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IKATAN HIDROGEN

Part I

De�nisi

Gaya tarik-menarik antara atom hidrogen yang terikat pada suatu atom yang mempunyai keelektronegatifan besar
(F, O, N) dengan pasangan elektron bebas dari atom yang mempunyai keelektronegatifan besar (F, O, N)

Part II

Ikatan Hidrogen

Suatu gaya antarmolekul yang relatif kuat diketahui terdapat dalam senyawa yang terbentuk dari hidrogen dengan
unsur-unsur lain yang mempunyai keelektronegatifan besar, yakni F (�uorin), oksigen (O), dan nitrogen (N).
Seperti terlihat pada data titik didih senyawa-senyawa hidrida dari unsur golongan 15, 16 dan 17.

Seperti terlihat, selain H2O, HF, NH3 tren titik didih yang ditunjukkan mengikuti ketentuan yang seharusnya,
dimana semakin besar massa molekul maka semakin tinggi titik didih suatu senyawa, karena semakin kuat gaya
dispersinya.

Penyimpangan pada ketiga senyawa itu disebabkan oleh suatu interaksi intermolekuler lain yang disebut ikatan
hidrogen. Untuk memahaminya, mari kita lihat proses pembentukan ikatan hidrogen pada molekul air berikut.
Pada air, ikatan hidrogen-oksigen bersifat polar, dimana oksigen adalah unsur yang lebih bersifat elektronegatif
sehingga akan terbentuk dipol/kutub muatan. Ikatan hidrogen ini terbentuk dengan adanya gaya elektrostatik
antara atom H dari molekul air satu dengan pasangan elektron bebas pada atom O dari molekul air yang lain.
Gaya intermolekul ini seakan-akan seperti lem yang menahan molekul air agar berjarak dekat satu sama lain.
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Ikatan hidrogen yang kuat terbentuk hanya dalam molekul yang mempunyai ikatan F-H, O-H atau N-H.
Tampaknya, sepasang elektron bebas dalam sebuah atom kecil lebih efektif daripada dalam atom besar dalam hal
menarik atom hidrogen. Contoh kasus, walaupun nitrogen dan klorin mempunyai keelektronegatifan yang hampir
sama, nitrogen (atom yang lebih kecil) membentuk ikatan hidrogen yang jauh lebih kuat dibandingkan klorin
(atom yang lebih besar). Ikatan hidrogen teramati pada molekul NH3, tetapi tidak dalam HCl.

Ikatan hidrogen jauh lebih kuat daripada gaya van der Waals maupun gaya dipol-dipol. Energi untuk memu-
tuskan ikatan hidrogen adalah sekitar 15 sampai 40 kJ/mol, sedangkan untuk gaya van der Waals adalah sekitar 2
sampai 20 kJ/mol. Itulah sebabnya mengapa zat yang mempunyai ikatan hidrogen mempunyai titik cair dan titik
didih yang relatif tinggi.

Part III

Contoh Soal dan Pembahasan

1. Diketahui senyawa-senyawa berikut tentukan manakah yang mungkin memiliki ikatan hidrogen!

Senyawa Massa molekul Titik didih (◦C)

A 34 -65

B 18 100

C 20 20

D 78 -60

E 17 -40

Jawaban

Suatu senyawa dengan massa molekul yang relatif rendah, namun memiliki titik didih yang relatif tinggi
kemungkinan memiliki ikatan hidrogen.

Maka, senyawa B, C dan E kemungkinan memiliki ikatan hidrogen

2. Dari senyawa di bawah ini, tentukan manakah yang merupakan air, amonia dan HF! Jelaskan!

Senyawa Massa molekul Titik didih (◦C)

A 34 -65

B 18 100

C 20 20

D 78 -60

E 17 -40

Jawaban

Diketahui bahwa B, C dan E memiliki ikatan hidrogen. Air akan memiliki titik didih paling tinggi, diikuti HF
dan NH3. Hal ini karena dalam setiap molekul air terdapat 2 pasang elektron bebas dan 2 atom H sehingga
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dapat membentuk hingga 4 ikatan hidrogen (optimal). Pada amonia terdapat terlalu banyak hidrogen,
sementara pada HF terdapat terlalu banyak pasangan elektron bebas.

3. Manakah diantara etanol, asam karboksilat dan dimetil eter yang akan memiliki titik didih paling tinggi?
Jelaskan!

Jawaban

Struktur molekul masing-masing:

Etanol : C2H5OH

Asam karboksilat: CH3COOH

Dimetil eter: CH3OCH3

Etanol dan asam karboksilat akan memiliki titik didih yang lebih tinggi di antara ketiga senyawa tersebut
karena adanya ikatan O-H di dalam molekulnya memungkinkan adanya ikatan hidrogen. Asam karboksi-
lat akan memiliki titik didih lebih tinggi karena polarisasi gugus -COOH yang kuat mengakibatkan ikatan
hidrogen yang terbentuk lebih kuat.
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