan cabang, yaitu dari kiri. 

• Cabang terletak pada nomor 2. 

• Nama cabangnya metil (alkil terdiri dari satu atom 

C) sehingga namanya: 2-metil butana. 

 

 

2. Alkena (Hidrokarbon tidak jenuh)  

a. Rumus Molekul Alkena 

Pada alkena, antar atom C terjadi ikatan rangkap dua 

(C = C). Senyawa alkena yang mempunyai dua ikatan 

rangkap dua disebut alkadiena dan yang mempunyai 

tiga ikatan rangkap dua disebut alkatriena. Rumus 

umum alkana adalah 

𝐂𝐧𝐇𝟐𝐧 
b. Tata Nama Senyawa Alkena  

a)    Alkena rantai lurus  
Penomoran dimulai dari ujung rantai yang 
paling dekat dengan ikatan rangkap.  
Contoh:  

 
 5         4       3       2        1  
𝐶𝐻3–𝐶𝐻2–CH = CH – 𝐶𝐻3  
 
Nama IUPAC: 2 - pentena  
Penjelasan:  
• Rantai induk/terpanjang terdiri dari 5 atom 
C, namanya = pentena  

• Penomoran dari ujung kanan karena lebih 
dekat dengan posisi ikatan rangkap, yaitu 
nomor 2  

• Posisi ikatan rangkap berada pada atom C 
nonor 2 dan atom C nomor 3, sehingga nomor 
rangkapnya dituliskan nomor 2, sehingga 
namanya: 2-pentena 
  

b)   Alkena rantai bercabang 

Penamaan alkena rantai bercabang hampir 

sama dengan penamaan alkana. Hal yang 

membedakan hanya pada penomoran posisi 

untuk ikatan rangkap pada alkena 

a)  Menentukan rantai utama, yaitu rantai 

terpanjang dan memiliki ikatan rangkap 

b)  Penomoran rantai utama diawali dari yang 

paling dekat dengan ikatan rangkap, bukan 

dari cabang terdekat 

 

Jumlah  
Karbon  

Struktur  Nama Alkil  

1  CH3‒  Metil  

2  CH3‒CH2‒  Etil  

3  CH3‒CH2‒CH2‒  Propil  

4  CH3‒CH2‒CH2‒CH2‒  Butil  

5  CH3‒CH2‒CH2‒CH2‒CH2‒  Pentil/amil  



 

C .  I s o m e r  S e n y a w a  H i d r o k a r b o n  

c)  Urutan penulisan nama senyawa alkena: 

1. Nomor cabang alkil ; 

2. Nama cabang/alkil; 

3. Nomor ikatan rangkap;  

4. Nama Alkena 

 

Contoh:  

   
Nama: 4-metil–2–pentena 

Penjelasan: 

• Rantai induk/terpanjang terdiri dari 5 atom 

C, namanya = pentena 

• Penomoran dari ujung kiri karena lebih 

dekat dengan posisi ikatan rangkap, yaitu 

nomor 2 

• Cabang/alkil terletak pada atom C nomor 4, 

nama cabangnya metil sehingga namanya:  

4 -metil-2-pentena 

 

 

3) Alkuna (Hidrokarbon tidak jenuh)  

a.    Rumus Molekul Alkuna 

Alkuna merupakan senyawa hidrokarbon 

dengan ikatan rangkap tiga (C ≡ C). Rumus 

umum alkuna adalah 

𝐂𝐧 𝐇𝟐𝐧 −𝟐  

 
   b.   Tata Nama Alkuna  

     a)  Alkuna Rantai Lurus  
Penomoran dimulai dari ujung rantai yang 
paling dekat dengan ikatan rangkap.  
Contoh:  
 
  5        4      3      2      1 
 𝐶𝐻3–𝐶𝐻2–C ≡ C – 𝐶𝐻3  

 
Nama IUPAC: 2-pentuna  
Penjelasan:  
• Rantai induk/terpanjang terdiri dari 5 atom 
C, namanya = pentuna  

• Penomoran dari ujung kanan karena lebih 
dekat dengan posisi ikatan rangkap tiga, yaitu 
nomor 2  

• Posisi ikatan rangkap berada pada atom C 
nonor 2 dan atom C nomor 3 sehingga nomor 
rangkapnya dituliskan nomor 2, sehingga 
namanya: 2-pentuna  

 
b)   Alkuna rantai bercabang 

Penamaan alkuna rantai bercabang hampir 
sama dengan penamaan alkena. Aturan yang 
digunakan tetap sama, yakni:  
a) Menentukan rantai utama, yaitu rantai 
terpanjang dan memiliki ikatan rangkap tiga  

b) Penomoran rantai utama diawali dari yang 
paling dekat dengan ikatan rangkap, bukan dari 
cabang terdekat  

c) Urutan penulisan nama senyawa alkuna:  
1. Nomor cabang alkil;  

2. Nama cabang/alkil; 

3. Nomor ikatan rangkap;  

4. Nama Alkuna 

 

Contoh: 

 
Nama: 4-etil-2-oktuna 

Penjelasan: 

 
 

• Rantai induk/terpanjang terdiri dari 8 atom C, 

namanya = oktana 

• Penomoran dari ujung kiri karena lebih dekat 

dengan posisi ikatan rangkap tiga, yaitu nomor 

2 

• Cabang/alkil terletak pada atom C nomor 4, 

nama cabangnya etil, sehingga namanya:  

4-etil-2-oktuna 

 

 

 

Isomer adalah dua senyawa atau lebih yang 
mempunyai rumus kimia sama tetapi mempunyai 
struktur yang berbeda. Secara garis besar isomer 
dibagi menjadi dua, yaitu isomer struktur, dan isomer 
geometri.  

 Isomer Struktur 
Isomer struktur dapat dikelompokkan menjadi: 
isomer rangka, isomer posisi, dan isomer gugus 
fungsi. 
1) Isomer rangka 
Isomer rangka adalah senyawa-senyawa yang 
mempunyai rumus molekul sama tetapi 
kerangkanya berbeda. 
Contoh pada alkana, alkena, dan alkuna 

a) Butana (𝐶4𝐻10).  

 



 

D .  R e a k s i  –  R e a k s i  S e n y a w a  

H i d r o k a r b o n  

 
b) Pentena 𝐶5𝐻10)  
 

 
C) Pentuna (𝐶5𝐻8)  
 

 
 

2) Isomer Posisi 

Isomer posisi adalah senyawa-senyawa yang 

memiliki rumus molekul sama tetapi posisi 

gugus fungsinya berbeda. Contoh pada alkena 

dan alkuna. 

a) Butena (𝐶4𝐻8) 

 

                 

b) Butuna (𝐶4𝐻6) 

       

3) Isomer Gugus Fungsi  

Isomer gugus fungsi adalah senyawa-senyawa 

yang mempunyai rumus molekul sama tetapi 

gugus fungsinya berbeda. Contoh pada alkuna 

dan alkadiena. 

Propuna (𝐶3𝐻4)  

 

 
 Isomer Geometri 

Isomer geometri adalah senyawa-senyawa 

yang mempunyai rumus molekul sama tetapi 

struktur ruangnya berbeda. Contoh pada 

alkena mempunyai 2 isomer geometri 

yaitu cis dan trans.  

 

 

Contoh isomer cis-trans pada senyawa 2-

butena. 

 
 

 

 

 Reaksi Oksidasi (Reaksi Pembakaran) 

Reaksi Oksidasi pada senyawa hidrokarbon 

adalah reaksi senyawa hidrokarbon dengan 

oksigen. Pada reaksi pembakaran 

sempurna terbentuk gas 𝐂𝐎𝟐 dan 𝐇𝐳𝐎. 

Pada reaksi pembakaran tidak sempurna 

terbentuk gas CO dan 𝐇𝐳𝐎. 

Contoh reaksi pembakaran sempurna:  

 
Contoh reaksi pembakaran tidak sempurna: 

 
 

 Reaksi Subsitusi  

Reaksi subsitusi adalah reaksi penggantian 

atom-atom atau gugus atom oleh atom atau 

gugus atom yang lain.  

Contoh: 

 

 

 Reaksi Adisi  

Reaksi adisi adalah reaksi di mana molekul 

senyawa yang berikatan rangkap menerima 

atom atau gugus atom, sehingga ikatan 

rangkap berubah menjadi ikatan tunggal. 

Terjadi perubahan ikatan tidak jenuh 

menjadi ikatan jenuh.  

Contoh:  

 

 



 

E .  S i f a t  F i s i s  H i d r o k a r b o n  

F .  M i n y a k  B u m i  

   Reaksi Eliminasi  

Reaksi di mana molekul senyawa yang 

berikatan tunggal melepas molekul kecil, 

sehingga ikatan tunggal berubah menjadi 

ikatan rangkap.  Terjadi perubahan ikatan 

jenuh menjadi ikatan tidak jenuh.  

Contoh:  

 
 

 

 

Sifat-sifat fisis hidrokarbon berbeda-beda tergantung 

struktur molekulnya. Secara umum yaitu; 

 Memiliki titik didih dan titik leleh yang 

dipengaruhi struktur rantai karbonnya. 

Semakin panjang rantai C akan semakin 

tinggi titik didih dan titik lelehnya. Dan 

semakin banyak cabang pada rantainya 

maka semakin rendah titik leleh dan titik 

didihnya. 

 Sukar larut dalam air, namun mudah larut 

dalam pelarut non-polar 

 Mudah terbakar 

 Dapat mengalami reaksi substitusi, adisi, 

dan eliminasi 

 

 

 

Minyak bumi adalah suatu campuran cairan yang 

terdiri dari jutaan senyawa kimia, dengan paling 

banyaknya merupakan senyawa Hidrokarbon. 

Senyawa ini terbentuk dari dekomposisi yang 

dihasilkan oleh fosil hewan dan tumbuhan yang mati 

jutaan tahun lalu. 

Umumnya, minyak bumi mengandung; 

 80-85% unsur Karbon (C),  

 15-20% unsur Hidrogen (H),  

 dan unsur-unsur lainnya yaitu Oksigen, 

Nitrogen, dan Sulfur hingga 5%. 

Gas Alam, atau dikenal dengan istilah LPG dan LNG. 

LPG (liquid peroleum gas) merupakan campuran gas 

propana (𝐶3𝐻8) dan butana (𝐶4𝐻10), digunakan dalam 

keperluan rumah tangga. LNG (liquediend natural 

gas) merupakan gas alam cair dengan komponen 

utama metana (𝐶𝐻4) dan etana (𝐶2𝐻6), digunakan 

sebagai bahan bakar. 

 

 Proses Terbentuknya Minyak Bumi 

Minyak bumi terbentuk dari jasad hewan dan 

tumbuhan yang mati akan tertimbun di bawah 

endapan lumpur dan kemudian dihanyutkan oleh arus 

sungai menuju lautan bersama bahan organik lainnya.  

Lalu akibat pengaruh waktu, temperature tinggi, 

tekanan, dan beban lapisan batuan di atasnya jasad 

hewan dan tumbuh-tumbuhan yang mati berubah 

menjadi bitnik-bintik dan gelembung minyak. Dan 

endapan lumpur berubah menjadi sedimen. Setelah 

itu minyak dan gas ini akan bermigrasi menuju tempat 

yang bertekanan lebih rendah dan akhirnya 

terakumulasi di tempat yang disebut perangkap 

(trap). 

 

 Proses Pengolahan Minyak Bumi dan 

Fraksi-fraksinya 

Secara garis besar proses pengolahan minyak bumi 

dibagi menjadi 2 tahap; 

1. Tahap pertama: pemisahan minyak bumi ke 

dalam fraksi-fraksinya berdasarkan 

perbedaan titik didih (distilasi bertingkat). 

2. Tahap kedua: pengolahan lanjutan dari 

produk yang dihasilkan pada tahap satu, 

yaitu berupa fraksi hidrokarbon besar. 

Fraksi-fraksi minyak bumi dapat dibagi menjadi 

beberapa fraksi, yaitu; 

1. Fraksi pertama, merupakan fraksi paling 

ringan dan produk yang dihasilkan berupa 

gas yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

baku untuk diolah menjadi produk lain yang 

memiliki nilai tambah. 

2. Fraksi kedua, disebut nafta, dapat dijadikan 

bensin premium atau produk petrokimia 

lainnya. 

3. Fraksi ketiga (fraksi tengah), fraksi yang 

dapat digunakan sebagai bahan dasar 

kerosin untuk keperluan rumah tangga, dan 

dapat juga dibuat Avtur (bahan bakar 

pesawat). 

4. Fraksi keempat, sering disebut solar, untuk 

bahan bakar mesin diesel. 

5. Fraksi kelima, merupakan residu berupa 

molekul hidrokarbon besar yang dapat 

dijual langsung ataupun diolah pada tahap 

kedua. 

Fraksi-fraksi proses pengolahan minyak bumi tahap 

pertama: 



 

G .  D a m p a k  P e m b a k a r a n  B a h a n  

B a k a r  t e r h a d a p  L i n g k u n g a n  d a n  

C a r a  M e n g a t a s i n y a  

 

Selanjutnya, tahap kedua pengolahan minyak bumi 

digunakan untuk mendapatkan berbagai jenis bahan 

bakar minyak (BBM) dan nonbahan bakar minyak 

(non-BBM) dalam jumlah besar dan mutu lebih baik. 

Fraksi-fraksi yang dihasilkan pada tahap dua dan 

kegunaannya:  

 

 

 Mutu Bensin 

Efisiensi, atau mutu bensin dapat diukur dengan 

bilangan oktan. Bilangan oktan merupakan ukuran 

dari kemampuan bahan bakar untuk mengatasi 

ketukan sewaktu terbakar dalam mesin. Knocking 

atau ketukan di dalam mesin ini akan menyebabkan 

mesin cepat rusak, sehingga semakin besar bilangan 

oktan akan semakin baik proses pembakaran di 

dalam mesin kendaraan. 

n-heptana yang mudah terbakar mempunyai bilangan 

oktan bernilai 0, dan isooktana yang tidak mudah 

terbakar bilangan oktannya bernilai 100. 

Bilangan oktan beberapa senyawa hidrokarbon: 

 

Cara meningkatkan mutu bensin, atau menambah 

bilangan oktan bias didapat dengan menambahkan 

zat aditif ke dalam mesin. Zat aditif yang sering 

ditambahkan yaitu: 

a. Tetraethyl Lead (TEL, 𝑃𝑏(𝐶2𝐻5)4) 

b. Methyl tertiary ether (MEB, 𝐶5𝐻11𝑂) 

c. Etanol 

Di Indonesia, beberapa jenis bensin yang 

diperdagangkan yaitu premium dengan bilangan 

oktan 88, pertamax 91 atau 92, dan pertamax plus 95. 

Semakin tinggi bilangan oktan maka semakin tinggi 

harga bensin tersebut. 

 

 

 

Pembakaran bahan bakar sangatlah berdampak pada 

pemcemaran lingkungan atau udara. Selain itu, udara 

yang tercemar dapat mengganggu kesehatan. 

Pencemaran udara adalah masuknya atau 

dimasukannya zat, energy, dan/atau komponen lain 

ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, 

sehingga mutu udara ambien turun dan 

menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi 

fungsinya. Baku mutu udara ambien adalah ukuran 

batas, dimana apabila kadar zat-zat tersebut di udara 

melebihi atau di atas baku mutu tersebut maka dapat 

dikatakan bahwa udara telah tercemar. 

 

 Zat-Zat Pencemar Hasil Pembakaran Bahan 

Bakar dan Dampaknya 

Pembakaran bahan bakar merupakan penyumbang 

terbesar pada pencemaran udara, berasal dari bahan 

bakar kendaraan bermotor dan bahan bakar industry. 

Di antara zat-zat tersebut adalah karbon monoksida 

(𝐶𝑂),  karbon dioksida (𝐶𝑂2), belerang oksida (𝑆𝑂𝑋), 

nitrogen oksida (𝑁𝑂𝑋), dan timbal. 

1. Karbon Monoksida (𝐶𝑂) 

2. Karbon Dioksida (𝐶𝑂2) 

3. Belerang Oksida (𝑆𝑂2 𝑑𝑎𝑛 𝑆𝑂3) 

4. Oksida Nitrogen (𝑁𝑂 𝑑𝑎𝑛 𝑁𝑂2) 

5. Timbal (𝑃𝑏) 

 

 

 Cara Mengatasi Dampak Pembakaran 

Bahan Bakar 

 

a. Melarang dan mengurangi penggunaan 

bensin yang mengandung timbal (Pb) 



 

H .  S e n y a w a  H i d r o k a r b o n  d a l a m  

K e h i d u p a n  S e h a r i - h a r i  

b. Pemeliharaan alat pembakar, seperti 

knalpot kendaraan dan kompor, sehingga 

proses pembakaran lebih sempurna 

c. Memerhatikan kualitas bahan bakar dengan 

menurunkan kadar belerang, sehingga pada 

saat pembakaran mengeluarkan belerang 

oksida lebih sedikit 

d. Mengganti bahan bakar dengan bahan 

bakar alternatif non-petroleum, seperti 

methanol, etanol, atau gas alam 

e. Mengoksidasi bahan bakar dengan 

menambahkan alcohol membentuk gasohol 

(bensin dan alcohol). Bahan bakar ini 

terbakar lebih sempurna sehingga dapat 

menurunkan emisi karbon monoksida 

f. Memperbaiki mutu kendaraan bermotor, di 

antaranya dengan mengembangkan sarana 

untuk memanaskan katalis sehingga mesin 

kendaraan dapat hidup lebih cepat dan 

pencemaran berkurang 

g. Menggunakan tenaga baterai. Ada 2 

keuntungannya, yaitu pencemaran asap dan 

karbon dioksida akan terkurangi 

h. Memanfaatkan turbin angina dan sel tenaga 

matahari dengan tingkat pemcemaran nol. 

 

 

 

Fraksi kelima dari distilasi bertingkat minyak bumi 

merupakan molekul-molekul hidrokarbon yang besar. 

Molekul-molekul tersebut dapat dijadikan produk 

yang dinamakan Petrokimia.  

Petrokimia merupakan segala produk yang dibuat 

secara sintesis dari minyak bumi dan gas bumi. 

Produk petrokimia yang dihasilkan Pertamina terdiri 

dari beberapa macam, diantara lainnya adalah; 

1. Aspal 

Aspal merupakan turunan dari minyak bumi yang 

dihasilkan pada saat penyulingan minyak bumi 

menjadi gasoline dan produk lain. 

Kandungan utama aspal adalah senyawa karbon 

jenuh dan tak jenuh, afilatik dan aromatic yang 

mempunyai atom karbon sampai 150 per molekul.  

Umumnya kandungan aspal meliputi 

- 80% massa nya adalah karbon, 

- 10% hidrogen, 

- 6% belerang, 

- dan sisanya oksigen dan nitrogen 

Senyawa-senyawa dikelompokkan menjadi aspalten 

(yang massa molekul kecil) dan molten (yang massa 

molekul besar). Biasanya aspal mengandung 5-25% 

aspalten, dan sebagian besar senyawa aspal adalah 

senyawa polar. 

2. Lilin 

Lilin terbuat dari paraffin wax, suatu campuran dari 

hidrokarbon jenuh dengan massa molekul yang 

besar. Paraffin wax dihasilkan selama proses 

penyulingan minyak bumi. 

Lilin biasa digunakan sebagai penerangan, pengilap 

lantai, ataupun dibuat untuk kerajinan. 

3. Plastik 

Plastic dibuat melalui reaksi penggabungan beberapa 

senyawa etena atau propena membentuk molekul 

yang besar. Plastic dikenal dengan Polietena 

(politilena) atau Polipropena (polipropilena). 

Plastik banyak dibuat untuk peralatan rumah tangga 

sehari-hari. 

4. Metanol 

Metanol dapat dibuat langsung dari metana, yaitu 

dengan mereaksikan metana dengan asam sulfat 

(𝑯𝟐𝑺𝑶𝟒) yang mengandung 65% sulfur trioksida. 

Metanol dapat digunakan sebagai lem untuk industry 

plywood, bahan bakar kendaraan bermotor, pesawat, 

dan industry protein sintesis dengan fermentasi 

berkesinambungan. 

5. Solvent/Pelarut 

Bahan pelarut umumnya merupakan campuran dari 

hidrokarbon lingkar yang terdiri dari 10 atom 

karbon. Dan merupakan campuran dari berbagai 

hidrokarbon hasil distilasi minyak.  

Solvent berguna sebagai pengencer cat, vernis, warna 

cetakan industry tekstil, bahan pembersih, dan bahan 

baku pestisida. Pelarut untuk zat sintesis yang sering 

digunakan adalah alcohol, keton, dan ester. 
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