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Part I

De�nisi

Senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang hanya terdiri atas atom karbon dan hidrogen.
Senyawa hidrokarbon yang bersifat jenuh (ikatan antar-atom C semua berupa ikatan tunggal).

Part II

Alkana

Alkana adalah golongan hidrokarbon yang cukup umum, ia disebut juga para�n (Latin: parum a�nis = daya
gabung kecil) karena reaktivitasnya yang sangat rendah dibanding golongan senyawa hidrokarbon lainnya.
Beberapa alkana yang umum antara lain: metana (CH4), etana (C2H6) dan propana (C3H8). Senyawa-senyawa
tersebut tergolong ke dalam deret homolog, yakni urutan golongan senyawa hidrokarbon berdasarkan perbedaan
jumlah gugus CH2 yang teratur. Deret homolog alkana akan mempunyai rumus umum CnH2n+2.
Tata nama alkana dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut

1. Menentukan rantai karbon terpanjang sebagai rantai utama. Jika terdapat dua atau lebih rantai terpanjang,
maka rantai utama dipilih dari rantai yang memiliki cabang terbanyak.

2. Menentukan cabang-cabang alkil. Nama suatu gugus alkil diturunkan dari nama alkana asalnya, hanya
akhiran diganti menjadi -il

3. Penomoran rantai utama dimulai dari atom C yang terletak paling dekat dengan rantai cabang. Jika jarak
dari setiap sisi sama, maka penomoran diawali sedekat mungkin dari gugus alkil dengan atom C paling
banyak

4. Jika terdapat lebih dari satu rantai cabang yang sama, maka diberi awalan di- tri- tetra- dan seterusnya

5. Penulisan urutan gugus alkil disusun berdasarkan urutan abjad huruf pertama nama gugus alkil, sedangkan
huruf pertama dari awalan diabaikan. misalkan diantara dimetil dan etil, hanya dilihat huruf pertama dari
metil dan etil, sehingga penulisan tetap etil sebelum dimetil.

6. Penamaan diberikan dimulai dari gugus alkil dan terakhir rantai utama, diantara angka dan huruf berikan
tanda setrip (-)

Reaksi-reaksi alkana yang umum

1. Pembakaran, semua hidrokarbon dapat terbakar dan bereaksi dengan oksigen dengan persamaan umum:

CxHy +
(
x+ y

4

)
O2 → xCO2 +

y
2H2O
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2. Reaksi halogenasi membentuk senyawa haloalkana, secara umum reaksinya sebagai berikut:

R-H +X-X →R-X +H-X
Alkana Halogen Haloalkana Asam halida

Halogen (X2) yang dapat bereaksi dengan alkana hanya �uorin, klorin dan bromin karena reaksi dengan iodin
terlalu lambat. Reaksi ini dapat berlangsung pada suhu ruang dengan sinar ultraviolet sebagai katalis.

3. Dehidrogenasi. Beberapa alkana seperti n-pentana dan isopentana dapat diubah menjadi pentena dan isopen-
tena serta menghasilkan gas hidrogen menggunakan oksida kromium (III) dan suhu 500◦C. Reaksi umumnya
adalah:

CnH2n+2 → CnH2n +H2

Part III

Contoh Soal dan Pembahasan

1. Berikan nama yang tepat untuk senyawa hidrokarbon di bawah ini:

Jawaban

Rantai utamanya berjumlah 7 karbon, kita namakan heptana. terdapat gugus metil pada karbon ke 3 dan
ke-5 serta gugus etil pada karbon ke-4, sehingga nama yang tepat:

4-etil-3,5-dimetilheptana.

2. Bila 2 mol senyawa pada nomer 1 dibakar sempurna, berapa mol air yang akan terbentuk?

Jawaban

Rumus molekul untuk senyawa 4-etil-3,5-dimetilheptana adalah C11H24, sehingga reaksi pembakarannya:

C11H24 + 17O2 → 11CO2 + 12H2O

Maka, jumlah mol air yang dihasilkan:

mol =
12mol air

1mol senyawa
× 2mol senyawa

= 24mol senyawa
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