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BAB I 

ALKIL HALIDA DAN NUKLEOFILIK 

 

 

1.1  ALKIL HALIDA 

Alkil halida adalah molekul organik yang mengandung sebuah atom X halogen yang 

diikat ke sebuah hibridisasi atom karbon sp
3
. Alkil halida diklasifikasikan sebagai primer 

(1
o
), sekunder (2

o
), atau tersier (3

o
) tergantung pada nomor dari ikatan karbon yang terikat 

dengan halogen. 

Alkil halida mempunyai rumus molekul CnH2+1X, dan secara resmi diperoleh dari 

sebuah alkana dengan mengganti atom hidrogen menjadi halogen. 

 

 

 
 

Gambar 1.1 Klasifikasi Alkil Halida 

 

Faktor yang paling penting apakah alkil halida adalah 1
o
,2

o
, atau 3

o
 ditentukan pada 

bagian reaksi kimianya. Gambar dibawah ini menjelaskan ketiga contoh

 

Gambar 1.2 Contoh alkil halide 

 

Empat jenis dari halida organik mempunyai atom halogen yang berdekatan ke sebuah ikatan π 

dijelaskan pada gambar dibawah ini. 

Alkil halida Macam-macam dari Alkil halida 

1 kelompok R 2 kelompok R 3 kelompok R Metil halida C terhibdrisasi SP
3

 
R-X X=F, Cl, Br, I 
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Gambar 1.3 Contoh Halida Organik 

 

Vinil halida mempunyai ikatan atom halogen ke ikatan rangkap karbon-karbon, dan aril 

halida mempunyai sebuah ikatan atom halogen ke cincin benzena. 

Alilik halida dan benzilik halida mempunyai atom halogen yang diikat dengan 

hibridisasi atom karbon sp
3
 dan mengalami reaksi yang digambarkan pada Bab7. Alkil halida 

mempunyai X yang diikat dengan atom karbon yang berdekatan dengan sebuah ikatan karbon 

rangkap, dan benzilik halida mempunyai X yang diikat dengan atom karbon yang berdekatan 

dengan sebuah cincin benzena. Sintesis dari alilik dan benzilik halida didiskusikan pada 

bagian 15.10 dan 18.13, berturut-turut. 

 

1.2 TATA NAMA 

Metode penamaan sistematis (IUPAC) untuk alkil halida mengikuti dari peraturan 

dasar. Nama lazimnya juga didiskusikan pada bagian 7.2B, karena banyak berat molekul 

halida rendah, maka seringkali ditunjukkan melalui nama lazimnya. 

a. Sistem IUPAC 

Sebuah alkil halida dinamai sebagai alkana dengan sebuah substituen halogen yang 

mana sebagai sebuah haloalkana. Untuk nama sebuah substituen halogen, diubah akhiran –in 

dari akhiran nama halogen menjadi akhiran –o (klorin → kloro) 

 

Bagaimana menamai sebuah alkil halida memakai sistem IUPAC 

Contoh : memberi nama IUPAC mengikuti dari alkil halida 

 

Langkah 1 : mengetahui rantai karbon induk yang mengandung halogen 

 Nama rantai induk sebagai sebuah alkana, dengan halogen sebagai substituen diikat 

pada rantai panjang 
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Langkah 2 : menggunakan semua peraturan lain dari tatanama 

a. Nomor rantai 

Mulai pada akhir yang terdekat dengan substituen pertama, salah satunya alkil atau 

hidrogen. 

 

b. Nama dan nomor substituen 

 

 

c. Urutan alfabet : k untuk kloro, lalu m untuk metil 

Jawab : 2- kloro -5- metilheptana 

 

b. Nama lazim 

Nama lazim untuk alkil halida hanya digunakan untuk alkil halida sederhana. Untuk 

menetapkan nama lazim : 

 Semua nama atom karbon dari molekul sebagai sebuah kelompok alkil tunggal. 

 Nama halogen yang diikat dengan kelompok alkil. Untuk nama halogen, mengubah 

akhiran –in dari nama halogen menjadi akhiran –ida (contoh : bromin → bromida) 

 Menggabungkan nama dari kelompok alkil dan  halida , memisahkan katanya dengan 

sebuah jarak. 

 

Gambar 1.4 Contoh Penamaan alkil halide 
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1.3 SIFAT-SIFAT FISIK 

Alkil halida merupakan molekul polar lemah. Ditunjukkan dari interaksi dipol-dipol 

karena ikatan polarnya C–X, tetapi karena diletakkan pada molekul yang hanya mengandung 

C–C dan C–H ikatannya tidak mampu untuk mengikat intramolekul hidrogen. Bagaimanapun 

ini mempengaruhi sifat fisika yang diringkas pada Tabel 7.1. 

 

Gambar 1.5 Interaksi momen dipol 

Tabel 1. Sifat Fisika dari Alkil Halida 

Sifat Pengamatan 

Titik didih dan Titik 

leleh 

 Alkil halida mempunyai TD dan TL lebih tinggi dari alkana 

yang mempunyai jumlah karbon sama 

Contoh : CH3CH3 (TD : -89 
o
C) dan CH3CH2Br (TD : 39

 o
C) 

 Kenaikan TD dan TL sama dengan kenaikan jumlah R 

Contoh : 

CH3CH2Cl (TL : -136
 o

C, TD : 12
 o
C) 

CH3CH2CH2Cl (TL : -123
 o

C, TD : 47
 o

C) 

*luas permukaan lebih besar pada TD dan TL tinggi 

 Kenaikan TD dan TL sama dengan kenaikan ukuran X 

Contoh : 

CH3CH2Cl (TL : -136
 o

C, TD : 12
 o
C) 

CH3CH2Br (TL : -119 
o
C, TD : 39

 o
C) 

*lebih kepolaran halogen dengan TD dan TL lebih tinggi 

Kelarutan   RX dapat larut dalam pelarut organik 

 RX tidak dapat larut dalam air 

 

1.4 KEISTIMEWAAN DARI ALKIL HALIDA 

Banyak alkil halida sederhana yang merupakan pelarut yang baik karena alkil halida ini 

tidak mudah terbakar dan melarutkan berbagai jenis senyawa organik. Senyawa dalam 

golongan ini mencakup CHCl3 (kloroform atau triklorometan) dan CCl4 (karbon tetraklorida 

atau tetraklorometan). Sejumlah besar dari pelarut-pelarut ini diproduksi secara industrial tiap 
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tahun, tapi seperti kebanyakan senyawa organik terklorinasi lainnya, kloroform dan karbon 

tetraklorida bersifat racun jika tertelan atau terhirup. Alkil halida sederhana lainnya 

ditunjukan pada gambar. 

Senyawa organik halida sintetik juga digunakan dalam pembuatan material plastik 

pembungkus dan pelapis. Kedua bahan tersebut contohnya teflon dan PVC (poly vinyl 

chloride). 

 

 

 

 

Gambar 1.6 Struktur Teflon (a) dan Struktur PVC (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asparagopsis taxiformis adalah rumput 

laut merah yang tumbuh di pinggiran 

karang di area dengan aliran air konstan. 

Sebanyak hampir 100 senyawa organik 

halida diisolasi dari rumput laut ini. 

Teflon 
 

PVC 

Organik halida merupakan bahan dari molekul alami yang bermanfaat, banyak 

diproduksi oleh organisme perairan. Beberapa memiliki bau yang menyengat dan rasa 

yang tidak enak dan disintesis oleh organisme untuk pertahanan diri. Contohnya 

Br2C=CHCHCl2 dan Br2C=CHCHBr2, diisolasi dari rumput laut merah Asparagopsis 

taxiformis, dikenal sebagai limu kohu (supreme seaweed) di Hawaii. Rumput laut ini 

memiliki karakteristik bau dan rasa yang kuat, dalam hal ini kemungkinan disebabkan 

organik halida. 
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Meskipun efek merugikan dari kebanyakan organik halida tak perlu dipertanyakan lagi, 

beberapa senyawa organik sintetis yang diklorinasi seperti Klorofluorokarbon dan pestisida 

DDT memiliki dampak berbahaya bagi lingkungan 

 

 

 

 

Gambar 1.7 Struktur CFCl3 dan DDT 

 

CFC memiliki rumus struktur umum CFxCl4-x. Triklorofluorometana (CFCl3, CFC 11 

atau Freon II (nama dagang)) adalah contoh sederhana senyawa yang mudah menguap. 

Hingga saat ini masih digunakan dimanapun seperti pada pendingin dan aerosol propelan. 

CFC pelan-pelan naik ke stratosfer, dimana cahaya matahari mengkatalisis penguraiannya. 

Klorometan (CH3Cl) diproduksi oleh rumput 
laut raksasa dan alga, juga ditemukan dalam 
emisi dari vulkanis seperti Hawaii’s Kilauea. 
Sebagian besar klorometan yang terdapat di 
udara merupakan hasil alami. 
Diklorometan (atau metilen klorida CH2Cl2) 
merupakan pelarut yang penting, salah 
satunya digunakan untuk decaffeinate coffe 
(penghilangan kafein dari kopi). Kopi 
sekarang dihilangkan kafeinnya menggunakan 
CO2 karena dikhawatirkan kemungkinan efek 
penyakit dari sejumlah sisa residu CH2Cl2 
pada kopi. Berikut penelitian pada tikus 
menunjukan, tidak adanya kanker ketika 
hewan diberi sebanyak lebih dari 100,000 
gelas kopi bebas kafein per hari. 
Halothane (CF3CHClBr) merupakan anestetik 
umum yang bersifat aman yang sekarang 
menggantikan anestetik organik lainnya 
seperti CHCl3, yang menyebabkan kerusakan 
hati dan ginjal, dan CH3CH2OCH2CH3(dietil 
eter), yang sangat mudah terbakar. 
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Proses tersebut berkontribusi dalam perusakan lapisan ozon, lapisan tipis di atmosfer yang 

merupakan pelindung permukaan bumi dari bahaya radiasi sinar UV. 

DDT adalah molekul organik dengan efek jangka pendek yang menguntungkan tetapi 

menyebabkan bahaya dalam jangka pangjang. DDT membunuh serangga penyebaran 

penyakit seperti malaria dan tipus, serta mengontrol populasi serangga, DDT telah 

menyelamatkan jutaan nyawa di seluruh dunia. 

DDT merupakan senyawa organic polar yang lemah yang dapat bertahan di 

lingkungan selama bertahun-tahun. Karena DDT larut dalam pelarut organik, maka dapat 

terakumulasi dalam jaringan lemak. DDT sangat beracun bagi beberapa spesies laut, tetapi 

dalam tubuh manusia efek jangka panjangnya belum diketahui. 

 

1.5 KARBON POLAR-IKATAN HALOGEN 

Sifat alkil halida mencerminkan reaktivitas mereka. Potensial elektrostatik dari 4 alkil 

halida sederhana diperlihatkan pada gambar dibawah ini, ilustrasi tersebut menggambarkan 

bahwa halogen X yang elektronegatif membuat ikatan polar C-X, membuat berkurangnya 

elektron pada atom karbon. Kimia alkil halida ditentukan dari kepolaran ikatan C-X. 

 

CH3F CH3Cl CH3Br CH3I 

Gambar 1.8 Contoh ikatan polar-hidrogen 

 

Tipe reaksi apa yang dijalani oleh alkil halida ? Ciri khas reaksi dari alkil halida adalah 

substitusi dan eliminasi. Karena alkil halida memiliki karbon elektrofilik, bereaksi dengan 

pereaksi yang kaya akan electron (Basa Lewis (nukleofilik) dan Basa Bronsted-Lowry). 

 Alkil halida mengalami reaksi SN 

 

Gambar 1.9 Reaksi umum subtitusi nukleofilik 
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Dalam reaksi substitusi RX, halogen X diganti dengan nukleofilik yang kaya akan 

elektron :Nu
-
. Ikatan   C-X diputus dan ikatan   C-Nu dibentuk. 

 Alkil halida mengalami reaksi eliminasi dengan basa Bronsted-Lowry 

 

 

Gambar 1.10 Reaksi umum eliminasi 

 

Dalam reaksi eliminasi RX, unsur HX dihilangkan dengan basa Bronsted-Lowry :B. 

 

1.6 GAMBARAN UMUM SUBTITUSI NUKLEOFILIK  

Tiga komponen yang diperlukan pada beberapa reaksi subtitusi nukleofilik. 

 

 

 

 R-X                        +           :Nu
- 

R-Nu         +     X:
-
 

 

 

 

  

1. R  Sebuah gugus alkil R mengandung hibridisasi karbon sp
3 

yang terikat pada X 

2. X  Sebuah atom X (atau gugus dari atom) disebut sebagai gugus pergi, yang mampu 

menerima kerapatan electron di ikatan C-X. Yang paling umum gugus pergi adalah anion 

halide (X
-
), tetapi juga ditemui H2O (dari ROH2) dan N2 (dari RN2

+
)  

3. :Nu
—

Sebuah nukleofilik. Nukleofilik mengandung sepasang tunggal atau sebuah ikatan   

tetapi belumentu bermuatan negatif.  

 

Karena reaksi subtitusi ini nukleofilik yang kaya elektron, hal ini disebut reaksi subtitusi 

nukleofilik. Contoh dtunjukan pada persamaan [1] – [3]. Subtitusi nukleofilik adalah reaksi 

asam – basa lewis. Nukleofil menyumbangkan pasangan elektronnya, alkil halida (asam 

lewis) menerimanya, dan ikatan C –X  terbelah secara heterotikal. Tanda panah melengkung 

Reaksi subtitusi secara umum 

Hibridisasi karbon sp
3
 gugus pergi nukleofil 
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dapat digunakkan untuk menunjukan perpindahan pasangan elektron, seperti terlihat pada 

persamaan [3] 

 

Gambar 1.11 Contoh reaksi nukleofil dan gugus alkil 

 

 Nukleofil bermuatan negatif seperti 
–
OH dan 

–
SH digunakan sebagai garam dari Li

+
, 

Na
+
, atau K

+
 sebagai ion lawan untuk menyeimbangkan muatan. Identitas dari kation biasanya 

tidak jelas, oleh karena itu sering diabaikan dari persamaan kimia. 

 

Gambar 1.12 Reaksi nukleofil dengan basa 

 

ketika nukleofilik netral digunakan, produk subtitusi dikenakan muatan negatif. Dicatat 

bahwa semua atom aslinya terikat pada nukleofilik tetap terikat padanya setelah terjadi 

subtitusi. Ketiga gugus CH3 tetap terikat pada atom N dalam contoh yang diberikan  

 

Gambar 1.13 Reaksi nukleofil netral dengan nitrogen 

 

Selanjutnya, ketika produk subtitusi dikenakan muatan positif dan juga mengandung sebuah 

proton yang terikat pada O atau N , produk subtitusi awal mudah kehilangan proton pada 

reaksi asam – basa  Bronsted – Lowry, membentuk produk netral. 
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Gambar 1.14 Tahap subtitusi nukleofilik 

 

Semua reaksi ini adalah subtitusi nukleofilik dan memiliki hasil – pergantian dari gugus pergi 

oleh nukleofil secara keseluhuran sama,terlepas dari identitad atau muatan dari nukleofil. 

Untuk menggambarkan produk subtitusi nukleofilik : 

 Temukan hibridisasi karbon sp
3 
dengan gugus pergi. 

 Identifikasi nukleofil, spesi dengan pasangan tunggal atau ikatan    
 Subtitusi nukleofil untuk gugus pergi dan tetapkan muatan (jika perlu) untuk sejumlah 

atom yang terlibat pada pemutusan ikatan tau pembentukan ikatan. 

 

1.7 GUGUS PERGI 

Substitusi nukleofilik adalah reaksi umum pada senyawa kimia, kenapa, selanjutanya, 

apakah substrat yang paling umum adalah alkil halide, gugus pergi yang paling umum adalah 

anion halide ? untuk menjawab pertanyaan ini kita harus mengerti kemampuan gugus pergi. 

Apa yang membuat gugus pergi baik ? 

 Pada sebuah reaksi substitusi nukleofilik dari R – X , ikatan C- X terbelah secara  

heterotical, dan gugus pergi berangkat dengan pasangan electron dalam ikatan. Pembentukan 

X:
-  

. Gugus pergi lebih stabil  X:
-  , 

lebih sanggup menerima pasangan electron, memberikan 

kenaikan pada pengikutan generalisasi. 

 Pada perbandingan dua gugus pergi, gugus pergi terbaik adalah basa terlemah. 

 

Gambar 1.15 Reaksi umum nukleofilik dan halide 

 

Untuk contoh, H2O gugus pergi yang lebih baik dari 
–
OH karena H2O adalah basa yang lebih 

lemah. Lebih dari itu pada tren periodik pada kebasaan sekarang dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi tren periodic pada kemampuan gugus pergi: 

 Dari kiri ke kanan panah pada tabel periodik , kebasaan menurun begitu kemampuan 

gugus pergi meningkat. 
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 Kebawah kolom pada tabel periodik, kebsaan mnurun begitu kemampuan gugus pergi 

meningkat. 

 

 

Seluruh gugus pergi yang baik adalah basa lemah dengan asam konjugasi kuat memiliki nilai 

pKa yang kecil.  Demikian, semua anion halide kecuali F
- 
adalah gugus pergi yang baik karena 

asam konjugasinya (HCl,HBr, dan HI) memiliki nilai pKa yang kecil. Tabel 2 dan 3 

mendaftarkan gugus pergi yang baik dan buruk untuk reaksi substitusi nikleofililk, secara 

masing masing. Substitusi nukleofilik tidak terjadi dengan beberapa gugus pergi pada tabel 3 

karena gugus pergi ini adalah basa kuat.  

Tabel 2. Macam macam gugus pergi 

Material Awal Gugus Pergi Asam Konjugasi pKa 

R – Cl Cl
-
 HCl -7 

R – Br Br
-
 HBr -9 

R – I I
-
 HI -10 

R – OH2
+
 H2O H2O

+
 -1,7 

 

 

 

 

Tabel 3 gugus pergi  yang buruk untuk substitusi nukleofilik 

Material Awal Gugus Pergi Asam Konjugasi pKa 

R – F  F
-
 HF 3,2 

R – OH  OH
-
 H2O 15,7 

R – NH2 -NH2 NH3 38 

R – H H
-
 H2 35 

R – R  R
-
 RH 50 

 

 

 

 

Molekul ini menjalani 

substitusi nukleofilik 

Gugus pergi yang baik 

Molekul ini tidak 

menjalani substitusi 

nukleofilik 

Gugus pergi yang 

buruk 
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1.8  NUKLEOFIL 

Nukleofil dan basa adalah strukturalnya sama: keduanya memiliki pasangan elektron 

bebas atau ikatan phi. mereka berbeda dalam apa yang mereka menyerang. 

  Basa menyerang proton. Nukleofil menyerang atom elektron-kekurangan lainnya 

(biasanya karbon). 

 

Gambar 1.16 Gambar umum basa menyerang proton 

 

1.9  NUKLEOFILIK VS KEBASAAN 

 Bagaimana nukleofilik (kekuatan nukleofil) terkait dengan kebasaan? Meskipun 

umumnya benar bahwa nukleofil kuat, ukuran nukleofil dan faktor sterik kadang-kadang 

dapat mengubah hubungan ini. 

Paralel nukleofilik  kebasaan dalam tiga contoh: 

(1) untuk dua nukleofil dengan atom nukleofilik yang sama, basa kuat adalah nukleofil kuat. 

 Nukleofilik relatif OH
-
 dan CH3COO

-
, dua nukleofil oksigen, ditentukan dengan 

membandingkan nilai pKa asam konjugat mereka (H2O dan CH3COOH). CH3COOH 

(pKa = 4,8) adalah asam kuat dari H2O (pKa = 15,7), sehingga OH
-
 adalah basa  yang 

lebih kuat dan nukleofil kuat dari CH3COO
-
. 

(2) nukleofil bermuatan negatif selalu lebih kuat dari asam konjugasinya. 

 OH
-
 adalah basa yang lebih kuat dan nukleofil kuat dari H2O, asam konjugasinya. 

(3) kanan-ke-kiri melintasi deretan tabel periodik, nukleofilik  sebagai kebasaan meningkat. 

 

  

 

 

 

Untuk senyawa periode 

kedua dengan jumlah ion 

yang sama 
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1.10  EFEK STERIK DAN NUKLEOFILIK 

 Nukleofilik tidak sejajar kebasaannya ketika halangan sterik menjadi penting. halangan 

sterik adalah penurunan reaktivitas yang dihasilkan dari kehadiran kelompok-kelompok besar 

di lokasi reaksi. 

 Misalnya, meskipun pKa tabel menunjukkan bahwa ter-butoksida [(CH3)3CO
-
] adalah 

basa yang lebih kuat daripada etoksida (CH3CH2O), etoksida adalah nukleofil kuat. tiga 

kelompok CH3 sekitar atom O dari ter-butoksida membuat halangan sterik, sehingga 

pembuatan pKa nya lebih sulit, dasar basa ini menyerang atom tetravalen atom karbon. 

 

Gambar 1.17 Struktur [(CH3)3CO
-
] 

 

Halangan sterik menurunkan nukleofilik tapi tidak kebasaan. karena basa menarik dari 

kecil, proton mudah diakses, mereka tidak terpengaruh oleh halangan sterik. nukleofil, disisi 

lain, harus menyerang karbon tetrahedral, jadi kelompok besar menurun reaktivitas. 

basa sterik yang terhalang nukleofil miskin disebut basa nonnukleofilik. kalium tert-

butoksida [K
+-

OC (CH3)3] adalah basa, nonnukleofilik. 

 

1.11  MEMBANDINGKAN NUKLEOFIL DARI UKURAN YANG BERBEDA - EFEK 

PELARUT 

Atom sangat bervariasi dalam ukuran bawah kolom tabel periodik, dan dalam hal ini, 

nukleofilik tergantung pada pelarut yang digunakan dalam reaksi substitusi. meskipun pelarut 

sejauh ini telah diabaikan, reaksi organik berlangsung dalam pelarut cair yang melarutkan 

semua reaktan sampai batas tertentu. karena reaksi substitusi melibatkan bahan awal polar, 

pelarut polar digunakan untuk melarutkan mereka. ada dua jenis utama dari pelarut polar - 

pelarut protik polar dan pelarut aprotik polar. 

a. Pelarut Polar Protik 

selain dipol - interaksi dipol, pelarut polar protik mampu mengikat hidrogen antarmolekul, 

karena mengandung ikatan O-H atau N-H. yang paling umum pelarut protik polar adalah air 

dan alkohol (ROH), seperti yang terlihat contoh pada gambar 7.6 pelarut polar protik 

melarutkan baik kation dan anion  
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 Kation yang terlarut oleh ion - interaksi dipol 

 Anion yang terlarut oleh ikatan hidrogen 

Misalnya, jika garam NaBr digunakan sebagai sumber nukleofil Br dalam H2O, Na
+
 kation 

yang terlarut oleh ion - interaksi dipol dengan molekul H2O, dan anion Br terlarut oleh 

interaksi ikatan hidrogen yang kuat. 

 

 

 

Gambar 1.18 Interaksi dipole Na
+
 dan Br

- 

Bagaimana pelarut polar protik mempengaruhi nukleofilik? dalam pelarut polar protik, 

nukleofilik meningkat dari atas ke bawah kolom tabel periodik untuk ukurannya setiap 

peningkatan anion. ini adalah tepat ke kebasaan. anion elektronegatif kecil seperti F
-
 sangat 

baik terlarut oleh ikatan hidrogen, efektif melindungi dari reaksi. di sisi lain, besar, anion 

kurang elektronegatif seperti I
-  

yang tidak mengikat dalam molekul pelarut dengan kuat. 

pelarut tidak "menyembunyikan" sebuah nukleofil besar juga, dan nukleofil yang jauh lebih 

mampu menyumbangkan pasangan elektron dalam reaksi. dengan demikian, nukleofilik 

mengalami kenaikkan kebawah pada kolom meskipun kebasaan menurun, sehingga 

menimbulkan kecenderungan berikut dalam pelarut polar protik: 

 

b. Pelarut polar aprotik 

pelarut aprotik polarjuga menunjukkan dipol - interaksi dipol, tetapi mereka tidak memiliki 

ikatan O -H atau N-H sehingga mereka tidak mampu mengikat hidrogen. Contoh pelarut polar 

aprotik ditunjukkan pada Gambar 7.7. pelarut polar aprotikhanya melarutkan kation. 

 Kation yang terlarut oleh ion - interaksi dipol 

Na dilarutkan oleh interaksi 

ion-dipol dengan H2O 

Br
-
dilarutkan oleh ikatan 

hydrogen dengan H2O 
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 Anion tidak baik terlarut karena pelarut tidak bisa mengikat hidrogen  

ketika garam NaBr adalah larut dalam aseton, (CH3)2 C = O, kation Na
+
 yang terlarut oleh ion 

- interaksi dipol dengan molekul aseton, tetapi tidak ada kemungkinan untuk ikatan hidrogen, 

anion Br
- 
 tidak terlarut dengan baik. Seringkali anion ini disebut anion bebas karena mereka 

tidak terikat dengan interaksi yang erat dengan pelarut. 

Gambar 2.19 Contoh Pelarut Polar Aprotik 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.20 Interaksi momen dipol Na
+
 dan Br

- 

 

Bagaimana pelarut polar aprotik mempengaruhi nukleofiik? karena anion tidak baik terlarut 

dalam pelarut polar aprotik, tidak ada kebutuhan untuk mempertimbangkan apakah molekul 

pelarut lebih efektif menyembunyikan satu anion daripada yang lain. nukleofilik sekali lagi 

sejajar kebasaan dan basa kuat adalah nukleofil kuat. karena kebasaan menurun dengan 

ukuran bawah kolom, nukleofilik menurun juga: 

 

Aseton Asetonitril Tetra Hidrofuran 

THF 

DimetilFormida 

DMF 

DimetilSulfosida 

DMSO 

Heksametilphosforamida 

HMPA 

Singkatan yang  sering digunakan dalam kimia 

organik,  bukan dari senyawa lengkap . Daftar 

singkatan yang diberikan pada belakang penamaan. 

(CH3)2C=O melarutkan Na
+ 

dengan 

baik oleh interaksi ion-dipol. 

Ion Br
- 
dikelilingi oleh pelarut tapi 

tidak cukup terlarut oleh molekul  

(CH3)2C=O . 
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1.12 KEMUNGKINAN MEKANISME SUBTITUSI NUKLEOFILIK 

Sekarang bahwa kamu tahu sesuatu tentang ciri-ciri umum dari subtitusi nukleofilik 

kamu dapat memulai untuk memahami mekanismenya : 

Ikatan α ini putus               Ikatan α ini terbentuk 

 

Subtitusi nukleofilik dalam sebuah hibridisasi karbon sp
3
 yang melibatkan 2 ikatan α : ikatan 

untuk leaving group, yang mana diputuskan  dan ikatan untuk nukleofil yang terbentuk. Untuk 

memahami mekanisme dari reaksi ini, lebih dulu, kita harus tahu waktu dari kejadian dua ini, 

bahwa apa yang diperintah pemutusan ikatan atau pembentukan ikatan? Apakah itu terjadi 

pada waktu yang sama atau hanya satu kejadian mendahului yang lain ? itu adalah tiga 

kemungkinan. 

[I]  Pemutusan Ikatan dan pembentukan ikatan terjadi pada waktu yang sama  

 Jika ikatan C-X putus sehingga ikatan C-Nu terbentuk, mekanisme ini memiliki satu 

tahap. Kita dapat pelajari di bagian 6.9 dasar yang serupa dengan reaksi biomolekuler 

tergantung pada konsentrasi kedua reaktan, bahwa dasar persamaannya adalah orde 

reaksi dua 

 

[2] Pemutusan Ikatan terjadi sebelum pembentukan ikatan 

 

 Jika ikatan C-X pada pemutusan pertama dan kemudian ikatan C-Nu terbentuk, 

mekanisme memiliki dua tahap dan karbokation terbentuk sebagai zat antara. karena 

tahap pertama adalah dasar penentuan dasar teragntung pada konsentrasi hanya dari 

RX, bahwa dasar persamaannya pada orde reaksi Satu 

[3] Pembentukan ikatan terjadi sebelum pemutusan ikatan 

 

 Reaksi umum 
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 Jika ikatan C-Nu terbentuk pertama dan kemudian ikatan C-X putus, mekanisme ini 

memiliki 2 tahap, tapi mekanisme ini memiliki sebuah masalah pada keterikatan. Zar 

antara yang dihasilkan ditahap pertama memiliki 10 elektron disekitar karbon 

sehingga melanggar aturan octet. Karena dua mekanisme lainnya kemungkinan tidak 

terjadi pelanggaran pada aturan pokok, mekanisme terakhir ini kemungkinan dapat 

diabaikan 

 

Diskusi terdahulu memiliki hasil 2 mekanisme yang mungkin untuk subtitusi nukleofil : 

1. mekanisme satu tahap diamana pemutusan ikatan dan pembentukan ikatan secara 

bersama 

2. Mekanisme dua tahap diamana pemutusan ikatan terjadi sebelum pembentukan ikatan. 

Di bagian 2.10 kita lihat data untuk spesifik reaksi subtitusi nukleofil dan lihat data 

tersebut pantas menjadi salah satu usulan mekanisme ini. 

 

1.13 DUA MEKANISME UNTUK SUBTITUSI NUKLEOFILIK 

 Persamaan dasar untuk dua reaksi yang berbeda memberikan kita wawasan kedalam 

mekanisme yang mungkin untuk subtitusi nukleofil 

 Reaksi bromometana (CH3Br) dengan nukleofil asetat (CH3COO
-
) menghasilkan 

produk subtitusi metal asetat dengan sedikir Br sebagai leaving group( Persamaan [1] ). Data 

kinetic menunjukan bahwa reaksi dasar tergantung pada konsentrasi dari kedua reaktan, ini 

bahwa persamaan dasarnya orde dua. usulan ini adalah reaksi biomolekuler dengan 

mekanisme tahap satu yang mana ikatan C-X putus sehingga ikatan C-Nu terbentuk.  

 

Gambar 2.21 Tahap (1)Reaksi (CH3Br) dengan nukleofil asetat (CH3COO
-
) 

Persamaan [2] ilustrasi untuk reaksi subtitusi nukleofilik serupa dengan alkil halida berbeda 

(CH3)3Br yang mana juga memimpin untuk subtitusi Br oleh CH3COO
-
. Data kinetik 

menunjukan bahwa reaksi dasar tergantung pada konsentrasi hanya satu reaktan alkil halide 

ini bahwa persamaan orde satu. ususlan ini adalah mekanisme dua tahap yang mana 

penentuan dasar dalam tahap yang terlibat hanya alkil halide.  
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Gambar 2.22 Tahap (2) Reaksi (CH3Br) dengan nukleofil asetat (CH3COO
-
) 

Bagaimana dapat menjelaskan dua hasil yang berbeda ini? meskipun dua reaksi ini memiliki 

nukleofil dan leaving group yang sama, disana harus ada dua mekanisme yang berbeda, 

karena itu meiliki persamaan dasar yang berbeda. persamaan ini adalah contoh spesifik untuk 

dua yang dapat diketahui mekanisme untuk subtitusi nukleofilik pada hibridisasi karbon  sp
3 

 Mekanisme SN2 ( subtitusi nukleofil bimolekuler ) menjelaskan dengan reaksi pada 

persamaan [I] 

 Mekanisme SN1( subtitusi nukleofilik unimolekuler ) menjelaskan dengan reaksi 

persamaan [2] 

 

1.1.4 MEKANISME SN1 

Reaksi dari (CH3)3CBr dengan CH3COO
-
 adalah sebuah contoh dari mekanisme kedua 

untuk substitusi nukleofilik (Mekanisme SN1). Apa ciri-ciri umum dari mekanisme ini ? 

 

Gambar 2.23 Contoh reaksi mekanisme SN1 

a. Kinetika 

Reaksi SN1 digambarkan urutan pertama kinetika. 

Kecepatan = k[(CH3)3CBr] 

Seperti yang dipelajari dalam bagian 7.10, mekanisme reaksi SN1 dianjurkan 

melibatkan lebih dari 1 langkah, dan yang termasuk langkah lambat adalah unimolekular, 

hanya meliputi alkil halida. Ciri-ciri dan konsentrasi dari nukleofilik tidak mempunyai 

pengaruh kecepatan reaksi. Sebagai contoh, kecepatan reaksi pada konsentrasi dua kali 

lipat dari (CH3)3CBr, tetapi konsentrasi dua kali lipat nukleofil tidak berpengaruh 
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b. Mekanisme dua tahap 

Penjelasan paling secara terus terang untuk pengamatan urutan pertama kinetika 

adalah mekanisme dua tahap dimana terjadi pemutusan ikatan sebelum ikatan terbentuk, 

ditunjukkan dalam Tabel 4. mekanisme 2.2. 

 

Mekanisme 2.2 Mekanisme SN1 

(tahap 1) pemutusan ikatan C – Br  

 

 

Heterolisis dari ikatan C – Br dibentuk 

sebuah Karbokation lanjutan. Langkah 

ini adalah yang menentukan kecepatan 

karena hanya melibatkan pemutusan 

ikatan.  

(tahap 2) pembentukan ikatan C – O 

 

Serangan nukleofilik dari asetat  pada 

karbokationmembentuk ikatan C – O 

dari dalam produk, merupakan reaksi 

asam basa lewis. Nukleofil adalah basa 

lewis dan karbokation adalah asam 

lewis. Langkah (2) lebih cepat dari 

langkah (1) karena tidak ada pemutusan 

ikatan dan satu ikatan terbentuk. 

 

Ciri-ciri utama dari mekanisme SN1 adalah : 

 Mempunyai mekanisme dua tahap 

 Karbokation terbentuk sebagai reaktiflanjutan 

Diagram untuk reaksi dari (CH3)3CBr + CH3COO
-
 ditunjukkan dalam gambar 3.1C. 

Masing-masing langkah memiliki rintangan energi dengan keadaan transisi pada masing-

masing energi maksimum. Karena keadaan transisi untuk langkah (1) energinya lebih tinggi, 

langkah (1) ditentukan kecepatannya. ∆Ho
 untuk langkah (1) mempunyai nilai positif karena 

hanya terjadi pemutusan ikatan, dimana ∆Ho
 dari langkah (2) mempunyai nilai negatif karena 

hanya terjadi pembentukan ikatan. Secara keseluruhan reaksinya dianggap eksoterm, dengan 

begitu hasil produk menyebabkan energi lebih rendah dari bahan awal permulaan. 

c. Stereokimia reaksi SN1 

Untuk memahami stereokimia dari reaksi SN1, kita harus menguji geometri dari 

karbokation lanjutan. 
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Gambar 1.24 Stereokimia reaksi SN1 

Karbokation ( dengan tiga gugus mengelilingi C) adalah hibridisasi sp
2
 dan segitiga planar, 

dan mengisi orbital p kosong yang diberikan diatas dan dibawah bidang. 

Untuk mengilustrasikan dari segitiga planar membentuk karbokation sebagai reaktif lanjutan, 

kita menguji reaksi SN1 dari 3
o
 alkil halida yang melepaskan ikatan ke karbon stereogenik. 

 

Gambar 1.25 Diagram Energi SN1 

 Karena mekanisme SN1 mempunyai dua langkah, maka ada dua rintangan energi 

 Ea[1] > Ea[2], karena langkah (1) melibatkan pemutusan ikatan dan langkah (2) 

meliputi pembentukan ikatan 

 Dalam masing-masing langkah hanya satu ikatan terbentuk dan terputus, dengan 

begitu keadaan transisi untuk masing-masing langkah mempunyai satu ikatan 

sebagian 

 

Gambar 1.26 Tahap pemutusan dan pembentukan 
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Kehilangan dari gugus pergi dalam langkah (1) menyebabkan karbokasi planar yang 

sekarang terpenuhi. Serangan dari nukleofil langkah (2) bisa terjadi dari salah satu sisi dengan 

menghasilkan dua produk, B dan C. Dua produk ini memiliki senyawa yang berbeda yang 

berisi satu pusat stereogenik. B dan C adalah stereoisomer yang sangat tidak mungkin B dan 

C adalah enansiomer. Karena tidak ada pilihan untuk nukleofilik menyerang dari salah satu 

arah, jumlah yang sama dari dua enansiomer yang terbentuk adalah campuran racemic. 

Yang disebut juga dengan racemisasi. 

 Racemisasi adalah pembentukan dari jumlah dua produk enansiomer  yang sama dari 

bahan awal tunggal. 

 Reaksi SN1 diproses dengan racemizasi di pusat stereogenik tunggal. 

Nukleofilik menyerang dari dua sisi karbokasi planar yang terjadi dalam reaksi SN1, tetapi 

kita melihat hasilnya dari ini hanya phenomenon ketika melepaskan kelompok yang 

melepaskan pusat ikatan stereogenik. 

Dua contoh tambahan dari racemisasi dalam reaksi SN1 diberikan gambar 2.27 

 

 

Gambar 1.27 Rasemisasi SN1 

 Substitusi nukleofilik dari masing-masing bahan awal melalui mekanisme SN1 

membentuk campuran racemic dengan dua produk 

 Dengan H2O, nukleofil netral, produk awal dari substitusi nukleofilik (ROH2
+
) 

kehilangan sebuah proton membentuk produk akhir netral, ROH (bagian 2.28) 



Alkil Halida dan Nukleofilik                      | 22 

 

 

Gambar 1.28 Tahap pemindahan proton 

Dua produk dalam reaksi ini sangat tidak mungkin mencerminkan kesan enansiomer. Karena 

nukleofilik menyerang pada segitiga planar karbokasi yang terjadi dari arah dengan frekuensi 

yang sama, sebuah campuran racemic sudah terbentuk. 

 

d. Identifikasi dari Gugus R 

Bagaimana tingkatan dari rekasi SN1 merubah menjadi gugus alkil dalam substrat 

alkil halide mengubah dari CH3→10→20→30
 ? 

 

 

 

 Banyaknya gugus R dalam karbon dengan meningkatnya gugus pergi, Reaksi SN1 

akan meningkat. 

 Alkil halida tersier (3
0
) mengalami reaksi SN1 dengan cepat 

 Alkil halida sekunder (2
0
) mengalami reaksi SN1 lebih lambat 

 Alkil halida primer (1
0
) dan metil tidak mengalami reaksi SN1 

Kecenderungan ini sangat berlawanan dengan mekanisme SN2. Untuk menjelaskannya, 

kita harus memperhatikan tingkatan-langkah penentuan, pembentukkan karbokation, dan 

belajar tentang pengaruh gugus alkil dalam stabilitas karbokation. 

 

 

 

 

 

   CH3-X  RCH2-X  R2CH-X  R3C-X 

Metil  1
0
  2

0
  3

0
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Tabel 5 Karakteristik Mekanisme SN1 

 

Karakteristik Keterangan 

Kinetika Kinetika Orde pertama 

Laju = k[RX] 

Mekanisme 2 langkah 

Stereokimia   Karbokation segitiga planar 

 Rasemisasi dipusat stereogenik tunggal 

Identifikasi    Banyak halida tersubstitusi secara cepat 

 Tingkatan : R3CX > R2CHX > RCH2X > 

CH3X 

 

 

e. Stabilitas Karbokation 

Karbokation diklasifikasi dalam primer (1
0
), sekunder (2

0
), atau tersier (3

0
) 

berdasarkan banyaknya R yang diikat ke atom karbon. Semakin banyak gugus R di atom 

karbon, stabilitas dari karbo kation meningkat. 

 

Ketika membahas stabilitas karbokation, berarti stabilitas relative. Isolasi karbokation 

sangat tidak stabil, tetapi lebih stabil dari karbokation sekunder. Kita akan mengetahui alasan 

dari urutan stabilitas dari 2 prinsip yang berbeda, yatu efek induktif dan hiperkonjugasi. 

1. Efek Induksi 

Efek induksi adalah efek electron yang terjadi melalui ikatan  , untuk menstabilkan 

ion positif, dibutuhkan donor proton. Gugus alkil merupakan gugus donor elektron yang dapat 

menstabilkan ion positif. Sebuah gugus alkil dengan beberapa ikatan   lebih terpolarisasi 

dibandingkan atom Hidrogen, dan lebih mudah memberikan kerapatan elektron meningkat. 

Dengan demikian, gugus R secara berturut-turut menggantikan atom H di CH3, ion positif 

dalam gugus R donor proton lebih menyebar, dan karbokation lebih stabil. 
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2. Hiperkonjugasi 

 Penjelasan kedua untuk tren yang diamati dalam stabilitas karbokation berdasarkan 

tumpang tindih orbital.  Karbokation 3  lebih stabil dari   , 1 , atau karbokation metal karena 

muatan posifif terdekalokalisasi lebih dari satu atom . 

 Penyebaran muatan oleh tumpang tindih dari sebuah orbital p kosong dengan sebuah 

ikatan   berdekatan  

Contoh, CH3
+ 

tidak dapat stabil dengan oleh hiperkonjugasi, tetapi (CH3)2CH
+
 bisa  : 

 

Gambar 1.29 Konjugasi CH3
+
 

Kedua karbokation mengandung sebuah hibridisasi karbon sp
2
, sehingga keduanya memiliki 

bentuk segitiga planar dengan kekosoangan orbital p memperluas ruang atas dan ruang 

bawah. Tidak ada ikatan   C-H berdekatan dengan orbital p yang dapat tumpang tindih di 

CH3
+ 

, tetapi ada ikatan   C-H berdekatan pada (CH3)2CH
+
. Tumpang tindih ini 

(hiperkonjugasi) mendekalokalisasi muatan positif pada karbokation, menyebarkannya dalam 

volume lebih besar , dan ini menstabilkan karbokation.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.30 Peta potensial elektrostatis pada karbokation yang berbeda 

 Area biru gelap pada plot potensial elektrostatik menunjukan daerah rendah  pada 

kerapatan electron. Sebagai peningkatan subtitusi alkil, daerah dari muatan positif dengan 

konsentrasi karbonnya yang rendah.  



Alkil Halida dan Nukleofilik                      | 25 

 

Bilangan yang lebih besar dari kelompok alkil dalam kekosongan karbon, kemungkinan 

yang lebih baik untuk hiperkonjugasi, dan kestabilan yang lebih besar. Hiperkonjugasi 

dengan demikian memberikan jalur alternative untuk penjelasan mengapa karbokation 

dengan bilangan yang lebih besar dari grup R lebih stabil. 

 

f.  Postulate Hamound   

Laju dari reaksi SN1  tergantung pada laju dari formasi karbokation (produk dari tahapan 

penentu kecepatan) lewat heterolysis dari ikatan C-X.  

 Laju dari reaksi SN1  meningkat seiring kenaikan bilangan dari grup R pada karbon 

dengan leaving grup.  

 Stabilitas dari karbokation meningkat seiring kenaikan bilangan dari grup R pada karbon 

bermuatan   positif . 

 

 

 Dengan demikian, laju dari reaksi SN1 meningkat seiiring kenaikan stabilitas karbokation. 

 

 

Laju reaksi tergantung dari besarnya Ea , dan kestabilan dari produk bergantung pada    . 
Postulat hammaond , pertama dikenalkan pada 1995, terkait dengan tingkat stabilitas . 

1. Fitur umum dari Postulat Hammond  

Postulat Hammond memberikan perkiraan kualitatif energi dari keadaan transisi. 

Karena sebuah  energi dalam keadaan transisi menentukan energi aktivasi dan laju reaksi, 

diprediksi energi relatif dari dua transisi memungkinkan kita untuk menentukan tarif relatif 

dari dua reaksi. Menurut postulat Hammond, transisi dari reaksi menyerupai struktur spesies 

(reaktan atau produk) yang lebih dekat dalam energi. Dalam reaksi endotermik, transisi lebih 
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dekat di energi untuk produk. Dalam reaksi eksotermik,transisi lebih dekat di energi untuk 

reaktan. 

 keadaan transisi dalam reaksi endotermik menyerupai produk. 

 keadaan transisi reaksi eksotermis menyerupai reaktan. 

Apa yang terjadi dengan laju reaksi jika energi produk diturunkan? Dalam reaksi endotermik, 

keadaan transisi menyerupai produk, sehingga apa pun yang menstabilkan produk 

menstabilkan keadaan transisi, juga. Menurunkan energi keadaan transisi mengurangi energi 

aktivasi (Ea), yang meningkatkan laju reaksi. 

Misalkan ada dua produk yang mungkin dari reaksi endotermik, tapi satu lebih stabil (lebih 

rendah dalam energi) dari yang lain (gambar 7.18). Menurut postulat Hammond, keadaan 

transisi untuk membentuk produk yang lebih stabil rendah energi, sehingga reaksi ini harus 

terjadi lebih cepat. 

 

• Kesimpulan: dalam reaksi endotermik, bentuk produk yang lebih stabil lebih cepat. 
Apa yang terjadi dengan laju reaksi dari reaksi eksotermik jika energi produk 

diturunkan? Keadaan  transisi menyerupai reaktan, sehingga menurunkan energi dari energi 

produk memiliki sedikit atau tidak berpengaruh pada energi keadaan transisi. Jika Ea tidak 

terpengaruh, maka laju reaksi tidak terpengaruh juga, seperti yang ditunjukkan pada gambar 

7.19. 

 

• Kesimpulan: dalam reaksi eksotermis, produk yang lebih stabil mungkin tidak 
membentuk lebih cepat karena Ea mirip untuk kedua produk 

 

Gambar 1.31 reaksi endotermik - bagaimana energi keadaan transisi dan produk terkait 

 



Alkil Halida dan Nukleofilik                      | 27 

 

 

Gambar 1.32 reaksi eksotermik- bagaimana energi keadaan transisi dan produk terkait 

 

2. Postulat Hammond dan reaksi SN 1 

Dalam reaksi SN1, langkah tingkat penentuan pembentukan karbokation dalam reaksi 

endotermik. menurut dalil Hammond, kestabilan pemutusan karbokation merupakan dasar 

reaksi pembentukannya.  

Untuk contoh, heterolisis dari ikatan C-Cl di (CH3)2CHCl memberikan kestabilan 

yang rendah karbokationnya 2°, (CH3)2CH
+
 ( persamaan [1]) sedangkan heterolis dari ikatan 

C-Cl dalam (CH3)3CCl memberikan kestabilan yang tinggi karbokationnya 3°, CH3)3C
+ 

(persamaan [2] ) . Dalil Hammond menjelaskan bahwa reaksi kedua lebih cepat daripada 

reaksi kesatu, karena keadaan transisi pada pembentukannya lebih stabil karbokation 3° 

dengan energi lebih  rendah. Gambar berikut merupakan diagram energi untuk pembentukan 

karbokation pada reaksi SN1 yang berbeda 
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Gambar 1.33 Diagram energi untuk pembentukan karbokation pada reaksi SN1 yang berbeda 

Kesimpulan ini, dalil Hammond patut dihargai karena energy relatif dari keadaan 

transisi dan demikian dapat digunakan untuk memperkirakan kecepatan realif dari dua reaksi, 

 

g. Aplikasi : Reaksi SN1, Nitrosamine dan Kanker 

Reaksi SN1 adalah gagasan untuk memainkan sebuah peranan dalam bagaimana 

nitrosamine, senyawa ini memiliki struktur R2NN=NO, bertindak sebagai racun dan 

karsinogen. Nitrosamine sekarang terdapat dalam banyak makanan, terutama pengawet 

daging dan ikan asap, dan nitrosamine juga ditemukan dalam asap tembakau, minuman 

alcohol dan kosmetik. Nitrosamine juga penyebab dalam banyak pembentukan kanker. 

Nitrosamin dapat dibentuk ketika amina-amina itu terjadi secara alami dalam reaksi 

makanan dengan natrium nitrit, NaNO2, bahan pengawet yang ditambahkan pada daging 

seperti ham, bacon, dan hotdog untuk menghambat pertumbuhan Clostridium botulinum, 

sebuah bakteri yang bereaksi untuk mematikan yang terjadi pada keracunan makanan. 
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Nitrosamine juga terbentuk secara in vivo dalam bidang usus ketika bakteri didalam tubuh 

mengubah nitrat (NO3
-
) menjadi nitrit yang mana kemudian bereaksi dengan amina. 

 

 

Dalam keadaan asam atau panas, nitrosamine terubah  menjadi ion diazonium yang 

mengandung leaving grup yang sangat baik, N2, dengan pasti grup R, senyawa diazonium itu 

membentuk karbokation ketika direaksikan dengan nukleofil biologi ( missal dengan DNA 

atau enzim ) didalam sel. jika reaksi subtitusi ini terjadi pada tempat yang kritis didalam 

biomolekul, itu dapat mengganggu fungsi utama sel normal menjadi kanker atau sel mati. 

Proses dua tahap ini dengan rendah N2 sebagai leaving grup dan reaksi dengan nukleofil pada 

reaksi SN1 ini. 

 

Gambar 1.34 Tahap reaksi nitrosamine 

 

Penggunaan natrium nitrat sebagai bahan pengawet merupakan contoh klasik yang 

sering digunakan dengan seimbang antara resiko dan bermanfaat. Dalam satu pihak, itu 

adalah manfaat yang sangat besar dalam mengurangi kelaziman pada racun fatal dalam 

daging dengan penambahan natrium nitrat, Dalam lain pihak pula, potensial resikonya bahwa 

natrium nitrat bisa menurunkan tingkat nitrosamine pada makanan khusus. Nitrit masih 

digunakan sebagai zat aditif makanan, tapi dengan kadar serendah mungkin dari penggunaan 

pengawetan daging dapat terkurangi. Belum dipastikan secara lanjut apakah bahan pengawet 

initrit digunakan pada sekarang dengan kadar rendah benar-benar menyikapi resiko untuk 

konsumennya. 

 

2.14 Mekanisme SN2 

Reaksi CH3Br dengan CH3COO
-
 adalah contoh dari reaksi SN2. Apa saja ciri-ciri umum 

mekanisme ini? 
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Gambar 1.35 Reaksi umum SN2 

a. Kinetika 

Reaksi SN2 menunjukkan kinetika orde kedua; yaitu, reaksi biomolekuler, kedua reaktan alkil 

halida dan nukleofil muncul dalam persamaan laju. 

• v = k [CH3Br] [CH3COO-] 

Mengubah konsentrasi salah satu reaktan akan mengubah kecepatan reaksi. Misalnya 

menggandakan konsentrasi salahsatu pereaksi akan meningkatkan 2 kali lipat kecepatan. 

Menggandakan konsentrasi kedua reaktan akan meningkatkan laju yang disebut dengan faktor 

empat. 

b. Mekanisme satu tahap 

Penjelasan yang paling sederhana untuk kinetika orde kedua yang diamati adalah terpadunya 

reaksi pemecahan dan pembentukan ikatan terjadi secara pada saat yang sama, seperti yang 

ditunjukkan dalam Gambar 1.36 

Satu tahap pemecahan ikatan C—Br dengan pembentukan ikatan C—O 

Gambar 1.36 Mekanisme SN2 

 

Diagram energi untuk reaksi CH3Br + CH3COO
-
 ditunjukkan pada Gambar 7.8. 

Reaksi berlangsung dengan satu langkah, sehingga ada satu energy penghalang antara reaktan 

dan produk. Karena kesetimbangan untuk reaksi SN2 ini tertarik kepada produk, 

kesetimbangan lebih tertarik pada energi yang lebih rendah daripada bahan awal. 

c. Stereokimia dari Reaksi SN2 

Dari arah manakah nukleofil mendekati substrat dalam reaksi SN2? ada dua kemungkinan. 

• serangan Frontside: pendekatan nukleofil dari sisi yang sama sebagai leaving group. 

• serangan Backside: nukleofil dari sisi berlawanan leaving group. 
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Hasil dari serangan frontside dan backside dari gugus nukleofil diilustrasikan dengan 

CH3CH(D)Br sebagai substrat dan nukleofil umum: Nu
-
. Substrat ini memiliki leaving group 

terikat ke pusat stereogenik sehingga mengikuti kita untuk melihat perbedaan struktural yang 

terjadi ketika serangan nukleofil dari dua arah yang berbeda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.37 Diagram energi untuk reaksi SN2 

 

CH3 + CH3COO
- 
   CH3COOCH3 + Br 

– 

 

• Dalam keadaan transisi, ikatan C-Br sebagian terputus, dan ikatan C—O sebagian terbentuk, 

kedua nukleofil menyerang dan leaving group lepas dengan muatan negatif parsial. 

Dalam serangan frontside gugus nukleofil mendekat dari sisi yang sama dengan leaving 

group, membentuk senyawa A. Pada contoh ini, leaving group digambar di sebelah kanan, 

sehingga serangan nukleofil juga dari kanan, dan semua gugus lain tetap dalam posisi semula. 

Karena gugus nukleofil dan leaving group berada dalam posisi yang sama relatif terhadap tiga 

kelompok lainnya pada atom karbon, hasil serangan frontside adalah pengulangan konfigurasi 

di sekitar pusat stereogenik. 

 

Gambar 2.38 Cara penyerangan arah depan 

 

Dalam Backside Attack, nukleofil mendekat dari sisi lawan leaving group, membentuk 

senyawa B. dalam contoh ini, leaving group digambar di sebelah kanan, sehingga serangan 
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gugus nukleofil dari sebelah kiri. Karena gugus nukleofil dan leaving group berada dalam 

posisi berlawanan relatif terhadap tiga atom karbon lainnya, Hasil serangan backside 

merupakan konfigurasi kebalikan di sekitar pusat stereogenik. 

 

 

Gambar 1.39 Cara penyerangan arah belakang 

 

Produk dari serangan nukleofil frontside dan backside adalah senyawa yang berbeda. 

SenyawaA dan B adalah stereoisomer yang nonsuperimposable - merupakan enansiomer. 

 

Gambar 1.40 Enansiomer senyawa A dan Senyawa B 

 

Manakah produk yang terbentuk dari reaksi SN2? Ketika stereokimia produk ditentukan, 

hanya senyawa B, produk dari serangan backside yang terbentuk. 

• Semua reaksi SN2 berlangsung dengan serangan nukleofil backside, menghasilkan 

konfigurasi inversion di pusat stereogenik. 

Salah satu penjelasan atas serangan backside didasarkan pada argumen elektronik. Keduanya 

baik gugus nukleofil dan maupun leaving group bersifat kaya akan elektron dan kedusnya 

seperti saling tolak menolak. serangan Backside membuat dua kelompok ini jauh satu sama 

lain. Dalam keadaan transisi, gugus nukleofil dan leaving group berjarak 180⁰ satu sama lain, 

dan tiga kelompok lain di sekitar karbon menempati bidang seperti digambarkan pada 

Gambar 1.41.  
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Gambar 2.41 Bidang transisi gugus nukleofil 

 

 

Gambar 2.42 Konfigurasi inversi gugus nukleofil 

 

• Posisi ikatan nukleofil dalam produk selalu pada sisi berlawanan relatif terhadap obligasi 

leaving group pada bahan awal. 

d. Karakteristik dari gugus alkil  

Bagaimana laju perubahan reaksi SN2 sebagai gugus alkil dalam halida substrat alkil 

perubahan dari CH3 - 1° - 2° - 3°? 

 

 

 

:Nu dan Br pada 180° secara 

bersamaan dari perbedaan, 

dan disetiap sisinya 

mengandung gugus R, H dan 

D. 
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 Karena jumlah kelompok R pada karbon mengalami kenaikan, tingkat reaksi SN2 

menurun. 

CH3 –X                RCH2-X               R2CH-X                  R3C-X 

metil                        1°                             2°                          3° 

 

 

 

 

 Metil dan 1° alkil halida primer mengalami reaksi SN2 dengan mudah. 

 2° halida alkil sekunder bereaksi lebih lambat. 

 3° halida alkil tersier tidak mengalami reaksi SN2. 

 

Urutan reaktivitas sisebabkan oleh efek sterik. Sebagai atom H kecil diganti dengan gugus 

alkil yang lebih besar, halangan sterik disebabkan oleh kelompok R besar membuat serangan 

nukleofilik dari sisi belakang lebih sulit, memperlambat laju reaksi. Gambar 7.11 

menggambarkan efek dari meningkatnya halangan sterik dalam serangkaian alkil halida. 

Pengaruh halangan sterik pada tingkat reaksi SN2 ini terlihat dalam energi transisi juga. Mari 

kita bandingkan reaksi -OH dengan dua alkil halida yang berbeda, CH3Br dan (CH3)2CHBr, 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 7.12. Keadaan transisi dari setiap reaksi SN2 terdiri 

dari lima kelompok diantaranya karbon pusat atom-tiga ikatan baik H atau R kelompok dan 

dua ikatan parsial untuk gugus pergi dan nukleofil. Berdesakan di sekitar atom meningkat 

karbon pusat dengan  atom H berturut-turut digantikan oleh kelompok R, sehingga karbon 

pusat jauh lebih sterik terhalang dalam keadaan transisi untuk (CH3)2CHBr dibandingkan 

CH3Br. Berdesakan meningkat di keadaan transisi membuatnya lebih tinggi dalam energi 

(meningkatkan Ea), sehingga laju reaksi SN2 menurun. 

 

 

 

 

 

 

         keadaan transisi kurang kuat   keadaan transisi lebih kuat 

            lebih rendah dalam energi                 keadaan transisi lebih kuat 

                 Meningkatnya laju reaksi SN2 
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Gambar 1.43 Dua diagram energi yang menggambarkan pengaruh halangan sterik dalam 

reaksi SN2 

 

a. CH3Br+OH →CH3OH + Br.                      b.(CH3)2CHBr+OH→(CH3)2CHOH + Br.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• CH3Br adalah alkil halida tanpa 

hambatan. Keadaan transisi dalam reaksi 

SN2 lebih rendah dalam energi, membuat 

Ea menurunkan dan meningkatkan laju 

reaksi. 

•(CH3)2CHBr adalah alkil halida sterik 

terhalang. Keadaan transisi dalam reaksi 

SN2 lebih tinggi dalam energi, membuat Ea 

lebih tinggi dan penurunan laju reaksi. 

 

 Peningkatan jumlah kelompok R pada karbon maka semakin meningkatnya dalam 

keadaan transisi, penurunan laju reaksi SN2. 

 Reaksi SN2 tercepat dengan halida tanpa hambatan.  

 

 

    lebih tinggi dalam energi 

           Meningkat reaktivitas reaksi SN2 

Keadaan transisi dalam 

reaksi SN2 lebih rendah 

dalam energi 

Menurunkan  Ea 

dan meningkatkan 

laju reaksi. 

Keadaan transisi dalam 

reaksi SN2 lebih tinggi 

dalam energi 

Ea lebih tinggi dan 

penurunan laju 

reaksi. 
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Tabel 6 Karakteristik Mekanisme SN2 

Karakteristik    Hasil 

Kinetik  Kedua-urutan kinetik ; kecepatan reaksi        = 

k[RX][:Nu–] 

Mekanisme  Satu tahap 

Stereokimia  Serangan belakang Nukleofilik 

 Pembalikan susunan di pusat stereogenik 

Ciri Khas dari R  Tanpa hambatan Halida bereaksi paling cepat 

 Nilai kecepatan reaksi: CH3X > RCH2X > 

R2CHX > R3CX 

 

e. Aplikasi: Penggunaan Reaksi SN2 

Substitusi nukleofilik oleh mekanisme SN2 umum di laboratorium dan di biologi sistem.  

Reaksi SN2 merupakan langkah kunci dalam sintesis laboratorium banyak obat yang 

disintesis termasuk antibiotik etambutol (Nama dagang: Myambutol), digunakan dalam 

pengobatan tuberkulosis, dan fluoxetine (nama dagang: Prozac), antidepresan, seperti 

digambarkan pada Gambar 7.13. 

Reaksi substitusi nukleofilik penting juga dalam sistem biologis.  Reaksi melibatkan substitusi 

nukleofilik pada gugus CH3 di S-adenosylmethionine, atau SAM. SAM setara sel dari CH3I. 

Banyak kelompok fungsional polar di SAM membuatnya larut dalam lingkungan berair di 

dalam sel. 

 

Gambar 1.44 Struktur Senyawa SAM 

 

Kelompok CH3 di SAM [disingkat (CH3SR2) +] merupakan bagian dari garam sulfonium, 

sebuah positif dibebankan jenis sulfur yang berisi sekelompok keluar baik. serangan 

nukleofilik pada gugus CH3 SAM menggantikan R2S, kelompok keluar netral baik. Reaksi 

ini disebut metilasi, karena  kelompok CH3 dipindahkan dari satu senyawa (SAM) yang lain 

(: NU). 
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Gambar 2.45 Subtitusi nukleofilik senyawa SAM 

Substitusi nukleofilik dalam sintesis dua obat yang bermanfaat 

 

Gambar 1.46 Tahap subtitusi nukleofilik senyawa SAM 

 

• Dalam kedua contoh, produk substitusi awal dibebani muatan positif dan terus 

kehilangan proton untuk membentuk produk. 

• Kelompok NH2 berfungsi sebagai nukleofil netral untuk menggantikan halogen di 

setiap sintesis. Obligasi baru yang dibentuk oleh substitusi nukleofilik diambil merah 

pada produk. 

 

Adrenalin (epinefrin) adalah hormon disintesis di kelenjar adrenal dari noradrenalin 

(norepinefrin) dengan substitusi nukleofilik menggunakan SAM (Gambar 7.14). Ketika 

seorang individu merasakan bahaya atau dihadapkan oleh stres, hipotalamus wilayah otak 

sinyal kelenjar adrenal untuk mensintesis dan melepaskan adrenalin, yang memasuki aliran 

darah dan kemudian merangsang respon dalam banyak organ. karbohidrat disimpan 

dimetabolisme di hati untuk membentuk glukosa, yang kemudian dimetabolisme untuk 

menyediakan energy dorongan. denyut jantung dan tekanan darah meningkat, dan paru-paru 

bagian yang melebar. ini fisiologis Perubahan mempersiapkan individu untuk "bertempur atau 

flight." 
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Gambar 1.47 Sintesis adrenalin didalam kelenjar adrenal 
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BAB II 

ALKIL HALIDA DAN REAKSI ELIMINASI 

 

 

2.1   Pengertian Reaksi Eliminasi  

Reaksi eliminasi memperkenalkan ikatan π menjadi senyawa organik, sehingga 

mereka dapat digunakan untuk mensintesis alkena dan alkuna - hidrokarbon yang 

mengandung satu dan dua ikatan π, masing-masing. Seperti substitusi nukleofilik, reaksi 

eliminasi dapat terjadi dengan dua jalur yang berbeda, tergantung pada kondisi. Pada reaksi 

eliminasi, halogen X dan hidrogen dari atom karbon yang bersebelahan dieliminasi dan ikatan 

baru (ikatan π) terbentuk di antara karbonkarbon yang pada mulanya membawa X dan H. 

Proses eliminasi adalah cara umum yang digunakan dalam pembuatan senyawa-senyawa yang 

mengandung ikatan rangkap. Seringkali reaksi substitusi dan eliminasi terjadi secara 

bersamaan pada pasangan pereaksi nukleofil dan substrat yang sama. Reaksi mana yang 

dominan, bergantung pada kekuatan nukleofil, struktur substrat, dan seperti halnya dengan 

reaksi substitusi, reaksi elimanasi juga mempunyai dua mekanisme,yaitu mekanisme E2 dan 

E1. 

 

2.2 Gambaran Umum Eliminasi  

 Semua reaksi eliminasi melibatkan hilangnya unsur-unsur dari bahan awal untuk 

membentuk ikatan π baru dalam produk. 

 Alkil halida mengalami reaksi eliminasi dengan basa Bronsted-Lowry. Unsur-unsur 

HX hilang dan alkena terbentuk 

 

Gambar 2.1 Reaksi umum eliminasi 

 

Persamaan [1] dan [2] menggambarkan contoh reaksi eliminasi. Dalam kedua reaksi basa 

menghilangkan unsur asam HBr atau HCl dari bahan awal organik. 
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Gambar 2.2 Contoh reaksi eliminasi 

 

Penghilangan  unsur HX ,disebut dehidrohalogenasi, adalah salah satu metode yang paling 

umum untuk memperkenalkan ikatan baru (ikatan π) dan mempersiapkan alkena. 

Dehidrohalogenasi adalah contoh dari eliminasi β, karena melibatkan kehilangan unsur-unsur 

dari dua atom yang berdekatan,  karbon α terikat dengan gugus pergi x, dan karbon β 

berdekatan dengan itu. Tiga Panah formalisme melengkung yang ditunjukkan di bawah 

menggambarkan bagaimana empat ikatan yang rusak atau dibentuk dalam proses. 

 

Gambar 2.3 Pembentukan ikatan pada reaksi eliminasi 

 

 Basa : menghilangkan proton pada karbon β, sehingga membentuk H-B
+
 

 Pasangan elektron dalam β ikatan C-H  membentuk  ikatan π baru antara karbon α dan β. 

 Pasangan elektron dalam ikatan C-X berakhir pada halogen, membentuk gugus pergi X
-
 

 

Tabel.1 Basa Umum Yang Di Gunakan Dalam Dehidrogenasi 

Stuktur Nama 

Na
+-

OH Sodium hidroksida 

K
+-

OH Kalium hidroksida 

Na
+-

OCH3 Sodium metoksida 

Na
+-

OCH2CH3 Sodium etoksida 

K
+-

OC(CH3)3 Potassium tert-butoksida 
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 Basa yang paling umum digunakan dalam reaksi eliminasi bermuatan negatif senyawa 

oksigen, OH dan turunannya alkil, OR disebut alkoksida, tercantum dalam table.1 kalium 

tertbutoxide, basa nonnukleopilik yang paling berguna 

Untuk mendapatkan hasil dari dehidrohalogenasi: 

 Cari karbon α sp3 hibridisasi karbon terikat pada gugus lepas. 

 Identifikasi semua karbon β dengan atom H. 

 Hilangkan unsur H dan X dari karbon α dan β dan membentuk ikatan π 

 

 Misalnya, 2-bromo-2-metilpropana memiliki tiga karbon β ( tiga kelompok CH3 ), 

tetapi karena ketiganya identik, sehingga hanya satu alkena yang terbentuk pada eliminasi 

HBr. Sebaliknya, 2-bromo-butana memiliki dua karbon β yang berbeda (berlabel β1dan β2), 

sehingga eliminasi memberi dua isomer konstitusional oleh hilangnya HBr di baik α dan 

karbon β1 atau α dan karbon β2. Kita belajar tentang mengapa suatu produk mendominasi  

 

Gambar 2.4 Contoh reaksi eliminasi oleh basa 

 

Reaksi eliminasi adalah langkah pertama dalam degradasi lambat dari pestisida DDT 

eliminasi  HCl dari DDT membentuk DDE produk degradasi (dikloro dipenil dikloroetilen). 

Alkena stabil ini ditemukan dalam konsentrasi menit dalam jaringan lemak kebanyakan orang 

dewasa di Amerika Serikat 

 

Gambar 2.5 Contoh reaksi eliminasi pada DDT 



Alkil Halida dan Reaksi Eliminasi            | 42 

 

2.3  Alkena – Hasil Dari Reaksi Eliminasi 

   Karena reaksi eliminasi alkil halida membentuk alkena, mari kita meninjau materi 

sebelumnya pada struktur alkena dan belajar beberapa fakta tambahan juga. 

a. Ikatan dalam ikatan karbon rangkap dua 

alkena adalah hidrokarbon yang mengandung ikatan karbon-karbon ganda. Setiap karbon 

dari ikatan ganda hibridisasi sp2 dan planar trigonal dan semua sudut ikatan 120˚. 

       

Gambar 2.6 Alkena hibridisasi sp2 

 

Ikatan ganda alkena terdiri dari ikatan σ dan ikatan π  

 

Gambar 2.7 Ikatan Akena 

 Ikatan σ, dibentuk pada akhir tumpang tindih dari dua orbital hibrida sp2, terletak pada 

bidang molekul. 

 Ikatan π, yang dibentuk  berdampingan tumpang tindih dari dua orbital 2p, terletak 

tegak lurus terhadap bidang molekul. Ikatan π terbentuk selama eliminasi. 

 

Alkena diklasifikasikan berdasarkan jumlah atom karbon yang berikatan dengan karbon 

rangkap dua. Alkena monosubstitusi memiliki satu karbon yang berikatan dengan karbon 

rangkap dua. Alkena disubstitusi memiliki dua karbon yang berikatan dengan karbon rangkap 

dua, begitu selanjutnya. 
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Gambar 2.8: Klasifikasi alkena dengan jumlah gugus R terikat pada ikatan rangkap. 

 

 Gambar.2.8 menunjukkan beberapa alkena dan bagaimana mereka diklasifikasikan. 

Anda harus dapat mengklasifikasikan alkena dengan cara ini untuk menentukan produk besar 

dan kecil dari reaksi eliminasi, ketika campuran alkena terbentuk. 

 

• Atom karbon terikat dua kali lipat disaring merah 

Gambar 2.9 Contoh senyawa alkena yang tersubtitusi 

 

b. Rotasi Ristrik 

Gambar 3.10 menunjukkan bahwa ada rotasi bebas tentang ikatan tunggal karbon-

karbon dari butana, tapi tidak ada ikatan rangkap karbon-karbon dari 2-butena. Karena 

rotasi terbatas, dua stereoisomer mungkin dari 2-butena. 

 Isomer cis memiliki dua gugus di sisi yang sama dari ikatan rangkap 

 Isomer trans memiliki dua gugus di sisi berlawanan dari ikatan rangkap 
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Gambar 3.10 rotasi bebas tentang ikatan tunggal karbon-karbon dari butana 

 

 

 Gambar 2.11 Hasil eliminasi dari butana membentuk dua isomer alkena 

 

Cis-2-butena dan trans-2-butena adalah stereoisomer, tapi tidak mencerminkan gambar 

satu sama lain, sehingga mereka diastereomer. 

Isomer cis dan trans dari 2-butena adalah contoh spesifik dari jenis umum dari 

stereoisomer terjadi pada ikatan karbon-karbon ganda. Setiap kali dua kelompok masing-

masing ujung ikatan rangkap karbon-karbon yang berbeda satu sama lain, yang mungkin dua 

diastereomer. 
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Gambar 2.12 Stereisomer yang mungkin terjadi pada alkena 

 

c. Stabilitas Alkena 

Beberapa alkena lebih stabil daripada yang lain. Misalnya, alkena trans umumnya 

lebih stabil daripada alkena cis karena kelompok terikat pada karbon ikatan rangkap 

yang jauh terpisah, mengurangi interaksi sterik. 

 

 

Gambar 2.13 Alkenas trans dan Alkena cis 

 

Stabilitas alkena meningkat ketika jumah gugus R yang terikat dengan karbon rangkap 2 

meningkat. 

. 

 

 

Gugus R meningkatkan stabilitas alkena karena gugus R merupakan sp
3 

hibrida, 

sedangkan atom karbon di rangkap dua merupakan sp
2 

hibrida. Ingat dari bagian 1.10B dan 
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2.5D bahwa persen s-karakter dari kenaikan orbital hibrida dari 25% menjadi 33% dipergi 

dari sp3 ke sp2.  

Semakin tinggi persen s-karakter, semakin mudah atom menerima kerapatan elektron. 

Oleh karena itu, karbon atom sp
2
 hibrida cenderung menerima elektron dan karbon atom sp

3
 

hibrida memberi elektron. 

 

Gambar 2.14 Hibridisasi Karbon 

 Akibatnya, peningkatan jumlah kelompok R pendonor elektron pada atom karbon 

dapat menerima kerapatan electron sehingga  membuat alkena lebih stabil. 

Dengan demikian, trans 2-butena (alkena disubstutisi) lebih stabil daripada cis 2-

butena (alkena disubstitusi lain), tapi keduanya lebih stabil dari 1-butena (alkena 

monosubstitusi). 

 

Gambar 2.15 Kestabilan dari 1 butena dan butena cis dan trans 

Kesimpulan : 

 Alkena trans lebih stabil daripada alkena cis karena memiliki sterik lebih sedikit 

 Meningkatkan substitusi alkil menstabilkan alkena dengan efek induktif 

menyumbangkan electron 
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2.4  Mekanisme Eliminasi 

Apa itu mekanisme eliminasi? Apa itu urutan pemutusan ikatan dan penyambung ikatan? 

Apakah reaksinya melalui satu tahap atau beberapa tahap?Ada dua mekanisme untuk 

elemination -E2 dan E1- hanya  ada dua mekanisme untuk substitusi nukleofilik - SN2 dan 

SN1 

 Mekanisme E2 (Eliminasi Bimolekuler) 

 Mekanisme E1 (Eliminasi unimolekuler) 

 

Mekanisme E2 dan E1 berbeda dalam waktu pemutusan ikatan dan pembentukan ikatan, 

mekanisme analog untuk SN2 dan SN1, pada kenyataannya reaksi E2 dan reaksi SN2 

memiliki beberapa kesamaan gambarannya, seperti reaksi E1 dan SN1. 

 

2.5 Mekanisme E2 

Mekanisme yang paling umum untuk dehidrogenasi adalah mekanisme E2 . misalnya (CH3)3 

CBr bereaksi dengan ( 
–
OH) membentuk (CH3) 2 = CH2 melalui mekanisme E2. 

 

Gambar 2.16 Contoh reaksi E2 

a.  kinetika  

Sebuah reaksi orde E2 kedua kinetika yaitu, reaksi bimolekuler dan kedua alkil 

halida dan basa yang muncul dalam persamaan  

 tingkat = k [ ( CH3 ) 3 CBr ] [ 
- 
OH ] 

b. Mekanisme satu tahap 

Penjelasan untuk kinetika orde kedua adalah reaksi bersama: semua ikatan 

diputus dan dibentuk dalam satu tahap, seperti yang ditunjukan pada mekanisme 

8.1 

 

 

  

 

 

Gambar 3.17 Tahap reaksi E2 
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Mekanisme E2 

 Basa OH
-
 menghilangkan proton dari betha karbon, menghasilkan H2O 

 Pasangan electron pada betha ikatan C-H dibentuk dari ikatan baru π 

 kelompok meninggalkan Br datang dengan pasangan elektron dalam ikatan C-Br 

 

 Diagram energi untuk reaksi ( CH3 ) 3 CBr dengan 
-
OH ditunjukkan pada gambar 8.3 

reaksi memiliki pada langkah , sehingga ada satu penghalang energi antara reaktan dan 

produk dua ikatan yang rusak (CH dan C-Br) dan dua ikatan terbentuk (H-OH dan ikatan 

π) dalam satu langkah, sehingga keadaan transisi berisi empat ikatan parial, dengan 

muatan negatif didistribusikan ke basa dan gugus pergi. Entropi berupa produk dari reaksi 

E2 karena dua molekul bahan, mulai dari tiga molekul produk.  

 

 

 

Gambar 2.18 Reaksi E2 dengan keadaan transisi 

 

 Dalam keadaan transisi, ikatan C-H dan C-Br yang sebagian rusak, O-H dan   

ikatan sebagian terbentuk, kedua basa dan gugus pergi meninggalkan dan 

bermuatan negatif persial. 
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Ada paralel erat antara mekanisme E2 dan SN2 bagaimana identitas basa, gugus pergi, dan 

pelarut mempengaruhi tingkat. 

a. Basa  

 Basa muncul dalam persamaan tingkat, sehingga tingkatan reaksi E2 meningkat 

seperti meningkatnya basa kuat. 

Reaksi E2 umumnya berjalan dengan kuat, basa bermuatan negatif seperti 
-
OH dan -

atau dua kuat, basa nitrogen sterik terhalang, disebut DBN dan DBU, juga kadang-

kadang digunakan. contoh reaksi E2 dengan DBN adalah ditampilkan pada gambar 

3.19. 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.19 Contoh reaksi E2 dengan DBN. 

 

b. Gugus Pergi 

 Karena ikatan dengan gugus pergi sebagian rusak dalam keadaan transisi, lebih 

baik gugus pergi lebih cepat reaksi E2 

Penggunaan dua basa untuk reaksi E2 
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c. Pelarut  

 Pelarut aprotik polar meningkatkan laju reaksi E2 

Karena pelarut aprotik polar seperti (CH3) 2C = O tidak melarutkan anion dengan 

baik, basa bermuatan negatif tidak "tersembunyi" oleh interaksi kuat dengan pelarut 

(bagian 7.17D), dan basa yang kuat meningkatkan laju reaksi. 

d. Identitas alkil halida 

Mekanisme SN1 dan E1  berbeda dalam cara gugus  R mempengaruhi  laju reaksi. 

 Karena jumlah gugus  R pada karbon dengan kenaikan gugus pergi , laju  

reaksi meningkat. 

 

 

Ini cenderung persis berlawanan dengan reaktivitas alkil halida dalam reaksi SN2, 

dimana peningkatan substitusi alkil menurunkan laju reaksi.  

Mengapa meningkatkan substitusi alkil meningkatkan laju reaksi E2? Dalam 

keadaan transisi, ikatan rangkap sebagian terbentuk.sehingga kemampuan ikatan 

ganda meningkat dengan substitusi alkil  menstabilkan keadaan transisi (yaitu, 

menurunkan Ea,) yang meningkatkan laju reaksi. 

 

Gambar 2.20 Keadaan transisi reaksi E2 
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 Meningkatkan jumlah kelompok R pada karbon dengan gugus pergi membentuk 

subtitusi (pengganti) lebih tinggi , alkena lebih stabil dalam reaksi E2.  

 

Contohnya, reaksi E2 dari 1
o 

alkil halida (1-bromobutana) membentuk alkena 

monosubstitusi.Sedangkan reaksi E2 dari 3
o
 alkil halida (2-bromo-2-metilpropana) 

membentuk alkena disubstitusi.Alkena disubstitusi ini lebih stabil, jadi 3
o
 alkil 

halide bereaksi lebih cepat daripada 1
o 
alkil halida. 

 

Gambar 2.21 Contoh reaksi Bromo butane membentuk alkena 

 

Tabel 2  rangkuman  karakteristik mekanisme E2, dan gambar 8,5 menggambarkan dua 

contoh dari reaksi E2 digunakan dalam sintesis  kuinin dan estradiol, dua senyawa alami. 

Tabel 2 karakteristik mekanisme E2 

Karakteristik Hasil 

Kinetika  orde kedua 

Mekanisme  Satu langkah 

Identitas R  Semakin banyak subtitusi (pengganti) 

halide reaksi semakin cepat 

 Laju : R3CX > R2CHX > RCH2X 

Basa  Dibantu oleh basa kuat 

Gugus pergi  Semakin baik gugus pergi reaksi semakin 

cepat 

Pelarut  Dibantu oleh pelarut polar aprotik 
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2.6  Aturan Zaitsev 

 Campuran alkena dapat membentuk dari dehidrohalogenasi  dari alkil halida yang 

memiliki dua atau  lebih atom β karbon berbeda. Ketika ini terjadi, salah satu produk biasanya 

mendominasi. Produk utama adalah produk-yang lebih stabil satu dengan ikatan rangkap lebih 

diganti. Misalnya, menghilangkan unsur H dan I  

 

 

 

Gambar 2.22 Contoh reaksi E2  

 

Hasil dari 1-iodo-1-Metilsikloheksana dua isomer konstitusional: yang trisubstitusi alkena A 

(produk utama) dan disubtitusi alkena B (produk samping) 

 

Gambar 2.23 Hasil reaksi E2 

 

Fenomena ini disebut aturan Zaitsev (juga disebut aturan Saytzeff, tergantung pada 

terjemahan) untuk kimiawan Rusia yang pertama kali mencatat kecenderungan  ini. 
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- Aturan  Zaitsev: produk utama pada eliminasi β memiliki lebih banyak ikatan rangkap 

tersubstitusi. 

Reaksinya regioselektif yang menghasilkan satu isomer dasar yang mendominansi 

atau khusus ketika kemungkinannya lebih dari satu.Reaksi E2 regioselektif karena 

didominasi lebih banyak alkena tersubstitusi. 

 Aturan Zaitsev  dihasilkan  karena sebagian ikatan rangkap dibentuk dalam 

keadaan transisi untuk reaksi E2. Dengan demikian, peningkatan stabilitas ikatan 

ganda dengan menambahkan gugus R menurunkan energi keadaan transisi, yang 

meningkatkan laju reaksi. Misalnya, eliminasi E2 HBr dari 2-bromo-2-metilbutana 

hasil alkena C dan D. D, memiliki ikatan rangkap lebih pengganti, adalah produk 

utama, karena keadaan transisi menuju pembentukan energi rendah.  

 

Gambar 2.24 Hasil reaksi dari E2 2-bromo-2-metilbutana 

 

Ketika campuran stereoisomer mungkin terjadi dari dehidrohalogenasi , produk utama adalah 

stereoisomer lebih stabil. Misalnya, dehidrohalogenasi dari alkil halida X membentuk 

campuran alkena trans dan cis, Y dan Z. trans alkena Y adalah produk utama karena paling 

stabil. 

 

Gambar 2.25 Hasil reaksi dari E2 



Alkil Halida dan Reaksi Eliminasi            | 54 

 

Sebuah reaksi stereoselektif ketika membentuk dominan atau eksklusif satu stereoisomer 

ketika dua atau lebih yang mungkin. Reaksi E2 adalah stereoselektif karena salah satu 

stereoisomer terbentuk istimewa. 

 

2.7   Mekanisme E1 

Dehidrohalogenasi dari (CH3)3Cl dengan H2O untuk membentuk (CH3)2C = CH2 

dapat digunakan untuk mengilustrasikan mekanisme kedua dari eliminasi disebut mekanisme 

E1.  

 

 

Gambar 3.26 Reaksi umum E1 

a. Kinetika  

Reaksi E1 memperlihatkan urutan pertama kinetic 

laju = k [(CH3)3CI] 

seperti mekanisme SN1, Kinetika menunjukkan bahwa mekanisme reaksi melibatkan 

lebih dari satu langkah,dan langkah lambat itu adalah unimolekuler, hanya melibatkan 

alkil halida. 

b. Mekanisme dua tahap 

Penjelasan yang paling sederhana untuk diamati urutan pertama kinetik yaitu reaksi dua 

tahap: Ikatan pada gugus pergi putus terlebih dahulu sebelum ikatan π terbentuk yang 

ditunjukan dalam mekanisme di bawah ini: 

Langkah [1] ikatan C- I putus 

 

 

 

 Heterolisis dari ikatan C- I membentuk karbokation antara. Ini adalah langkah pertama 

sama seperti mekanisme SN1. Hal ini sesuai dengan kinetika orde pertama karena 

tahap ini untuk pengukuran-laju. 

 

Reaksi E1 
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Langkah [2] ikatan C- H dibelah dan ikatan π baru dibentuk 

 

 

 

 Suatu basa (seperti H2O atau I
-
) menghilangkan proton dari karbon yang berdekatan 

dengan karbokation (karbon β). Pasangan elektron pada ikatan C-H digunakan untuk 

membentuk ikatan π yang baru. 

 

Mekanisme E1 dan E2 keduanya melibatkan jumlah yang sama dari ikatan putus dan 

dibentuk. Salah satu perbedaan adalah waktu. 

 Dalam reaksi E1 ,gugus pergi berasal dari sebelum β proton  di hilangkan , dan reaksi 

terjadi dalam dua tahap 

 Dalam reaksi E2 gugus pergi berasal  setelah β proton dihilangkan dan reaksi terjadi 

dalam satu tahap. 

 

(CH3)3Cl + H2O   (CH3)2C = CH2 + H3O
+
 + I

-
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ketika mekanisme E1 memiliki dua tahap, Karena itu juga terdapat dua penghalang 

energi  

 Tahap [1] adalah pengukuran laju. 

 

Gambar 3.27. 

Diagram Energi dari 

reaksi untuk E1 
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Sebuah diagram energi untuk reaksi (CH3)3Cl + H2O terdapat pada gambar diatas. Pada setiap 

tahap memiliki penghalang energinya sendiri dengan keadaan transisi pada tiap energi 

maksimum. Karena pada keadaan transisi merupakan energi yang tinggi. Tahap [1] adalah 

pengukuran-laju. ΔH° untuk tahap [1] itu positif karena hanya terjadi pada ikatan yang 

dirusak, dimana ΔH° untuk tahap [2] adalah negatif karena terbentuk dua ikatan dan hanya 

satu ikatan yang dirusak. 

c. Karakteristik lain dari reaksi E1 

Tiga hal lain yang menarik dari reaksi  E1 yang perlu dicatat. 

[1] Laju reaksi E1 meningkat karena jumlah gugus R pada karbon dengan meningkatnya 

gugus pergi 

 

Seperti reaksi SN1 semakin banyak subtitusi (pengganti) alkil halida hasilnya 

semakin banyak subtitusi (pengganti) ( semakin lebih stabil). Karbokation dalam 

langkah menentukan laju. Kemampuan karbokation meningkat, sebaliknya EA menurun  

untuk langkah lambat. Yang meningkatkan laju reaksi E1 sesuai dengan postulat 

Hammond 

 

[2] Karena basa tidak muncul dalam persamaan laju. Basa lemah membantu reaksi E1 

Kekuatan dari basa biasanya menunjukan apakah reaksi mengikuti mekanisme E1 atau 

E2 

 Basa kuat seperi OH atau OR membantu reaksi E2 sedangkan basa lemah seperti 

H2O dan ROH membantu reaksi E1 

[3] Reaksi E1 adalah regioselektif, mengikuti pembentukan alkena yang lebih 

tersubstitusi atau lebih stabil. 

Aturan Zaitsev berlaku juga untuk reaksi E1.  

Contoh eliminasi 1  HBr dari 1-bromo-1-metilsiklopentana menghasilkan alkena A dan B . 

Yang memiliki lebih banyak ikatan rangkap yang tersubtitusi adalah produk utama. 
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Gambar 3.28 Aturan Zaitsev untuk E1 

 Tabel.3 karakteristik lain dari E1 

Karakteristik Hasil 

Kinetika • Orde pertama 

Mekanisme • Dua tahap 

Identifikasi R • Halida yang tersubsitusi bereaksi paling cepat. 

• Laju: R3CX >R2CHX >RCH2X 

Basa • Basa lemah seperti H2O dan ROH 

Gugus yang hilang • Gugus pergi yang baik membuat reaksi lebih cepat 

karena ikatan pada gugus pergi itu rusak 

pada tahap pengukuran-laju 

Pelarut • Pelarut polar 

intermediet. 

protik yang melarutkan ionik 

 

 

 

3.8  Reaksi SN1 dan E1 

Reaksi SN 1 dan E1 mempunyai tahap awal yang sama yaitu pembentukan karbokation. 

Terjadinya karbokation pada SN1 dan E1 berbeda. 



Alkil Halida dan Reaksi Eliminasi            | 58 

 

 

 Pada reaksi SN1,sebuah nukleofil menyerang katrbokation ,membentuk produk 

substitusi. 

 Pada reaksi E1,basa memindahkan proton membentuk ikatan yang baru 

Pada kondisi yang sama baik mekanisme SN1 juga eliminasi E1 3rd alkil halida sebagai 

substrat,  sebuah nukleofik yang lemah atau basa sebagai reagen dan sebuah pelarut polar 

protik. Sebagai hasil,kedua reaksi biasanya terjadi pada reaksi yang sama campuran untuk 

menghasilkan sebuah campuran dari produk,sebagai gambaran terdapat pada contoh soal 

sebagai berikut: 

Contoh soal 8.2 : Gambarkan pembentukan prodak SN1 dan E1 pada reaksi 

(CH3)3CBr dengan H2O 

Penyelesaian: 

Tahap pertama pada kedua reaksi heterosiklik dari ikatan C-B rmembentuk karbokation 

 

Reaksi dari karbokation dengan H2O sebagai nukleofil menghasilkan produk substitusi 

(reaksi1),Selain itu H2O bertindak sebagai basa pemindah proton yang menghasilkan 

prodak eliminasi (reaksi 2). Pembentukan 2 produk. 
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Karena reaksi E1 sering terjadi persaingan degan reaksi SN1. Reaksi E1 dari alkil halida 

jauh lebih berguna dibanding dengan E2 

 

3.9 Stereokimia Dari Reaksi E2 

Walaupun reaksi E2 tidak menghasilkan produk dengan pembentukan stereogemik 

tetrahedral, kondisi transisiterdiri  dari 4 atom yang bereaksi pada waktu yang sama dan 

mereka hanya akan berekasi jika mereka mempunyai susunan partikular stereokimia. 

Ciri-ciri stereokimia secara umum  

Kondisi transisi dari reaksi E2 terdiri dari 4 atom dari alkil halida-1atom hidrogen,2 atom 

karbon,dann gugus pergi (X)-Semua bergabung dalam 1 bidang.Terdapat 2 cara untuk 

menjadikan ikatan C-H dan C-X coplanar. 

 

Gambar 3.29 Stereokimia E2 

 Atom H dan X dapat berorientasi pada sisi yang sama dari nukelous,geometri ini 

disebut syn periplanar. 

 Atom H dan X dapat berorientasi pada sisi sebaliknyadari nukeous,geometri ini 

disebut periplanar 

 

Semua bukti menunjukkan bahwa E2 terjadi paling sering pada geometri antiplanar. 

Susunan ini memungkinkan molekul untuk bereaksi pada energi konformasi yang lebih 

rendah. Hal ini juga memungkinkan 2 jenis elektron yang kaya. Basa yang masuk dan gugus 

pergi yang meninggalkan lebih jauh dari satu sama lain dapat diilustrasikan pada gambar 

gambar 8.7 
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equatorial 

Lebih stabil Kurang stabil 

klorosikloheksana 

Anti periplanar geometri adalah susunan yang disukai banyak alkil halida yang 

mengalami eliminasi E2,tanpa memperhatikan apakah berputar atau tidak. Persyaratan 

stereokimia ini memiliki konsekuensi penting untuk senyawa yang mengandung benzena. 

Gambar 3.30 kemungkinan 2 geometri untuk reaksi E2 

 

3.10Anti periplanar Geometri dan Halosikloheksana 

Sikloheksana ada sebagai 2 konformasi kursi,dan substituen sikloheksana lebih stabil 

dengan substituen pada posisi ekuator yang luas. Demikian sikloheksana ada sebagai 

konformasi 2 kursi tetapi X lebih disukai dikarnakan gugus Cl equatorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.31 Geometri Periplanar 

Untuk eliminasi E2,ikatan C-Cl harus anti periplanar untuk ikatan C-H pada karbon 

beta. Dan hanya terjadi ketika aton H dan Cl keduanya pada posisi axial. persyaratan ini 

Pengaturan anti periplanar 

memiliki konformasi goncangan. 

Pengaturan sin periplanar memiliki 

konformasi pemudaran. 

Dua gugus elektron- 

kaya itu berjauhan. 

Dua gugus elektron- 

kaya itu berdekatan. 

basa 
bas

a 

Geometri yang disukai 
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untuk geometri trans diaxial yang berarti E2 harus terjadi dari konformasi yang  kurang 

stabil T,terdapat pada gambar berikut: 

 

Gambar 3.32 Geometri yang stabil untuk E2 

 Pada konformasi X,gugus Cl ekuatorial),ikatan C-H a b dan ikatan C-Cl tidak pernah anti 

periplanar karna itu tidak terjadi eliminasi E2. 

 Pada konformasi Y (gugus Cl axial),ikatan C-H a b dan ikatan C-Cl adalah trans axial,karna 

itu eliminasi R2 terjadi 

Terkadang stereokimia ini kaku dimana persyarataan mempengaruhi selektivitas dari 

reaksi E2 dari substitusi sikloheksana. Dehidrogenasi dari cis dan trans 1-kloro-2-

metilsikloheksana melalui mekanisme RE2 digambarkan pada gambar berikut: 

 

Gambar 3.33Dehidrogenasi dari cis dan trans 1-kloro-2-metilsikloheksana 

Isomer cis ada sebagai 2 konformasi (A dan B) yang masing-masing memiliki 1 gugus 

axial dan 1 gugus ekuatorial. Reaksi E2 harus terjadi berdasarkan konformasi B, yang 

mengadung atom Cl axial 
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Gambar 3.34 Geometri dari cis dan trans 1-kloro-2-metilsikloheksana 

Karena konformasi  memiliki atom H aksial  yang berbeda, ditandai Ha dan Hb, reaksi 

E2 terdapat 2 perbedaan arah untuk menghasilkn 2 alkena. Produk utama mengandung 

banyak ikatan rangkap yang stabil trisubstitusi sebagai prediksi oleh Zaitsev rule. 

 

 Gambar 3.35 Produk dari cis dan trans 1-kloro-2-metilsikloheksana 

Isomer trans ada 2 konformasi C, memiliki 2 substituen equatorial dan D mempunyai 2 

substituen aksial. Reaksi E2 harus terjadi dari konformasi D yang mengandung aksial atom 

Cl.  

 

Gambar 3.36 isomer trans 1-kloro-2-metilsikloheksana 

Karena konformasi D hanya memiliki satu aksial  atom H, reaksi E2 terjadi hanya satu 

arah untuk menghasilkan produk single, memiliki 2 substitusi ikatan rangkap. Hal ini tidak 

dapat diprediksi oleh Zaitsez rule. Reaksi E2 memerlukan H dan Cl menjadi trans dan 

diaksial dan dengan isomer trans ini mungkin terjadi ketika tidak stabil untuk membentuk 

produk. 
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Gambar 3.37 Produk trans 1-kloro-2-metilsikloheksana 

Kesimpulannya, dengan substitusi sikloheksana, eliminasi E2 harus terjadi dengan 

susunan trans diaksial dari H dan X, dan sebagai hasil dari persyaratan ini, alkena yang 

lebih tersbutitusi belum tentu merupakan produk utama 

 

 

 

Contoh soal 8.3 : Gambarkan produk utama eliminasi E2 dari pembentukan alkil 

halida sebagai berikut. 

 

Penyelesaian: 

Untuk menggambarkan produk eliminasi, menempatkan  karbon dan terlihat untuk atom 

H bahwa trans merupakan gugus pergi. Alkil halida memberikan 2  karbon yang 

berbeda, ditandai 1 dan 2. Eliminasi dapat terjadi hanya ketika gugus pergi Cl dan a 

atom H trans  karbon. 
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Sejak 1 C memiliki atom H trans terhadap Cl, eliminasi E2 terjadi untuk pembentukan 2 

substitusi alkena. Sejak tidak ada H trans dalam 2 C, eliminasi E2 tidak dapat terjadi 

dalam tahap ini dan lebih banyak stabil trisubstitusi alkena tidak terbentuk meskipun hasil 

ini tidak diprediksi oleh aturan Zaitsev. Ketetapan dengan perbaikan itu atom H dan X 

dalam eliminasi E2 harus menempatkannya untuk masing-masing. 

3.11 Kapan Mekanisme E1 Dan E2 Berlangsung? 

 

Jika diberikan bahan awal dan basa tertentu, bagaimana kita mengetahui bahwa 

reaksi yang terjadi adalah reaksi eliminasi E1 atau E2 ? 

Karena laju kedua reaksi E1 dan E2 meningkat seiring dengan meningkatnya 

jumlah gugus R yang terikat pada karbon atom dengan gugus pergi, kita tidak dapat 

mengidentifikasi alkil halida untuk menentukan mekanisme reaksi mana yang terjadi. 

Hal tersebut membuktikan bahwa menentukan mekanisme untuk substitusi dan eliminasi 

adalah proses yang sangat berbeda.   

Kekuatan dari basa adalah faktor yang paling penting dalam menentukan 

mekanisme untuk eliminasi. Basa kuat menghasilkan mekanisme E2. Basa lemah 

menghasilkan mekanisme E1 
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Tabel 4 Perbandingan Mekanisme E1 dan E2. 

 

Mekanisme Ulasan 

Mekanisme E2  Lebih umum dan menguntungkan 

 Terbentuk oleh basa kuat yang bermuatan negatif khususnya 

–OH dan –OR 

 Reaksi menghasilkan 1
o
, 2

o
, 3

o
 alkil halida. Urutan reaktifitas : 

R3CX > R2CHX > RCH2X. 

Mekanisme E1  Sedikit menguntungkan karena biasanya dihasilkan campuran 

dari SN1 dan E1 

 Terbentuk dari basa lemah, basa netral seperti H2O dan ROH 

 Mekanisme ini tidak menghasilkan RX 1
o
 karena ia 

membentuk 1° karbokation yang tidak stabil. 

  

3.12  Reaksi E2 Dan Sintesis Alkuna 

 

Reaksi tunggal eliminasi menghasilkan ikatan ᴨ dari alkena. Dua reaksi- reaksi 

eliminasi yang berurutan menghasilkan dua ikatan п dari alkuna. 

 

Alkena Alkuna 

Satu ikatan п Dua ikatan п 

Dibutuhkan satu 

reaksi 

Dibutuhkan dua 

reaksi 
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Alkuna dipreparasi dengan dua reaksi dehidrohalogenasi yang berurutan. 

Dua reaksi eliminasi dibutuhkan untuk menghilangkan dua mol HX dari dihalida 

sebagai subsrat. Dua material awal yang berbeda dapat digunakan. 

 Dihalida  visinal  memiliki dua atom X yang berdampingan 

pada atom karbon. 

 Dihalida germinal memiliki dua atom X pada atom karbon 

yang sama. 

Persamaan [1] dan [2] mengilustrasikan bagaimana dua mol HX dapat 

menghilang dari dihalida tersebut dengan basa. Dua basa kuat yang ekuivalen 

dapat digunakan dan pada tiap tahap dari mekanisme E2. 

 

 

 

Gambar 3.38 Tahap mekanisme E2 dari dihalida 

 

Dihalida visinal 

Dihalida geminal 

Hilang satu mol HX Hilang satu mol lagi HX 

Dihalida visinal Dihalida germinal 
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Basa-basa yang lebih kuat lebih dibutuhkan untuk mensintesis alkuna dengan 

dehidrohalogenasi daripada digunakan untuk mensintesis alkena. Basa yang khas 

seperti amida (
-
NH2), digunakan sebagai garam natrium NANH2 (natrium amida). 

KOC(CH3)3 dapat juga digunakan dengan DMSO sebagai pelarut. Karena DMSO 

adalah pelarut polar aprotic, basa anionik tidak baik untuk melarutkan, sehingga 

kenaikan kebasaan dan membuat itu cukup kuat untuk menghilangkan dua ekuivalen 

HX. Seperti contoh pada Gambar 3.39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.39 Contoh dehidrohalogenasi yang membentuk alkuna 

 

Kondisi yang sangat dasar dibutuhkan untuk hasil sintesis alkuna dari 

kesulitan untuk menghilangkan ekuivalen kedua HX dari vinil halida antara, 

RCH=C(R)X. Sejak keduanya H dan X berikatan menjadi hibridisasi karbon sp
2
, 

ikatan tersebut lebih pendek dan lebih kuat dibandingkan hibridisasi sp
3
 pada 

ikatan-ikatan C-H dan C-X dari alkil halida, diharuskan menggunakan basa kuat. 

 

3.13 Kapan reaksi SN1, SN2, E1 atau E2 terjadi? 

Saat ini kita telah membandingkan dua jenis reaksi yang berbeda (substitusi dan 

eliminasi) dan empat macam mekanisme yang berbeda (SN1, SN2, E1 dan E2) yang 

dimulai dengan satu jenis senyawa (alkil halida). Bagaimana kita tahu jika alkil 

halida mengalami substitusi atau eliminasi dengan basa atau nukleofil yang 

diberikan, dan dengan mekanisme apa? 
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Sayangnya, tidak ada jawaban yang mudah, dan sering tercampur dari hasil produk. 

Umumnya ada dua cara yang membantu untuk menentukan apakah terjadi substitusi 

atau eliminasi. 

[1] Nukleofil-nukleofil yang baik merupakan basa-basa lemah yang 

menghasilkan substitusi dibanding eliminasi. 

Anion tertentu umumnya memberikan produk substitusi karena mereka adalah 

nukleofil yang baik tapi basa yang lemah. Termasuk: I
-
, Br

-
, HS

-
,
-
CN

 
dan 

CH3COO
-
 

 

[2] Basa nonnukleofilik menghasilkan eliminasi dibanding subtitusi 

 

KOC(CH3), DBU, dan juga sterik terhalang untuk menyerang karbon tetravalen, 

tetapi mampu menghilangkan proton kecil, membantu eliminasi substitusi tuntas. 

 

Bagaimanapun, kita akan memiliki ketergantung pada kriteria lain untuk 

memprediksi hasil dari reaksi ini. untuk menentukan produk dari reaksi dengan 

alkil halida: 

1. Mengklasifikasikan alkil halida sebagai 1
o
, 2

o
, atau 3

o
 

2. Mengklasifikasikan basa atau nukleofil kuat, lemah, atau dalam jumlah besar 

Memprediksi produk substitusi dan eliminasi dari reaksi yang kemudian dapat 

dilakukan oleh jenis alkil halida, seperti yang ditunjukkan pada gambar 8.10 

Gambar 3.40 Menentukan apakah alkil halida bereaksi dengan mekanisme SN1, 

SN2, E1 atau E2  
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1) 3
o
 alkil halida (R3CX  bereaksi dengan semua mekanisme kecuali SN2) 

 

a. Dengan basa kuat 

 Eliminasi terjadi dengan mekanisme E2 

 Alasan: basa atau nukleofil kuat membantu mekanisme Sn2 atau E2, tapi 3 

halida terlalu sterik terhalang untuk menjalani reaksi Sn2, sehingga hanya 

terjadi eliminasi e2. 

 

 

b. Dengan nukleofil atau basa lemah 

 Campuran hasil produk SN1 dan E1 

 Alasan : basa atau nukleofil lemah membantu mekanisme SN1 dan E1, dan 

terjadi pada keduanya. 

 

2) 1
o
 alkil halida (R3CX  bereaksi dengan mekanisme kecuali SN2 dan E2) 

 

a. Dengan nukleofil kuat 

 Substitusi terjadi oleh mekanisme SN1 

 Alasan : basa kuat atau nukleofil SN2 atau E2, tapi 1
o
 halida tipe halida ini 

adalah yang paling reaktif di eliminasi; oleh karena itu, hanya reaksi SN2 

yang terjadi 
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b. Dengan kuat, basa sterik terhalang 

 Eliminasi terjadi oleh mekanisme E2 

 Alasan : basa kuat sterik terhalang tidak dapat bertindak sebagai  nukleofil, 

sehingga terjadi eliminasi dari mekanisme E2 

 

3) 2
o
 alkil halida (R3CX  bereaksi dengan semua mekanisme) 

 

a. Dengan basa dan nuklefil yang kuat  

 Campuran hasil produk SN2 dan E2 

 Alasan : Sebuah basa kuat yang juga merupakan nukleofil kuat memberikan 

campuran produk SN2 dan E2 

 

b. Dengan kuat, terhalang basa sterik 

 Terjadi eliminasi oleh mekanisme E2 

 Alasan :  basa kuat sterik terhalang tidak dapat bertindak sebagai  nukleofil, 

sehingga terjadi eliminasi dari mekanisme E2 
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c. Dengan nukleofil lemah atau basa 

 Campuran hasil produk SN1 dan E1. 

 Alasan : basa lemah atau nukleofil mekanisme SN2 dan keduanya terjadi . 

 

3.14 Konsep Utama 

Alkil Halida dan Reaksi Eliminasi 

Perbandingan Antara Substitusi  Nukleofilik dan Eliminasi  

Substitusi nukleofilik - Nukleofil menyerang atom karbon 

 

Eliminasi  - Basa menyerang proton 

 

 

 

 

 

Persamaan Perbedaan 

 Dalam kedua reaksi RX bertindak sebagai 

elektrofil , bereaksi dengan reagen yang 

kaya elektron. 

 Kedua reaksi memerlukan gugus pergi 

yang baik x:
-
 yang dapat menerima 

kerapatan elektron pada ikatan C – X. 

 Dalam substitusi , sebuah serangan 

nukleofil atom karbon . 

 Pada eliminasi , basa Bronsted - Lowry 

menghilangkan proton untuk membentuk 

ikatan π , dan dua karbon yang terlibat 
dalam reaksi . 
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Pentingnya Basa dalam reaksi E2 dan E1 

Kekuatan dari basa menentukan mekanisme eliminasi. 

 Basa kuat menyukai reaksi E2. 

 Basa lemah menyukai reaksi E1. 

 

Perbandingan Mekanisme E1 dan E2  

 Mekanisme E2 Mekanisme E1 

Mekanisme   Satu langkah Dua langkah 

Alkil halida  Tingkat : R3CX > R2CHX > 

RCH2X 

Tingkat : R3CX > R2CHX > 

RCH2X 

persamaan laju  Laju = k [ RX ] [ B : ]  

 Kinetika orde kedua 

 Laju = k [ RX ]  

 Kinetika orde pertama 

Stereokimia Pengaturan anti periplanar dari 

H dan X 

Trigonal planar karbokation 

menengah 

Basa Disukai oleh basa kuat Disukai oleh basa lemah 

Gugus Pergi Gugus pergi yang lebih baik  --- 

> reaksi lebih cepat 

Gugus pergi yang lebih baik  

--- > reaksi lebih cepat 

Pelarut disukai oleh pelarut polar 

aprotik 

disukai oleh pelarut polar 

protik 

Produk alkena lebih disukai subtitusi  alkena lebih disukai subtitusi  
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BAB III 

KOMPETISI REAKSI SUBTITUSI DAN ELIMINASI 

 

 

3.1 Kompetisi Reaksi Substitusi dan Eliminasi 

Reaksi-reaksi bersaingan 

 Sebuah ion hidroksida atau alkoksida (RO
-
) dapat bereaksi sebagai nukleofil dalam 

suatu reaksi eliminasi. Tipe reaksi mana yang sebenarnya bergantung pada sejumlah faktor, 

seperti struktur alkil halida (primer 1  sekunder 2  ataukah tersier 3 ), kuat basa, macam 

pelarut, dan temperatur. 

 Metil halida dan alkil halida primer cenderung menghasilkan produk substitusi bukan 

produk eliminasi. Pada kondisi yang setara, alkil halida tersier terutama menghasilkan produk 

eliminasi dan bukan produk subtitusi. Alkil halida sekunder bersifat diantaranya; 

perbandingan produk subtitusi dan produk eliminasi sangat tergantung pada kondisi 

eksperimen.  

 

Primer :                                             (hampir 100%) 

Sekunder :                                                                

       (20%)  (80%) 

Tersier :                                                                    

                                      (5%)         (95%) 

 

Karena dapat terjadi lebih dari satu reaksi antara sebuah alkil halida dan sebuah 

nukleofil atau basa, maka reaksi substitusi dan eliminasi dikatakan sebagai reaksi bersaingan. 

Reaksi bersaingan lazim dijumpai dalam kimia organik. 

Berikut akan dibahas secara singkat tipe reaksi substitusi yang berbeda (reaksi SN1 dan 

SN2) dan dua tipe reaksi eliminasi (E1 dan E2). Satu demi satu akan dibahas, kemudian di 

ikhtisarkan faktor-faktor yang dapat membantu meramalkan reaksi mana yang akan menang 

untuk suatu kasus tertentu. 

a. Mekanisme reaksi SN1 dan SN2 

Reaksi substitusi alkil halida dengan nukleofil dapat terjadi oleh suatu jalur SN1 atau 

suatu jalur SN2. Metil halida, alkil halida primer dan sekunder terutama bereaksi dengan jalur 

SN2, seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Laju reaksi SN2 meningkat dengan 
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menambahnya nukleofilitas spesies penyerang. Nukleofil yang umum adalah 
–
OH, 

-
OR, dan 

–

CN. 

Rintangan yang meningkat disekitar karbon yang terhalogenkan mengurangi laju reaksi 

SN2. Alkil halida tersier terlalu terintangi untuk menjalani reaksi dengan SN2, namun dapat 

menjalani reaksi dengan suatu jalur SN1 (melalui suatu karbokation-antara) dengan suatu 

nukleofil seperti H2O atau ROH (seperti terlihat pada gambar di bawah). Metil halida dan 

alkil halida primer sama sekali tidak mengalami reaksi SN1 ; alkil halida sekunder bereaksi 

lambat dengan jalur ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suatu serangan belakang yang serempak 

Suatu reaksi bimolekuler : baik Nu:
-
 maupun R2CHX terlibat dalam keadaan transisi 

Laju orde kedua: laju berbanding lurus baik dengan konsentrasi Nu:
-
  maupun R2CHX 

Stereokimia : inversi konvigurasi 

Laju relatif : CH3X > RX prier >RX sekunder 

 

Suatu reaksi pengionan kadang-kadang disertai penataan ulang yang disusul 

persenyawaan dengan Nu:
-
 

Suatu  reaksi unimolekuler: hanya R3CX terlibat dalam keadaan transisi dari tahap 

penentu laju 

Laju orde pertama : laju berbanding lurus dengan hanya konsentrasi R3CX, karena 

pengionannya merupakan tahap penentu-laju karena perlahan 

Stereokimia : rasemisasi 

Laju relatif: RX tersier > RX sekunder 
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a.1. Mekanisme SN2 

Mekanisme SN2 adalah proses satu tahap yang dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

◦ Melibatkan –OH dan RX sehingga laju reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi 

keduanya. Sehingga laju SN2 = k [RX] [Nu:] 

◦ Pemutusan dan pembentukan ikatan terjadi bersamaan hingga reaksi SN2 disebut 

pula sebagai reaksi serentak 

 a.2.Mekanisme SN1 

Mekanisme SN1 dalah proses dua tahap. Pada tahap pertama, ikatan antara 

karbon dengan gugus pergi putus. 

Gugus pergi terlepas dengan membawa pasangan elektron, dan terbentuklah 

ion karbonium. Pada tahap kedua (tahap cepat), ion karbonium bergabung dengan 

nukleofil membentuk produk. 

 

 

 

 

Terjadi dalam dua tahap: 

Tahap I  

  

 

Tahap II  

 

 

 

 

◦karena tahap penentuan laju reaksi adalah tahap yang lambat, sehingga 

laju reaksi tidak dipengaruhi oleh konsentrasi 
–
OH.  
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Sehingga laju SN1 = k [RX] 

◦ Laju reaksi RX tersier lebih besar daripada laju reaksi RX primer atau 

sekunder 

a.3. Perbandingan Mekanisme SN2 dan SN1 

Berikut memuat ringkasan mengenai mekanisme substitusi dan 

membandingkannya dengan keadaan-keadaan lain, seperti keadaan pelarut dan 

struktur nukleofil. 

Perlu diperhatikan bahwa halida primer selalu bereaksi melalui mekanisme 

SN2, sedangkan halida tersier melalui mekanisme SN1. Pada halida sekunder, 

terdapat dua kemungkinan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Mekanisme E1 dan E2 

Reaksi eliminasi alkil halida dapat berlangsung dengan jalur E1 atau dengan 

jalur E2. Alkil halida tersier dapat mengalami eliminasi E1 sebagai suatu reaksi 

samping dalam solvolisis ketika air atau suatu alkohol bertindak sebagai basa yang 

sangat lemah. 

Bila suatu basa kuat digunakan untuk menjalankan eliminasi, alkil halida 

tersier, alkil halida sekunder, dan dalam beberapa kasus, alkil halida primer 

mengalami reaksi dengan jalur E2, seperti pada gambar berikut ini. 
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b.1.Mekanisme E2 

Reaksi E2 adalah proses satu tahap. Nukleofil bertindak sebagai basa dan 

mengambil proton (hidrogen) dari atom karbon yang bersebelahan dengan karbon 

pembawa gugus pergi. Pada waktu yang bersamaan, gugus pergi terlepas dan ikatan 

rangkap dua terbentuk. 

 

 

 

 

◦ Sejalan dengan SN2  

◦ Pemutusan dan pembentukan ikatan terjadi serempak 

 

 

 

 

 

b.2. Mekanisme E1 
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Mekanisme E1 mempunyai tahap awal yang sama dengan mekanisme 

SN1. Tahap lambat atau penentuan ialah tahap ionisasi dari substrat yang 

menghasilkan ion karbonium. 

 

 

 

 

 

 

◦ Sejalan dengan SN1  

◦ Pembentukan ion karbonium merupakan tahap penentu 

 

b.3. Perbandingan Mekanisme E1 dan E2  

 Mekanisme E2 Mekanisme E1 

Mekanisme  Satu langkah Dua langkah 

Alkil halida  Tingkat : R3CX > R2CHX > 

RCH2X 

Tingkat : R3CX > R2CHX > 

RCH2X 

persamaan laju  Laju = k [ RX ] [ B : ]  

 Kinetika orde kedua 

 Laju = k [ RX ]  

 Kinetika orde pertama 

Stereokimia Pengaturan anti periplanar dari H 

dan X 

Trigonal planar karbokation 

menengah 

Basa Disukai oleh basa kuat Disukai oleh basa lemah 

Gugus Pergi Gugus pergi yang lebih baik  --- > 

reaksi lebih cepat 

Gugus pergi yang lebih baik  ---> 

reaksi lebih cepat 

Pelarut disukai oleh pelarut polar aprotik disukai oleh pelarut polar protik 

Produk alkena lebih disukai subtitusi  alkena lebih disukaisubtitusi  

 

 

4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kompetisi Reaksi Substitusi dan Eliminasi 

Faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya reaksi substitusi dan eliminasi dari suatu 

alkil halida adalah : 

a. Struktur Alkil Halida 

Alkil halida dapat mempengaruhi mekanisme reaksi, keempat mekanisme 

utama reaksi (SN1, SN2, E1, dan E2). 
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Metil halida dan alkil halida primer cenderung mengalami reaksi SN2 karena 

mereka tidak membentuk karbokation sehingga tidak dapat mengalami reaksi secara 

SN1 atau E1. Meskipun mengalami reaksi E2 alkil halida primer bereaksi lambat 

dibandinkan alkil halida lain. 

Alkil halida sekunder dapat bereaksi menurut jalan manapun tetapi lebih 

umum mengalami reaksi SN2 dan E2 daripada E1 atau SN1. Reaksi-reaksi alkil halida 

sekunder lebih peka terhadap kondisi konsentrasi nukleofil dan pelarut daripada reaksi 

alkil halida lainnya.  

Alkil halida tersier terutama bereaksi secara E2 dengan suatu basa kuat (
-
OH 

atau 
–
OR ), tetapi bereaksi SN1 dan dalam beberapa hal bereaksi E1, dengan basa 

sangat lemah (seperti H2O dan ROH). 

Halida alilik dan Benzil halida mengalami reaksi substitusi dengan mudah : 

umumnya SN1 dengan nukleofil lemah dan SN2 dengan nukleofil agak kuat. 
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b. Sifat (nature) Nukleofil atau Basa 

Kebasaan (basicity) ialah ukuran kemampuan pereaksi untuk menerima suatu 

proton dalam suatu reaksi asam basa oleh karena itu kuat basa relaltif dari sederet 

pereaksi ditentukan dengan membandingkan letak relatif kesetimbangan mereka 

dalam suatu reaksi asam basa, seperti misalnya derajat ionisasi air. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontras dengan kebasaan, nukleofilitas ialah ukuran kemampuan suatu 

pereaksi untuk menyebabkan (terjadinya) suatu reaksi substitusi. Nukleofilitas relatif 

dari sederet pereaksi ditentukan oleh laju relatif reaksi mereka dalam suatu reaksi 

substitusi misalnya suatu reaksisubstitusi dengan bromoetana. 

 

 

 

 

Suatu daftar nukleofilitas relatif tidak pararel secara eksak dengan daftar kuat 

basa; namun suatu basa yang lebih kuat biasanya juga nukleofil yang lebih baik dari 

pada suatu basa yang lebih lemah. Misalnya 
–
OH (basa kuat) adalah nukleofil yang 

lebih baik daripada Cl
-
 dan H2O (basa lemah). 

 

 

 

 

 

Derajat nukleofilitas lawan kebasaan dapat menentukan jalan reaksi. Reaksi 

alkil halida primer dengan suatu nukleofil kuat mengalami reaksi SN2, bahkan bila 

nukleofil itu suatu basa kuat. 
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Alkil halida tersier, dengan basa agak kuat akan mengalami reaksi E2. Hanya 

basa-basa terlemah (H2O, ROH) mengalami reaksi substitusi (reaksi SN1). 

Untuk alkil halida sekunder nukleofil kuat (seperti CN
-
) mengalami reaksi SN2 

sementara nukleofil lemah (seperti H2O) mengalami reaksi-reaksi karbokation, 

terutama SN1 dan sebagian E1. Basa-basa kuat (seperti 
–
OH dan

 –
OR) mengalami 

reaksi E2. 

Nukleofil kuat  : SN2 

Nukleofil lemah  : SN1 

Basa kuat   : E2 

 

c. Sifat Pelarut 

Pengaruh pelarut  pada reaksi substitusi dan eliminasi terletak pada 

kemampuan atau tidak mampunya mesolvasi ion –ion : karbokation, nukleofil atau 

basa , dan gugus – gugus pergi. Kemampuan mensolvasin ion ditentukan oleh polaritas 

molekiul pelarut itu, yang biasanya dilaporkan sebagai tetapan dielektrik (dielectric 

constant). Bila momen dipol mengukur polaritas sebuah molekul, maka tetapan 

dielektrik mengukur polaritas suatu cairan (banyak molekul, yang berantaraksi satu 

dengan yang lain). Pelarut yang sangat polar mempunyai tetapan dielektrik yang 

tinggi. Tabel dibawah memaparkan beberapa pelarut organik yang lazim, tetapan 

dielektrik dan laju suatu reaksi SN1 yang khas dalam pelarut itu. 

Meskipun tetepan dielektrik dapat memberikan pedoman dalam memilih 

pelarut, tak ada aturan yang tetap mengenai bagaimana meramalkan pelarut mana yang 

terbaik untuk suatu reaksi tertentu. Pada umumnya prlarut yang sangat polar (seperti 

air) mendorong reaksi SN1 dengan membantu menstabilkan karbokation dengan jalan 

solvasi. Sebaliknya pelarut yang kurang polar (seperti aseton) memilih reaksi SN2 dan 

E2, karena pelarut itu tidak membantu ionisasi. 

  Disamping solvasi (dari) karbokation, solvasi nukleofil juga sangat penting. 

Pemilihan pelarut benar-benar dapat mengubah urutan nukleofilitas dalam suatu 

kelompok nukleofil. Suatu pelarut yang dapat mensolvasi suatu anion (menstabilkan 

anion itu) akan mengurangi nukleofilitasnya. Sebaliknya suatu pelarut yang tidak 

dapat mensolvasi suatu anion, akan meningkatkan nukleofilitas anion itu. Dalam 

dimetil formamida (DMF) ion klorida tidak disolvasi sehingga bersifat nukleofil yang 

jauh lebih baik daripada dalam etanol dimana ion ini disolvasi. 
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d. Konsentrasi Nukleofil atau Basa 

Dengan mengatur konsentrasi nukleofil atau basa seorang ahli kimia dapat 

langsung mengkontrol laju reaksi SN2 dan E2. Naiknya konsentrasi nukleofil 

umumnya tidak mempengaruhi laju reaksi SN1 atau E1, tetapi menaikan laju reaksi 

SN2 atau E2 secara proporsional. 

 Konsentrasi tinggi Nu: 
-
 atau basa : SN2 atau E2 

 Konsentrasi rendah Nu: 
- : 

SN1 atau E1 
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e. Temperatur 

Kenaikan temperatur menaikan laju semua reaksi subtitusi dan eliminasi. 

Tetapi biasanya laju reaksi-reaksi eliminasi lebih besar (karena reaksi eliminasi 

biasanya memiliki Eakt yang lebih tinggi, dan temperatur tinggi memungkinkan lebih 

banyak molekul untuk sanggup mencapai keadaan transisi eliminasi). 

Eakt ialah energi keadaan transisi relatif terhadap pereaksi. 

 

4.3. Contoh Soal 

Ramalkan produk reaksi pelarut, yang semuanya mencerminkan satu produk substitusi 

atau eliminasi dengan rendemen yang baik, dan mekanisme mana yang diikuti. 

a.  

 

 

b.  

 

 

c.  

 

 

Jawab : 

a. Meskipun digunakan campuran pelarut polar (untuk melarutkan NaCN) gabungan 

halida primer dan nukleofil kuat menghasilkan produk-produk SN2 

 

b. Suatu nukleofil kuat, halida sekunder, temperatur agak rendah, dan pelarut non polar 

mendorong keproduk SN2  

 

 

c. Ion asetat adalah nukleofil lemah, tetapi halida benzilik adalah halida reaktif. Produk-

produk substitusi dapat timbul atau oleh suatu jalur SN1 atau jalur SN2 
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BAB IV 

STEREOKIMIA 

 

 

PENGERTIAN STEREOKIMIA  

Stereokimia adalah studi mengenai molekul-molekul dalam ruang tiga dimensi, artinya 

bagaimana atom-atom dalam sebuah molekul diatur dalam ruang satu terhadap ruang yang 

lainnya.  

 

Pati dan Selulosa 

Pati dan selulosa adalah dua polimer yang termasuk ke dalam biomolekul yang disebut 

karbohidrat. Polimer adalah molekul besar yang terbentuk dari susunan ulang molekul-

molekul kecil yang disebut monomer yang terikat bersama dengan ikatan kovalen.  

Pati adalah karbohidrat utama dalam biji dan akar tanaman. Ketika kita manusia 

menelan gandum, beras, atau kentang, misalnya, kita mengkonsumsi pati, yang kemudian 

dihidrolisis menjadi glukosa (gula) sederhana, dan salah satu senyawa dalam tubuh yang 

menghasilkan energi. Selulosa adalah rantai panjang molekul gula yang dihubungkan satu 

sama lain untuk memberikan kekuatan pada kayu dan batang tanaman. Kayu dan kapas 

sebagian besar terdiri dari selulosa. Hidrolisis lengkap selulosa juga dari glukosa. Tapi tidak 

seperti pati, manusia tidak bisa memetabolisme selulosa menjadi glukosa. Dengan kata lain, 

kita bisa mencerna pati tetapi tidak untuk selulosa. 

Selulosa dan pati, keduanya tersusun dari beberapa unit yang sama—sebuah cincin 

segienam mengandung sebuah atom oksigen dan tiga gugus OH—yang digabung dengan 

atom oksigen. Pada selulosa dan pati berbeda dalam posisi atom oksigen yang bergabung 

dengan cincin secara bersamaan. 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1. Struktur Pati dan Selulosa 

 Dalam selulosa, atom oksigen bergabung dengan dua cincin menggunakan dua ikatan 

equatorial. 
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 Dalam pati, atom oksigen bergabung dengan dua cincin menggunakan satu ikatan 

equatorial dan satu ikatan aksial.  

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 

 Gambar 5.2. Struktur selulosa (a) dan Struktur pati (b) 

 

Pati dan selulosa adalah isomer karena memiliki senyawa yang berbeda dengan rumus 

molekul yang sama (C6H10O5)n. Pati dan selulosa adalah stereoisomer karena hanya terdiri 

dari susunan tiga dimensi dari atom-atom yang berbeda. 

 

ISOMER 

Isomer adalah senyawa dengan rumus molekul sama tetapi strukturnya berbeda atau dengan 

kata lain isomer adalah senyawa yang berbeda tetapi mempunyai rumus molekul yang sama. 

Isomer dibagi dalam 2 kelompok yaitu: 

 

a. Isomer konstitusional (struktural) 

Isomer struktural adala isomer yang berbedapada atom-atom yang menghubungkan 

ikatandengan atom yang lain. 

  

Sifat – sifat isomer struktural : 

 Nama IUPAC yang berbeda 

 Gugus fungsi nya bisa sama dan berbeda 

 Sifat fisik berbeda, sehingga bisa dipisahkan dengan pemisahan yang didasarkan 

perbedaan fisik seperti destilasi. 

 Sifat kimia berbeda, sehingga jika direaksikan akan menghasilkan produk yang berbeda 

pula. 
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b. Stereoisomer 

 Stereoisomer adalah molekul isomer yang memiliki rumus molekul yang sama namun 

berbeda pada atom berorientasi pada ruang. Stereoisomer memiliki nama IUPAC yang identik 

(kecuali kata depan seperti trans atau cis). karena keduanya  hanya berbeda dalam susunan 

tiga dimensi dari atom, stereoisomer selalu memiliki gugus fungsi yang sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.3. perbandingan isomer konstitusional dan stereoisomer 

 

MOLEKUL KIRAL DAN AKIRAL 

Segala sesuatu mempunyai bayangan cermin. Yang penting dalam kimia adalah, apakah 

sebuah molekul itu identik atau berbeda dari bayangan cermin.  

Beberapa molekul seperti tangan. Tangan kanan dan kiri adalah bayangan cermin satu 

sama lain, tetapi mereka tidak identik.  

Coba saja kamu pakai sarung tangan kanan dipakai ditangan kiri, pasti tidak cocok. 

Meletakkan sebuah obyek diatas bayangan cermin berarti menyelaraskan semua bagian dari 

obyek dengan bayangan cermin. Pada molekul, ini berarti menyelaraskan semua atom-atom 

dan semua ikatan-ikatan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.4. Contoh Kiral 

Molekul yang tidak memungkinkan membentuk bayangan cermin atau tidak bisa 

ditumpuk dengan bayangan cerminnya di sebut  kiral. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Isomer&usg=ALkJrhhRHzO3Qc9BmvCvzfgIC9AJJyr5aw
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Molekul lainnya seperti kaos kaki. Sepasang kaos kaki dapat di balik-balik. Kaos kaki 

dan bayangan cerminnya sama. Sehingga kaos kaki untik kanan bisa di pakai untik kaki kiri. 

Molekul yang imposible atau bisa ditumpuk dengan bayangan cerminnya disebut akiral 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.5. Contoh Akiral 

 

Mari menentukan apakah tiga molekul—H2O, CH2BrCl dan CHBrClF—berhimpitan  

pada bayangan cermin; apakah H2O, CH2BrCl dan CHBrClF kiral atau akiral? 

Untuk menguji kiralitas: 

 Menggambarkan molekul dalam tiga dimensi. 

 Menggambarkan bayangan cerminnya 

 Mencoba menyelaraskan semua ikatan dan atom-atomnya. Untuk menempatkan 

molekul dan bayangan cerminnya kamu bisa memutarnya tetapi kamu tidak bisa 

memutuskan ikatannya. 

 

H2O dan CH2BrCl yang keduanya adalah molekul kiral karena setiap molekulnya 

berhimpitan pada bayangan cermin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.6. Molekul tiga dimensi H2O dan CH2BrCl 
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Pada CHBrClF, hasilnya adalah berbeda. Molekul (diberi tanda A) dan bayangan 

cerminnya (diberi tanda B) adalah tidak berhimpitan. Tidak masalah bagaimana kamu 

memutar A dan B, semua atom-atomnya tidak pernah lurus. Demikian CHBrClF adalah 

molekul kiral, dan A dan B adalah senyawa yang berbeda. 

 

Gambar 5.7. Cermin molekul tiga dimensi H2O dan CH2BrCl 

 

A dan B adalah stereoisomer karena mereka adalah isomer yang hanya berbeda dalam 

susunan tiga dimensi dari substituennya. Stereoisomer ini disebut enansiomer. Enansiomer 

adalah bayangan cermin yang tidak berhimpitan. 

 

Contoh kasus  

Menggambar bayangan cermin dari setiap senyawa dan label molekul CH2BrCl dan CHBrCIF 

sebagai kiral atau akiral. 

Ketika mencoba untuk membedakan  antara senyawa kiral dan akiral , perlu diingat sebagai 

berikut : 

- Sebuah bentuk dari simetri adalah bentuk cermin  yang  memotong  molekul dalam 

setengah, sehingga pada setengah dari molekul adalah refleksi dari setengah lainnya. 

- Molekul akiral biasanya mengandung bidang  simetri tetapi molekul kiral tidak. 

- Molekul akiral CH2BrCl memiliki bidang simetri,tetapi molekul kiral CHBrCIF tidak. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.8. Struktur CH2BrCl dan CHBrCIF 
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Ringkasan fakta-fakta utama tentang kiralitas 

 semuanya memiliki bayangan, pertanyaan mendasar adalah apakah molekul dan  

bayangannyadapat bertumpang tindih atau tidak. 

 jika molekul dan bayangannya tidak bertumpan tindih,molekul dan bayangannya 

adalah    kiral. 

 istilah pusat stereogenik dan molekul kiral yang terkait tetapi berbeda dalam molekul. 

 Umumnya kiral harus memiliki satu atau lebih pusat stereogenik. 

 Bentuk molekul yang simetri membuat molekul akiral. 

 

PUSAT STEREOGENIK 

Keterampilan yang diperlukan dalam belajar menganai stereokimia adalah kemampuan untuk 

menemujklan dan menggambar pusat stereogenik tetrahedral. 

a. Pusat Stereogenik dalam atom karbon yang tidak termasuk bagian dari cincin 

Semua karbon yang terikat dalam empat gugus berbeda adalah pusat stereogenik 

tetrahedral. Untuk menemukan pusat stereogenik, periksa setiap atom karbon tetrahedral 

dalam molekul, dan lihat pada keempat gugus tersebut, bukan pada empat atom yang terikat 

padanya. CBrClFI memiliki satu pusat stereogenik karena atom karbon pusatnya terikat 

kepada empat unsur – unsur berbeda. 3-bromoheksana juga memiliki satu pusat stereogenik 

karena satu karbon terikat pada H, Br, CH2CH3 dan CH2CH2CH3. Kami pertimbangkan 

semua atom dalam sebuah gugus sebagai seluruh unit, bukan hanya atom yang terikat 

langsung pada karbon yang bersangkutan. 

Gambar 5.9. Senyawa yang memiliki pusat stereogenik 

 

Selalu hilangkan anggapan bahwa semua atom C yang bukan pusat stereogenik. Ini termasuk : 

 Gugus CH2 dan CH3 ( lebih dari satu atom H terikat pada atom C) 

 Semua hibridisasi  atom C sp atau sp3 ( kurang dari empat gugus disekitar atom C) 
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Molekul organik yang lebih besar memiliki dua , tiga atau bahkan seratus pusat 

strereogenik. Propoksifena dan efedrine asing – asing mengandung dua pusat 

stereogenik, dan fruktosa, sebuah karbohidrat sederhana memiliki tiga pusat stereogenik. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.10. Senyawa yang memiliki pusat stereogenik 

Contoh Kasus  

Tentukan pusat stereogenik pusat dari beberapa obat-obatan berikut. Albuterol adalah 

sebuah bronchodilator yang dijadikan obat asma. Kloramfenikol adalah antibiotik yang sering 

digunakan oleh negara berkembang karena harganya yang murah. 

 

 

 

 

 

 

Jawaban : 

Abaikan semua gugus CH3 dan CH2, dan semua atom C dengan ikatan rangkap 2 (hibridisasi 

SP
2
). Pada albuterol, salah satu C memiliki tiga substituen CH3 yang terikat, sehingga dapat 

dilepaskan. Pada kerangka struktur molekul tersebut, gambarkan pada atom H yang terikat 

dari C tetrahedral untuk melihat secara jelas gugus-gugus yang ada. Maka akan terlihat sisa 

satu C pada albuterol dan dua C pada Chloramphenicol yang dikelilingi empat golongan yang 

berbeda dan itulah pusat stereogeniknya. 

 

 

Profoksipena 

Nama dagang : Darvon 

(analgesik) 

Efedrine 

( bronkodilator, dekongestant ) 
Fruktosa 

( gula sederhana ) 

* Karbon berwarna merah 

merupakan pusat stereogenik 
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b. Menggambar sepasang enansiomer 

 

 Setiap molekul dengan satu pusat stereogenik adalah senyawa kiraldan memiliki 

sepasang enansiomer 

Sebagai contoh, 2-Butanol memiliki satu buah pusat stereogenik. Untuk menggambar 

kedua enansiomer, gunakan konvensi khas untuk menggambarkan tetrahedron : letakan 

dua buah ikatan pada bidang, satu buah di depan bidang pada ujungnya dan satu 

dibelakang bidang pada garis. Kemudian, untuk membentuk enansiomer yang pertama A, 

letakan secara sembarang ke empat gugus, H, OH, CH3 dan CH2CH3, dalam ikatan 

manapun pada pusat stereogenik. 

 

 

 

 

 

 

Cermin 

 

Gambar 5.11. Enansiomer 2-butanol 

 

Lalu, gambar cerminannya dan mengatur substituen di cerminannya, jadi, itu adalah refleksi 

kelompok dari molekul pertama (gambar B). Bagaimanapun A dan B dirotasi, tidak mungkin 

untuk meluruskan semua atom – atom A dan B. Karena A dan B adalah gambar cermin 

(mirror) dan bukan “superimposable”, A dan B adalah sepasang enansiomer 

 

PUSAT STEREOGENIK DALAM STRUKTUR SIKLIK 

Pusat stereogenik dapat juga terjadi pada bagian cincin atom karbon. Untuk menemukan 

pusat stereogenik dalam cincin karbon digambarkan dalam bentuk poligon – poligon datar 

dan dilihat dari atom karbon tetrahedral yang biasanya berikatan dengan 4 gugus berbeda. 

Cincin karbon lainnya mengikat dua atom – atom lain didalam cincin, maupun dua substituen 

yang berhimpitan dalam cincin. Ketika dua substituen dalam cincin berbeda, kita harus 

membandingkan jarak cincin atom dari atom yang ditanyakan. 

 

Gambar molekul ... kemudian cerminkan gambarnya 

enansiomer 

A 

= = 

B 
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Gambar 5.12. Tiga Dimensi Pasangan Enansiomer 

 

Tidakkah metilsiklopentana mempunyai pusat stereogenik? Semua atom karbon terikat 

pada dua atau tiga atom hidrogen kecuali untuk C1, cincin karbon terikat pada gugus metil. 

Selanjutnya, membandingkan atom - atom cincin dan ikatan dari kedua sisi yang berjarak 

sama dari C1 dan berlanjut sampai titik perubahannya tercapai atau sampai kedua sisi saling 

bertemu, baik pada salah satu atom atau ditengah ikatan. Dalam hal ini, tidak ada titik 

perbedaan dikedua sisi, sehingga C1 terikat pada gugus alkil yang terjadi untuk menjadi 

bagian dari sebuah cincin. Oleh karena itu, C1 bukan pusat stereogenik. 

Gambar 5.13. Metilsiklopentana 

 

Dengan 3-Metilsikloheksana, hasilnya berbeda. Semua atom karbon terikat pada dua 

atau tiga atom hidrogen  atau hibridisasi sp
2
 kecuali untuk C3, karbon cincin terikat pada 

gugus metil. Dalam kasus ini, atom yang sama jauhnya dari C3 adalah berbeda, jadi C3 terikat 
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pada gugus akil yang berbeda dalam cincin. C3 terikat pada empat gugus berbeda, 

membuatnya sebagai pusat stereogenik. 

Gambar 5.14. 3-Metilsikloheksana 

 

Karena 3 - metilsikloheksana memiliki satu pusat stereogenik tetrahedral yang 

merupakan senyawa kiral dan ada sebagai sepasang enantiomer. 

Banyak senyawa biologis aktif mengandung satu atau lebih pusat stereogenik pada 

cincin karbonnya. Misalnya, thalidomidea, yang berisi satu pusat stereogenik tersebut, 

digunakan sebagai obat penenang yang populer dan obat anti - mual  untuk wanita hamil di 

Eropa dan Great Britain dari 1959 – 1962. 

Gambar 5.15. Senyawa biologis yang memiliki pusat stereogenik 

 

Sukrosa dan taxol merupakan dua molekul berguna dengan beberapa pusat stereogenik 

di cincin karbon. Mengidentifikasi pusat-pusat stereogenik pada senyawa yang lebih rumit 

dengan cara yang persis sama, yaitu dengan melihat satu karbon pada suatu waktu. Sukrosa, 

dengan sembilan pusat stereogenik pada dua cincin, adalah karbohidrat yang digunakan 

sebagai gula. Taxol,  dengan 11 pusat stereogenik, merupakan agen antikanker aktif terhadap 

ovarium, payudara , dan beberapa tumor paru - paru. 
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Sukrosa dan taxol merupakan dua molekul dengan beberapa pusat stereogenik. 

Penentuan pusat stereogenik dalam senyawa ini lebih rumit, namun caranya tetap sama yakni 

dengan melihat satu karbon pusat. Sukrosa merupakan salah satu golongan kabohidrat yang 

memiliki sembilan pusat stereogenik pada dua cincinnya. Taxol merupakan senyawa aktif 

antikanker, dengan 11 pusat stereogenik, merupakan agen anti kanker aktif terhadap ovarium, 

dan beberapa tumor paru-paru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.16. Senyawa Sukrosa dan Taxol 

 

PENENTUAN PUSAT STEREOGENIK DENGAN R ATAU S 

 Karena enansiomers merupakan dua senyawa yang berbeda, kita perlu membedakannya 

dengan nama. Penamaan ini telah dilakukan dengan menambahkan awalan R atau S 

berdasarkan nama enansiomer secara IUPAC. Untuk menentukan enansiomer sebagai R atau 

S, pertama tetapkan prioritas (1, 2, 3, atau 4) untuk setiap gugus yang terikat pada pusat 

stereogenik, kemudian gunakan prioritas ini untuk menandai satu enansiomer R dan satu 

enansiomer S. 

Gambar 5.17 Stereogenik utama taxol 
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Peraturan dibutuhkan untuk menetapkan prioritas 

Aturan 1 Tetapkan prioritas (1, 2, 3, atau 4) untuk setiap atom – atom yang langsung terikat 

pada pusat stereogenik dalam rangka penurunan nomor atom. Atom yang paling 

tinggi nomor atomnya mendapatkan prioritas tertinggi (1). 

 Dalam CHBrClF, prioritas ditetapkan sebagi berikut : Br (1, tertinggi)  Cl (2) 

 F(3)  H (4, terendah). Dalambanyak molekul, prioritas yang paling rendah 

adalah H. 

 

Aturan 2 Jika dua atom dalam pusat stereogenik adalah sama, tetapkan prioritas 

berdasarkan nomor atom dari atom yang terikat pada atom – atom ini. Satu atom 

dari nomor atom yang lebih tinggi menentukan prioritas yang lebih tinggi. 

 Pada 2-Butanol, atom O mendapatkan prioritas yang paling tinggi (1) dan H 

mendapatkan prioritas terendah (4) menggunkan aturan nomor 1. Untuk 

menetapkan prioritas ( antara 2 atau 3) pada atom C,  lihat atom apa (selain dari 

pusat stereogenik) yang terikat pada setiap C. 

  

 

 Urutan dari prioritas pada gugus fungi dalam 2-butanol adalah : -OH (1), -

CH2CH3 (2), -CH3 (3), dan –H (4). 

 Jika prioritas masih belum dapat ditetapkan, lanjutkan sepanjang rantai hingga 

perbedaan didapatkan. 

 

Aturan 3 Jika dua isotop terikat pada pusat stereogenik, tetapkan prioritasnya berdasarkan 

nomor massa. 

 Dengan membandingkan tiga isotop dari hidrogen, urutan dari prioritasnya adalah : 
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 Nomor massa Prioritas 

T (tritium) 3 (1 proton + 2 neutron) 1 

D (deuterium) 2 (1 proton + 1 neutron) 2 

H (hidrogen) 1 (1 proton) 3 

 

Aturan 4 Untuk menetapkan prioritas terhadap suatu atom yang menjadi bagian dari ikatan 

rangkap, perlakukan atom dengan ikatan rangkap seperti atom ikatan tunggal 

dengan jumlah nomor yang setara. 

 Sebagai contoh,atom C pada sebuah C=O dianggap terikat pada dua atom O. 

 

 Ikatan rangkap lain yang umum digambarkan dibawah ini. 

 

Contoh penetapan prioritas pada pusat stereogenik : 

 

 

 

 

 

 

Bagaimana menetapkan R atau S pada Pusat Stereogenik 

Contoh : Tandai setiap enansiomer dengan R atau S 
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Langkah 1. Tetapkan prioritas untuk setiap gugus yang berikatan dengan pusat stereogenik 

 Prioritas untuk empat gugus di sekeliling pusat stereogenik pada 2-butanol seperti 

yang telah dijelaskan aturan 2 sebelumnya. 

 

Langkah 2. Orientasikan molekul dengan gugus prioritas terendah (4) dibelakang, dan 

visualisasi posisi yang berhubungan dari tiga gugus sisa ( prioritas 1, 2, dan 3) 

 Untuk setiap enansiomer dari 2-butanol, lihat terhadapa gugus prioritas terendah,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ggambarkan dibelakang bidang, turun ke ikatan C-H. 

 

Langkah 3. Bentuk lingkaran dari gugus prioritas 1  2  3. 

 Jika lingkaran dibuat searah jarum jam - dari arah kanan ke arah jam 12- isomer 

tersebut dinamakan R 

 Jika lingkaran dibuat berlawanan arah jarum jam - dari arah kiri ke arah jam 12- 

isomer tersebut dinamakan S 

 

 

 

 

 

 

 

Enansiomer  A 

Enansiomer B 

Lihat ke arah gugus 

no.4 dan visualisasikan 

gugus 1,2, dan 3 
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 Penamaan R atau S diletakkan pada posisi awal sebelum nama IUPAC dari molekul 

tersebut. Maka untuk enansiomer dari 2-butanol: 

 

 

  

 

Contoh kasus /Beri label senyawa ini, apakah termasuk R atau S 

Cl

CH3 Br

H

 

Jawaban:   [1] tentukan prioritas 

 

[2] lihat kearah ikatan C-H, yang merupakan bagian gugus dengan prioritas terendah 

 

[3] Buat lingkaran 12 3 

Searah jarum jam Berlawanan arah jarum jam 

Isomer R Isomer S 

Enansiomer 

A adalah 

(2R)-2-

butanol 

Enansiomer A 

adalah (2S)-2-

butanol 
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DIASTEREOMER DAN SENYAWA MESO 

a. Diastereomer 

 Sekarang kita telah melihat banyak contoh senyawa yang mengandung satu pusat 

stereogenik tetrahedral . Situasinya lebih kompleks untuk senyawa dengan dua pusat 

stereogenik , karena lebih stereoisomer yang mungkin . Selain itu , molekul dengan dua pusat 

stereogenik mungkin atau mungkin tidak kiral . 

 untuk n pusat stereogenik , jumlah maksimum stereoisomer adalah   2
n
 

 Ketika n = 1, 2
1
 = 2. dengan satu pusat stereogenik selalu ada dua   

stereoisomer dan enansiomer  

 Ketika n = 2 , 2
2
 = 4 . dengan dua pusat stereogenik , jumlah maksimum 

stereoisomer adalah empat, meskipun ada yang kurang dari empat. 

 

 Diastereomer adalah stereoisomer yang bukan bayangan cerminnya. Diastereomer kiral 

mempunyai konfigurasi yang berlawanan pada beberapa pusat kiral namun mempunyai 

konfigurasi yang sama dengan yang lainnya. Sebagai pembandingnya, enantiomer yang 

mempunyai konfigurasi berlawanan pada semua pusat kiral.Diastereomer memiliki sifat fisik 

yang berbeda. Titik didih, titik leleh, panas pembentukan, dan energi bebas standar 

diastereomer berbeda-beda. Karenanya, secara prinsipil diastereomer dapat dipisahkan dengan 

cara konvensional, seperti distilasi fraksinasi dan kristalisasi. Jika diastereomer memiliki 

karbon kiral, maka ia akan bersifat optik aktif dan sifat optik aktif ini tidak ada hubungannya 

dengan pasangan diastereomernya. 

 

 

Berlawanan arah jarum jam 

Jawaban: Isomer S 
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b. Senyawa Meso 

Senyawa Meso adalah senyawa yang berisi akiral pusat stereogenik Tetrahedral. 2,3- 

dibromopentane memiliki dua pusat stereogenik dan maksimal empat stereoisomer, 2,3- 

dibromobutane memiliki dua pusat stereogenik tapi lebih sedikit daripada jumlah 

stereoisomer maksimum. 

 

 

 

 Untuk menemukan dan menggambarkan semua stereoisomer dari 2,3-dibromobutana, 

ikuti prosedur bertahap yang sama dengan bagian sebelumnya. Tambahkan semua kelompok 

H, Br, dan CH3 ke dalam pusat stereogenik. 

 

 

A dan B adalah diastereomer dari C dan D 

 Pasangan enantiomer: A dan B; C dan D 

 Pasangan diastereomer : A dan C; A dan B; B dan C; B dan D 

Terbentuk satu stereoisomer A, dan kemudian gambarlah cerminan B, A dan B 

adalah gambaran cermin nonsuperimposibel – enantiomer. 
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Untuk mencari dua stereoisomer lainnya (jika ada), tukar posisi dari dua gugusdari satu pusat 

stereogenik hanya pada satu enansiomer. Pada kasus ini, tukarkan dari H dan Br pada satu 

pusat stereogenik dari A menjadi C, yang berbeda dari keduanya, A dan B dan demikian 

adalah stereoisomer baru.  

 

 

Namun, cerminan gambar dari C, dinamakan D, adalah superimposibel dengan C, maka C dan 

D adalah identik. Maka, C adalah Akiral, meskipun memiliki dua pusat stereogenik, C adalah 

Senyawa Meso. Senyawa meso adalah senyawa akiral yang mengandung pusat stereogenik 

tetrahedral 

C berisi bidang simetris. Senyawa Meso umumnya memiliki bidang simetris, maka mereka 

memiliki dua bagian yang identik. 

 

Karena satu stereoisomer dari 2,3-dibromobutana adalah superimposibel pada cerminannya. 

Hanya ada tiga stereoisomer dan bukan empat. 
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 Pasangan dari enantiomer: A dan B 

 Pasangan dari diastereomer: A dan C; B dan C. 

 

R DAN S DALAM SENYAWA DENGAN 2 ATAU LEBIH PUSAT STEREOGENIK 

Ketika sebuah senyawa memiliki lebih dari satu pusat stereogenik, konfigurasi R dan S harus 

ditetapkan untuk asing - masingnya. Di dalam steroisomer 2,3 dibromopentana digambar 

dsini, C2 memiliki konfigurasi S dan C3 memiliki konfigurasi R. Sehingga nama lengkap 

senyawa ini adalah (2S,3R)-2,3-dibromopentana. 

 

R,S dapat digunakan untuk menentukan apakah 2 senyawa identik, enansiomer, atau 

diastereomer. 

 Senyawa identik memilk R,S yang sama disetiap pusat stereogenik tetrahendral. 

 Enansiomer memilki sebutan R,S yang berlawanan. 

 Diastereomer memiliki sebutan yang sama R,S untuk setidaknya satu pusat 

stereogenik dan sebaliknya, setidaknya satu dari pusat stereogenik lainnya. 

 

Misalnya, jika suatu senyawa memiliki 2 pusat stereogenik, baik dengan konfigurasi R, maka 

enansiomer adalah S,S dan diastereomeradalah R,S atau S,R. 

 

SIKLOALKANA TERSUBSITUSI 

Mari kita sekarang mengalihkan perhatian kita untuk sikloalkana tersubstitusi, dan 

menggambarkan semua kemungkinan stereoisomer untuk 1,3-dibromosiklopentana. Karena 

1,3-dibromosiklopentana memiliki 2 pusat stereogenik, memiliki maksimum empat 

stereoisomer.  

 

   

 

 

1,3-dibromosiklopentana (*=pusat stereogenik) 

Dengan dua pusat stereogenik, 

 stereoisomer maksimalnya adalah 4 
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 Untuk menggambarkan semua kemungkinan stereoisomer, ingat bahwa 

sikloalkanadisubsitusikan dapat memiliki 2 subsitusi dicincin yang sama ( cis isomer, label A) 

atau berlawanan di cincin (trans isomer, label B). Senyawa ini adalah stereoisomer tetapi tidak 

mencerminkan gambaran satu sama lain, membuat mereka diastereomer. A dan B adalah dua 

dari kemungkinan empat stereoisomer  

 

Untuk menemukan 2 stereoisomer yang lain (jika ada), menggambarkan bayangan cermin 

dari masing-masing senyawa dan bayangannya adalah superimposibel (berhimpitan atau 

bertumpuk). 

 

 

 Isomer Cis adalah superimposibel(berhimpitan) pada bayangan, menbuat mereka 

identik. Dengan demikian, A merupakan senyawa meso akiral. 

 

 

 

 

 Trans isomer B tidak superimposibel (tidak berhimpitan) pada bayangan cermin, 

ber membuat tanda B dan C senyawa berbeda. Demikian B dan C adalah 

enansiomer. 

 Karena satu stereoisomer dari 1,3-dibromosiklopentana adalah superimposibel 

(berhimpitan) pada bayangannya, hanya ada tiga stereoisomer, bukan empat. A adalah sebuah 

senyawa meso akiral sedangkan B dan C adalah sepasangan enansiomer kiral. A dan B adalah 

diastereomer, seperti A dan C. 

 

Cis Isomer 

Trans Isomer 
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SIFAT FISIK STEREOISOMER 

 Mengingat bagian 5.2 isomer konstitusional memiliki sifat fisik dan kimia yang 

berbeda. Bagaimana membandingkan sifat fisik dan kimia stereoisomer? 

 Sifat kimia dan fisik dari dua enansiomer adalah identik kecuali berinteraksi dengan 

zat kiral. 

 

a. Aktivitas Optik 

 Dua enansiomer memiliki sifat fisik yang identik (titik leleh, titik didih, kelarutan) 

kecuali bagaimana mereka berinteraksi dengan bidang cahaya terpolarisasi. 

 Apa itu bidang cahaya terpolarisasi? Lampu biasa terdiri dari gelombang 

elektromagnetik yang berosilasi di semua bidang tegak lurus terhadap dimana arah perjalanan 

cahaya. Seketika itu juga cahaya terpolarisasi memungkinkan cahaya hanya melalui satu 

bidang. Ini adalah bidang cahaya terpolarisasi (atau simpelnya cahaya terpolarisasi) dan 

memiliki vektor listrik yang berosilasi di satu bidang.  

 

 

 

 Polarimeter adalah instrumen bidang pengijin cahaya terpolarisasi untuk berpindah 

melalui sebuah tabung sampel yang mengandung senyawa organik. Setelah cahaya 

terpolarisasi yang keluar dari tabung sampel. Kemungkinan ada dua hasil.  

 Dengan senyawa akiral, cahaya keluar dari tabung sampel tidak berubah dan bidang 

cahaya terpolarisasi dalam posisi yang sama sebelum memasuki tabung sampel. Sebuah 

senyawa yang tidak mengubah bidang cahaya terpolarisasi dikatakan optik tidak aktif.  
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 Dengan senyawa kiral, bidang cahaya terpolarisasi diputar melalui sudut α, diukur 

dalam derajat (
o
), disebut rotasi yang diamati. Sebuah senyawa yang memutar bidang cahaya 

terpolarisasi dikatakan optik aktif.  

 

 Contohnya, senyawa akiral CH2BrCl adalah optik tidak aktif. Sedangkan enansiomer 

tunggal CHBrClF, sebuah senyawa kiral adalah optik aktif.  

 Rotasi cahaya terpolarisasi dapat searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. 

 Jika rotasi searah jarum jam (ke kanan dari posisi tengah (angka 12)), senyawa ini 

disebut berotasi dekstro. Rotasi ini ditandai d atau (+) 

 Jika rotasi berlawanan arah jarum jam (ke kiri dari posisi tengah (angka 12)), 

senyawa ini disebut berotasi levo. Rotasi ini ditandai l atau (-) 

 

Tidak ada hubungan antara awalan R dan S yang menunjukkan konfigurasi (+) dan (-) 

sebutan yang menunjukkan rotasi optik. Contohnya, enansiomer S dari asam laktat adalah 

berotasi dekstro (+), sedangkan enansiomer S dari gliseraldehida adalah berotasi levo (-). 
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Bagaimana membandingkan rotasi dua enansiomer? 

 Dua enansiomer memutar bidang cahaya terpolarisasi ke tingkat yang sama tetapi 

arah yang berlawanan. 

 

Jadi, jika enansiomer A berputar cahaya terpolarisasi +5
o
 maka konsentrasi yang sama dari 

enansiomer B berputar -5
o
. 

 

 

b. Campuran Rasemat 

 Apa itu rotasi yang diamati dari enansiomer dengan jumlah yang sama? Karena dua 

enansiomer memutar bidang cahaya terpolarisasi ke tingkat yang sama tetapi arah yang 

berlawanan, rotasi batal dan tidak ada rotasi yang diamati. 

 Jumlah yang sama dari dua enansiomer disebut campurat rasemat atau rasemat. 

Campuran rasemat adalah optik tidak aktif. 

 

Tabel 5.1 Perbandingan sifat fisik dari enansiomer A dan B 

Sifat  A sendiri B sendiri Rasemat A + B 

Titik leleh Identik ke B Identik ke A Mungkin berbeda 

dari A dan B 

Titik didih Identik ke B Identik ke A Mungkin berbeda 

dari A dan B 

Rotasi optik  Sama besarnya tetapi 

berlawanan dari tanda 

B 

Sama besarnya tetapi 

berlawanan dari tanda 

A 

0
o
 

 

 Selain rotasi optik, sifat fisik lain dari rasemat tidak mudah diprediksi. Titik leleh dan 

titik didih campuran rasemat belum tentu sama baik dengan enansiomer murni dan fakta ini 

tidak mudah dijelaskan. Sifat fisik dua enansiomer dan campuran rasematnya dirangkum 

dalam tabel 5.1. 
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c. Rotasi Spesifik 

Rotasi diamati tergantung pada jumlah molekul kiral yang berinteraksi dengan cahaya 

terpolarisasi. Hal ini gilirannya tergantung pada konsentrasi sampel dan panjang tabung 

sampel. Untuk data standarisasi putaran optik, kuantitas rotasi spesifik [α], didefinisikan 

menggunakan panjang tabung sampel tertentu (biasanya 1 dm), konsentrasi, temperatur (25
o
) 

dan panjang gelombang (589 nm, pancaran baris D oleh lampu natrium). 

 

α = rotasi diamati (o
) 

 Rotasi spesifik = [α] = 
        l = panjang tabung sampel (dm) 

1 dm = 10 cm     c = konsentrasi (g/mL) 

 

Rotasi spesifik adalah konstanta fisik seperti titik leleh dan titik didih dan dilaporkan dalam 

buku referensi kimia untuk berbagai senyawa. 

 

d. Kelebihan Enansiomer 

 Kadang-kadang di laboratorium kita tidak memiliki enansiomer murni maupun 

campuran rasemat, tetapi campuran dua enansiomer dimana satu enansiomer hadir lebih dari 

yang lain. Kelebihan enansiomer (ee), juga disebut kemurnian optik, memberitahu berapa 

banyak lagi dari satu enansiomer. 

 

 Kelebihan enansiomer = ee = %  enansiomer 1 - % enansiomer lain 

 

Kelebihan enansiomer memberitahu berapa banyak enansiomer 1 yang hadir dalam 

campuran rasemat. Contoh, jika campuran mengandung 75% dari enansiomer 1 dan 

25% dari lain, jadi ee adalah 75% - 25% = 50%. 50% adalah kelebihan dari 

enansiomer 1 berlebih dalam campuran rasemat. 

 

e. Sifat Fisik Diastereomer 

 Diastereomer tidak mencerminkan gambar satu sama lain, dan dengan demikian, sifat 

fisik mereka berbeda, termausk rotasi optik. Gambar 5.12 membandingkan sifat fisik dari 3 

stereoisomer dari asam tartrat, terdiri dari senyawa meso yang merupakan diastereomer dari 

sepasang enansiomer. 



Stereokimia                                                               | 108 

 

 

Sifat  A B C A+B (1:1) 

Titik leleh (
o
C) 171 171 146 206 

Kelarutan (g/100 mL H2O) 139 139 125 139 

[α] +13 -13 0 0 

Penandaan R,S R,R S,S R,S - 

Penandaan d,l d l none d,l 

 

 Sifat fisik A dan B berbeda dari diastereomer C mereka. 

 Sifat fisik dari campuran rasemat A dan B (kolom terakhir) dapat dibedakan dari 

enansiomer mereka dan diastereomer C. 

 C merupakan senyawa meso akiral, sehingga optik tidak aktif. 

 

Apakah sifat fisik dari serangkaian senyawa yang sama atau berbeda memiliki aplikasi praktis 

di laboratorium. Sifat fisik mencirikan keadaan fisik senyawa dan dua senyawa biasanya 

dapat dipisahkan hanya jika sifat fisik mereka berbeda.  

 Karena dua enansiomer memiliki sifat fisik identik, mereka tidak dapat 

dipisahkan dengan teknik fisik umum seperti distilasi. 

 Diastereomer dan isomer konstitusional memiliki sifat fisik yang berbeda dan 

karena itu mereka dapat dipisahkan dengan teknik umum. 

 

SIFAT KIMIA ENANSIOMER 

Ketika dua enansiomer bereaksi dnegan reagen akiral, mereka bereaksi pada tingkat yang 

sama, tetapi ketika bereaksi dengan kiral, reagen non-rasemat, mereka bereaksi pada tingkat 

yang berbeda. 

 Dua enansiomer memiliki sifat kimia sama persis kecuali untuk mereka bereaksi 

dengan kiral, reagen non-rasemat. 
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Untuk analogi sehari-hari, pertimbangkan apa yang terjadi ketika anda menyerahkan 

sebuah benda akiral seperti pena dan objek kiral cahaya sarung tangan kidal. Tangan kiri dan 

kananmu adalah enansiomer, tetapi mereka berdua bisa memegang pena kiral dengan cara 

yang sama. Dengan sarung tangan, namun, hanya tangan kanan bisa muat didalamnya, bukan 

tangan kirimu. 

Kami akan memerika reaksi spesifik molekul kiral dengan kedua reagen kiral dan akiral 

di teks nanti. Disini, kita memeriksa dua lebih aplikasi umum. 

 

a. Obat Kiral 

Organism hidup adalah lautan molekul kiral. Banyak obat yang kiral dan sering kali 

mereka harus berinteraksi sengan reseptor kiral atau enzim kiral untuk menjadi efektif. Salah 

satu enansiomer dari obat dapat secara efektif mengobati penyakit sedangkan bayangannya 

mungkin tidak efektif. Atau, satu enansiomer dapat memicu satu respon biokimia dan 

bayangannya mungkin mendapatkan respon yang sama sekali berbeda. 

Contohnya, obat ibuprofen dan fluoxetine masing-masing berisi satu pusat stereogenik, 

dan demikian ada sepasang enansiomer, hanya satu yang menunjukkan aktivitas biologis. (S)-

ibuprofen adalah komponen aktif agen anti-inflamasi Motrin dan Advil, dan (R)-fluoxetine 

adalah komponen aktif anti-depresan Prozac. 

 

 S enansiomer naproxen, molekul yang diperkenalkan Bab 5, adalah agen anti-inflamasi 

aktif tetapi R enansiomer adalah racun hati yang berbahaya. Mengubah orientasi dua 

substituen untuk membentuk citra cermin sehingga dapat mengubah aktivitas biologis untuk 

menghasilkan efek samping yang tidak diinginkan di enansiomer lainnya.  
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 Jika obat kiral bisa dijual sebagai enansiomer tunggal aktif, mungkin harus 

menggunakan dosis yang lebih kecil dengan efek samping yang lebih sedikit. Banyak obat 

kiral terus dijual sebagai campuran rasemat, namun karena lebih sulit dan lebih mahal untuk 

mendapatkan enansiomer tunggal. Sebuah enansiomer tidak mudah dipisahkan dari campuran 

rasemat karenan dua enansiomer memiliki sifat fisik yang sama. Di Bab 12, kita akan belajar 

reaksi yang dapat membentuk enansiomer tunggal aktif, sebuah perkembangan penting dalam 

membuat obat kiral yang mudah tersedia. Keputusan baru oleh Food and Drug Administration 

telah mendorong pengembangan yang disebut pengganti rasemat, paten dan pemasaran 

enansiomer tunggal, bagaimanapun, sebuah perusahaan harus menunjukkan bukti bahwa hal 

itu memberikan manfaat yang signifikan atas rasemat.  

 

b. Enansiomer dan Indera Penciuman 

 Penelitian menunjukkan bau dari molekul tertentu lebih banyak ditentukan oleh 

bentuknya daripada kelompok fungsional tertentu. Contohnya, heksakloroetana (ClCCCl3) 

dan siklooktana tidak memiliki kesamaan struktural yang jelas, tapi mereka berdua memiliki 

bau seperti Champor, sebuah fakta yang berhubungan dengan bentuk bulat mereka yang 

sama. Setiap molekul mengikat berbentuk bola di reseptor penciuman hadir pada ujung saraf 

di bagian hidung, mengakibatkan bau yang sama. 

 Karena enansiomer berinteraksi dengan reseptor bau kiral, beberapa enansiomer 

memiliki bau yang berbeda. Ada beberapa contoh baik ditandai dari fenomena alam ini. 

Contohnya, siklooktana dan molekul lain yang sejenis dalam bentuk mengikat reseptor 

penciuman tertentu pada sel-sel saraf yang terletak di bagian atas rongga hidung. Hasil 

mengikat dalam bentuk impuls saraf yang menuju otak, yang menafsirkan impuls dari 

reseptor tertentu sebagai bau tertentu.  

 (S)-carvone adalah yang bertanggung jawab dari bau jintan, sedangkan (R)-carvone 

adalah yang bertanggung jawab untuk bau tanaman mint (permen). 
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Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa struktur tiga dimensi molekul sangat penting 

dalam kimia organik.  
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