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BAB VII 

HIDROKARBON DAN MINYAK BUMI 
 

Kimia adalah ilmu yang mempelajari susunan, struktur, sifat dan perubahan materi serta energi yang menyertai 

perubahan tersebut. 

A. HIDROKARBON 

Atom karbon merupakan atom paling banyak yang menyusun tubuh makhluk hidup dan di alam semesta, 

senyawa dari atom karbon menduduki jumlah terbanyak.  Senyawa yang disusun oleh atom karbon dinamakan 

senyawa karbon atau senyawa organik. Senyawa karbon paling sederhana adalah hidrokarbon yang hanya 

mengandung karbon (C) dan hidrogen (H). Di alam, hidrokarbon banyak ditemukan pada minyak bumi dan gas 

alam. 

Mengapa atom karbon menjadi atom penyusun senyawa terbanyak di alam semesta ini? Apakah atom karbon 

mempunyai sifat khusus, sehingga dapat membentuk senyawa yang paling banyak di alam semesta ini? 

 

B. KEUNIKAN ATOM KARBON 

Atom karbon mempunyai nomor atom 6, (konfigurasi elektronnya = 2. 4) sehingga dalam sistem periodik 

terletak pada golongan IVA dan periode 2. Keadaan tersebut membuat atom karbon mempunyai beberapa 

keistimewaan sebagai berikut. 

 Atom Karbon Memiliki 4 Elektron Valensi 

Berdasarkan konfigurasi elektronnya, atom karbon memiliki elektron valensi. Untuk mencapai kestabilan, atom 

karbon membutuhkan 4 elektron lagi dengan cara berikatan kovalen. Atom karbon dapat berikatan dengan 

sesama atom karbon maupun dengan atom non logam lainnya, misalnya atom hidrogen dan oksigen 

 Atom Unsur Karbon Relatif Kecil 

Ditinjau dari konfigurasi elektronnya, dapat diketahui bahwa atom karbon terletak pada periode 2, yang berarti 

atom ini mempunyai 2 kulit atom, sehingga jari-jari atomnya relatif kecil. Hal ini menyebabkan ikatan kovalen 

yang dibentuk relatif kuat dan dapat membentuk ikatan kovalen rangkap. 

 Atom Karbon Dapat Membentuk Rantai Karbon 

Atom karbon dapat membentuk rantai karbon yang sangat panjang dengan ikatan kovalen, baik ikatan kovalen 

tunggal (C – C) atau jenuh dan ikatan kovalen rangkap (tidak jenuh), yaitu ikatan rangkap dua (C = C) dan 

rangkap tiga (C ≡ C). Selain itu dapat pula membentuk rantai lingkar (siklik). 

 

C. SUSUNAN RANTAI KARBON 

Berdasarkan bentuk rantainya, hidrokarbon dibedakan menjadi rantai karbon terbuka (alifatik), terdiri dari rantai 

lurus dan bercabang, dan rantai karbon tertutup (siklik). 

 
 

  

 

Rantai lurus Rantai bercabang 
Rantai tertutup (siklik) 

Rantai terbuka (alifatik) 

 

PENGAYAAN 

Hidrokarbon siklik dapat dibedakan menjadi 

 Hidrokarbon alisiklik, yaitu hidrokarbon yang hanya mempunyai ikatan tunggal 

 Hidrokarbon aromatis adalah hidrokarbon siklik yang terdiri atas 6 atom karbon atau lebih yang 

memiliki ikatan rangkap dua terkonjugasi (selang-seling), contoh: benzena 
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D. POSISI ATOM C PADA RANTAI KARBON 

Berdasarkan posisinya dalam rantai karbon, atom karbon dapat dibedakan menjadi empat jenis yaitu 

 Atom karbon primer (1°), yaitu atom karbon yang terikat langsung pada 1 atom karbon yang lain. 

 Atom karbon sekunder (2°), yaitu atom karbon yang terikat langsung pada 2 atom karbon yang lain 

 Atom karbon tersier (3°), yaitu atom karbon yang terikat langsung pada 3 atom karbon yang lain. 

 Atom karbon kuarterner (4°), yaitu atom karbon yang terikat langsung pada 4 atom karbon yang lain. 

Contoh: 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

 

Perhatikan hidrokarbon di samping. 

Senyawa hidrokarbon tersebut memiliki 

5 atom C primer, 3 atom C sekunder, 1 

atom C tersier, dan 1 atom C kuartener. 

 

E. KLASIFIKASI HIDROKARBON 

1. Alkana 

Alkana merupakan senyawa hidrokarbon alifatik jenuh, yaitu hidrokarbon dengan rantai terbuka dan semua 

ikatan karbonnya merupakan ikatan tunggal. Senyawa alkana mempunyai rumus CnH2n+2. 

Jumlah 

atom C (n) 

Rumus 

Molekul 
Nama Senyawa Wujud 

Massa 

Molekul 

Titik leleh 

(°C) 

Titik didih 

(°C) 

1 CH4 Metana Gas 16 -182,5 -164,0 

2 C2H6 Etana Gas 30 -183,3 -88,6 

3 C3H8 Propana Gas 44 -189,7 -42,1 

4 C4H10 Butana Gas 58 -138,4 0,5 

5 C5H12 Pentana Cair 72 -139,7 36,1 

6 C6H14 Heksana Cair 86 -95,0 68,9 

7 C7H16 Heptana Cair 100 -90,6 98,4 

8 C8H18 Oktana Cair 114 -56,8 124,7 

9 C9H20 Nonana Cair 128 -51,0 150,8 

10 C10H22 Dekana Cair 142 -29,7 174,1 

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa secara berurutan terdapat selisih jumlah gugus –CH2–.Jika dalam  suatu deret 

senyawa terdapat selisih jumlah gugus sebanyak –CH2– secara berurutan maka senyawa-senyawa tersebut 

merupakan deret homolog. Deret homolog adalah senyawa-senyawa yang memiliki selisih gugus sebanyak –

CH2– dari senyawa sebelumnya. Dari tabel di atas, coba simpulkan sifat alkana. 

 

a. Isomer pada alkana 

Perhatikan senyawa hidrokarbon berikut. 

1.       3.   

 

2. 

 

 

Bagaimana rumus molekul ketiga senyawa di atas? Keadaan di atas disebut isomer, Isomer adalah suatu 

keadaan di mana senyawa-senyawa mempunyai rumus molekul sama, tetapi rumus strukturnya berbeda. 

Perbedaan tersebut terletak pada bentuk kerangka rantai karbonnya, sehingga ketiganya disebut merupakan 

isomer kerangka atau isomer struktur. Bagaimana pemberian nama ketiga senyawa di atas? 

 

3° 
2° 1° 
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b. Tata Nama Alkana 

Tata nama alkana mengacu pada tata nama IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry). Nama 

yang diturunkan dengan aturan ini disebut nama sistematik atau nama IUPAC, sedangkan nama yang sudah 

biasa digunakan sebelum tata nama IUPAC tetap digunakan dan disebut dengan nama biasa, nama pasaran, 

atau nama trivial. 

1) Rantai lurus, diberi awalan n- (normal) 

Contoh:      n-butana 

      n-propana 

2) Rantai tertutup, diberi awalan siklo 

Contoh:    siklobutana 

 

 

3) Rantai bercabang 

 Nama alkana bercabang terdiri dari dua bagian, yaitu: 

a) Bagian depan menunjukkan nama cabang. 

b) Bagian belakang menunjukkan nama rantai induk. 

Contoh: 2-metil butana, sebagai cabang adalah 2-metil, rantai induknya butana 

 

 

 

 

 Rantai induk adalah rantai terpanjang dalam senyawa. Rantai induk diberi nama alkana sesuai dengan 

panjang rantainya. 

Contoh:        Rantai induk: heksana 

        Ada dua cabang 

  

 

 

 

 Cabang merupakan gugus alkil (R), yaitu alkana yang telah kehilangan satu atom H. Gugus alkil dapat 

dirumuskan CnH2n+1. Berikut ini beberapa gugus alkil yang biasa digunakan. 

Jumlah 

atom C (n) 

Rumus 

Molekul 
Nama Senyawa 

Jumlah 

atom C (n) 

Rumus 

Molekul 

Nama 

Senyawa 

1 CH4 Metil 6 C6H14 Heksil 

2 C2H6 Etil 7 C7H16 Heptil 

3 C3H8 Propil 8 C8H18 Oktil 

4 C4H10 Butil 9 C9H20 Nonil 

5 C5H12 Amil 10 C10H22 Dekil 

 Posisi cabang dinyatakan dengan awalan angka. Untuk itu rantai induk perlu diberi nomor. Penomoran 

dimulai dari salah satu ujung rantai induk sedemikian hingga posisi cabang mendapat nomor terkecil. 

Contoh:       Rantai induk: pentana 

Cabang: metil di atom C no 2 

Sehingga nama: 2-metil pentana 

  

 Jika terdapat dua atau lebih cabang yang sama, dinyatakan dengan awalan di, tri, tetra, penta, dan 

seterusnya pada nama cabang.  

Contoh:  
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 Cabang-cabang yang berbeda disusun sesuai urutan abjad dari nama cabang itu. Misal etil ditulis terlebih 

dahulu daripada metil. 

 

Berikut contoh pemberian nama pada alkana 

1.        3. 

 

 

 

 

 

 

2.        4. 

 

 

 

 

 

2. Alkena 

Alkena adalah hidrokarbon alifatik tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap dua (C = C). Senyawa alkena 

mempunyai rumus CnH2n.  

 

a. Tata Nama Alkena 

1) Rantai lurus, sesuai alkana, tetapi akhiran –ana diganti –ena. Rantai diberi nomor dari ujung sedemikian rupa 

sehingga posisi atom C yang berikatan rangkap mendapat nomor terkecil. 

Contoh:       2-butena 

 

       1-butena  

2) Rantai bercabang, pada dasarnya mirip dengan alkana, beberapa yang harus diperhatikan 

a) Rantai induk adalah rantai karbon terpanjang yang mengandung ikatan rangkap. 

Contoh:  

 

 

 

 

 

b) Penomoran dimulai dari salah satu ujung rantai induk, sehingga ikatan rangkap mendapat nomor terkecil 

(bukan berdasarkan posisi cabang). 

Contoh: 

 

 

 

 

Beberapa contoh pemberian nama pada alkena: 

1.         3. 

 

1-butena         3-metil, 1-butena 

 

 

2.      2-metil, 1-propena  
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b. Isomer pada Alkena 

Seperti halnya pada alkana, alkena juga memiliki isomer. Pada alkena, dikenal isomer posisi, yaitu isomer yang 

terjadi karena adanya perbedaan posisi letak cabang atau posisi letak ikatan rangkap. 

Contoh:  Isomer posisi pada C4H8 

1.     1-butena 3.         2-metil-1-propena 

 

2.     2-butena 

     

3. Alkuna 

Alkena adalah hidrokarbon alifatik tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap tiga (C ≡ C). Senyawa alkena 

mempunyai rumus CnH2n.  

 

a. Tata Nama Alkuna 

Tata nama alkuna seperti halnya tata nama alkena, tetapi akhiran –ena diganti dengan –una. 

Contoh:      3-metil-1-butuna 

 

 

 

b. Isomer pada Alkuna 

Isomer pada alkuna seperti halnya pada alkena.  

Contoh: 

 

 

 

 

 

F. REAKSI-REAKSI PADA HIDROKARBON 

Beberapa reaksi pada hidrokarbon yaitu: 

1. Reaksi Oksidasi (pembakaran) 

Adalah reaksi hidrokarbon dengan oksigen. Pada reaksi pembakaran sempurna, terbentuk gas CO2 dan H2O, 

sedangkan pembakaran tidak sempurna menghasilkan gas CO dan H2O. 

2. Reaksi Adisi 

Adalah reaksi yang menyebabkan terjadinya perubahan ikatan tidak jenuh (rangkap) menjadi ikatan jenuh 

(tunggal). 

Contoh: CH2=CH2 + H2 → CH3-CH3 

  etena      etana  

3. Reaksi Eliminasi 

Adalah reaksi yang menyebabkan terjadinya perubahan ikatan jenuh (tunggal) menjadi ikatan tidak jenuh 

(rangkap). 

Contoh: CH3-CH3  → CH2=CH2 + H2 

 etana         etena  

4. Reaksi Polimerisasi 

Reaksi polimerisasi adalah reaksi penggabungan molekul-molekul sederhana (monomer) menjadi molekul besar 

(polimer). 

Contoh: Polimerisasi etena menjadi polietena 

n CH2 = CH2 → – CH2 – CH2– → [– CH2 – CH2 –]n 

 

G. KEGUNAAN HIDROKARBON DAN TURUNANNYA 

Semua bahan bakar fosil (batu bara, minyak bumi, dan gas) merupakan sumber utama hidrokarbon. Hidrokarbon 

(minyak dan gas) mayoritas digunakan sebagai bahan bakar untuk menghasilkan energi. Hidrokarbon rantai tak 

jenuh mempunyai kegunaan penting sebagai bahan dasar industri kimia dan polimer. Hidrokarbon mempunyai 

turunan senyawa yang sangat banyak, dan dapat dikatakan semua senyawa karbon atau senyawa organik 

merupakan senyawa turunan hidrokarbon karena unsur utama penyusunnya adalah hidrogen dan karbon. 
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Senyawa turunan hidrokarbon mempunyai kegunaan yang sangat banyak dan mencakup semua bidang 

kehidupan. 

Kegunaan Hidrokarbon 

No Nama Senyawa Kegunaan 

1. Metana Bahan bakar (LNG), bahan baku industri amonia 

2. Etana Bahan bakar (LNG), refrigerant (pendingin) 

3. Propana Bahan bakar (LPG) 

4. Butana Bahan bakar (LPG), bahan baku karet sintetis 

5. Oktana Komponen utama dalam bensin 

6. Etena Bahan baku plastik PE (poli etena) 

7. Propena Bahan baku plastik PP (poli propena) yang digunakan dalam serat sintetis 

8. Etuna Gas karbit (untuk mengelas dan mematangkan buah) 

 

Turunan hidrokarbon 

No Nama Senyawa Rumus Umum Contoh Kegunaan 

1. Alkohol R-OH CH3-OH (metanol) Pelarut, desinfektan 

C2H5-OH (etanol) Minuman keras 

2. Eter/ 

Alkoksi alkana 

R-O-R’ C2H5-O-C2H5 

(etoksi etana/dietil eter) 

Obat bius 

3. Aldehid/ 

Alkanal 

R-COH HCOOH 

(metanal/formaldehid) 

Pengawet mayat 

4. Alkanon/Keton R-CO-R CH3COCH3  

(aseton/dimetil keton) 

Pembersih kuteks 

Pelarut vernish 

5. Asam 

Karboksilat 

R-COOH CH3COOH 

(asam etanoat/asetat) 

Asam cuka 

CH3-CH2-CH2-COOH 

(asam butanoat/butirat) 

Terdapat dalam keringat 

manusia 

6. Ester/ 

Alkil Alkanoat 

R-COO-R’ CH3COOC2H5 

(etil etanoat) 

Essens aroma pisang 

Keterangan: R = alkil 

 

H. MINYAK BUMI (PETROLEUM, Petrus=batu, oleum=minyak) 

1. Pembentukan Minyak Bumi 

Minyak bumi terbentuk dari fosil-fosil hewan dan tumbuhan kecil yang hidup di laut dan tertimbun selama 

berjuta-juta tahun lampau. Ketika hewan dan tumbuhan laut mati, jasad mereka tertimbun oleh pasir dan lumpur 

di dasar laut. Setelah ribuan tahun tertimbun, akibat pengaruh tekanan dan suhu bumi yang tinggi, lapisan-

lapisan lumpur dan pasir berubah menjadi batuan. Akibat tekanan dan panas bumi, fosil hewan dan tumbuhan 

yang terjebak di lapisan batuan secara perlahan berubah menjadi minyak mentah dan gas alam. 

2. Komponen Minyak Bumi 

Minyak bumi hasil pertambangan yang belum diolah dinamakan minyak mentah (crude oil). Minyak mentah 

merupakan campuran yang kompleks, yang komponen terbesarnya adalah hidrokarbon. Komponen-komponen 

minyak bumi sebagai berikut. 

 Golongan alkana. Golongan alkana yang tidak bercabang terbanyak adalah n–oktana, sedang alkana 

bercabang terbanyak adalah isooktana (2,2,4–trimetilpentana). 

 Golongan siklopentana. Golongan sikloalkana yang terdapat pada minyak bumi adalah siklopentana dan 

sikloheksana. 

 Golongan hidrokarbon aromatik. Golongan hidrokarbon aromatik yang terdapat dalam minyak bumi adalah 

benzena. 

 Senyawa lain dalam jumlah kecil (mikro), seperti senyawa belerang berkisar 0,01– 7%, senyawa nitrogen 

berkisar 0,01 – 0,9%, senyawa oksigen berkisar 0,06– 0,4%, dan mengandung sedikit senyawa organologam 

yang mengandung logam vanadium dan nikel. 
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3. Pengolahan Minyak Bumi 

Minyak mentah yang telah dipisahkan dari pengotornya diolah lebih lanjut dengan proses destilasi bertingkat, 

yaitu cara pemisahan campuran berdasar perbedaan titik didih. Fraksi-fraksi yang diperoleh dari proses destilasi 

bertingkat ini adalah campuran hidrokarbon yang mendidih pada interval (range) suhu tertentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Bensin (petrol atau gasolin) 

Bensin merupakan campuran dari n-heptana  dan 2,2,4-trimetiloktana (isooktana). Sebenarnya fraksi bensin 

merupakan produk yang dihasilkan dalam jumlah yang sedikit. Namun demikian karena bensin merupakan salah 

satu bahan bakar yang paling banyak digunakansehingga dilakukan upaya untuk mendapatkan bensin dalam 

jumlah yang besar. Salah satunya adalah dengan proses cracking (pemutusan hidrokarbon yang rantainya 

panjang menjadi hidrokarbon rantai pendek). Minyak bumi dipanaskan pada suhu tinggi sehingga rantai 

hidrokarbon yang kurang begitu dibutuhkan dapat dipecah menjadi rantai pendek, sesuai rantai pada fraksi 

bensin. 

Mutu atau kualitas bensin ditentukan oleh bilangan oktan., yaitu persentase isooktana yang terkandung di dalam 

bensin. Hal ini terkait dengan efisiensi pembakaran yang dilakukan oleh bensin terhadap mesin kendaraan. 

Komponen bensin berantai lurus menghasilkan energi yang kurang efisien, artinya banyak energi yang terbuang 

sebagai panas bukan sebagai kerja mesin. Hal ini menyebabkan terjadinya knocking atau ketukan pada mesin 

yang menyebabkan mesin menjadi cepat rusak. Semakin tinggi bilangan oktan, semakin baik proses pembakaran 

di dalam mesin. Bensin premium memiliki bilangan oktan 82, sedangkan bensin super memiliki bilangan oktan 

98. 

Untuk meningkatkan bilangan oktan bensin, ditambahkan satu zat yang disebut TEL (tetraetil lead) atau tetraetil 

timbal Pb(C2H5)4. Penambahan TEL dalam konsentrasi sampai 0,01% ke dalam bensin dapat menaikkan bilangan 

oktan, sehingga ketukan pada mesin dapat dikurangi. Namun demikian penggunaan TEL ini memberikan dampak 

yang tidak baik bagi kesehatan manusia karena gas buang kendaraan bermotor menghasilkan partikel-partikel 

timbal. Akhir-akhir ini, penggunaan TEL diganti dengan dengan MTBE (metil tersier butil eter), yang memiliki 

fungsi sama untuk meningkatkan bilangan oktan, tetapi tidak melepaskan timbal di udara. 

 

  

Fraksi 
Jumlah 

atom C 

Trayek titik 

didih (°C) 
Kegunaan 

Petroleum Gas 1-4 <25 Bahan bakar 

Bensin 5-10 35-75 Bahan bakar 

Nafta 8-12 70-170 Bahan baku industri 

Kerosin 

(minyak 

tanah) 

10-14 170-250 Bahan bakar 

Minyak diesel 15-25 250-340 Bahan bakar 

Minyak 

pelumas 

19-35 250-500 Pelumas 

Aspal >40 >500 Lapisan permukaan 

jalan 
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Tugas 1 

LATIHAN ULANGAN 

 

1. Mengapa jumlah senyawa karbon di alam sangat dominan? 

2. Jelaskan perbedaan antara rantai alifatik dan rantai siklik, beri contoh masing-masing rantai. 

3. Apa yang dimaksud dengan hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tidak jenuh? Berikan contohnya. 

4. Tentukan posisi masing-masing atom C dalam senyawa hidrokarbon (a, b, c, d, dan e) berikut: 

5. Beri nama senyawa hidrokarbon berikut 

a.        

       e. 

        

       f. 

 

 

        

b.       g. 

 

          

       h. 

        

c.       i. 

 

 

 

d.       j.  

        

 

 

6. Tuliskan rumus struktur dari senyawa hidrokarbon berikut. 

a. 2,4–dimetilpentana 

b. 4–etil–2,3–dimetilheksana 

c. 3–etil–4,4,5–trimetilheptana 

d. 6–etil–2,2–dimetiloktana 

7. Buatlah empat isomer kerangka dari C6H14 dan beri nama masing-masing isomer. 

8. Buatlah empat isomer posisi dari C7H14 dan beri nama masing-masing isomer. 

9. Jelaskan reaksi pada hidrokarbon, meliputi: 

a. Reaksi oksidasi 

b. Reaksi adisi 

c. Reaksi eliminasi 

10. Bilangan oktan. 

a. Apa yang dimaksud dengan bilangan oktan? 

b. Bagaimana hubungan bilangan oktan terhadap mutu bensin? 

c. Bagaimana cara menaikkan bilangan oktan? 
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SOAL LATIHAN BAB VII 

PILIHAN GANDA 

1. Alkana tergolong senyawa hidrokarbon .... 

A. alifatik jenuh 

B. alifatik tidak jenuh 

C. alisiklik tidak jenuh 

D. aromatik 

E. parafin siklik tidak jenuh 

2. Diketahui struktur berikut: 

 
Atom C primer adalah atom C bernomor .... 

A. 2, 4, 6 D. 3, 7 

B. 3, 5, 7 E. 2, 4 

C. 1, 8 

3. Suatu senyawa alkana memiliki rumus struktur: 

 
Atom C kuartener pada struktur alkana tersebut 

adalah atom C nomor .... 

A. 1 D. 4 

B. 2 E. 7 

C. 3 

4. Senyawa hidrokarbon berikut yang mempunyai 

5 atom karbon adalah .... 

A. 3-metilheksana 

B. 2,3-dimetilbutana 

C. 2,2-dimetilpentana 

D. 2,4-dimetilbutana 

E. 2-metilbutana 

5. Nama senyawa alkana berikut adalah .... 

 
A. 3-metilheptana 

B. 4-etilheptana 

C. 4-etil-3-metilheptana 

D. isodekana 

E. 3,4-dimetilheptana 

6. Nama yang tepat untuk senyawa di bawah ini 

adalah .... 

 
A. 2,5–dietil–3–metilheksana 

B. 2–etil–4,5–dimetilheptana 

C. 6–etil–3,4–dimetilheptana 

D. 3,4,6–trimetiloktana 

E. 3,5,6–trimetiloktana 

7. Nama IUPAC dari senyawa yang mempunyai 

rumus struktur seperti di bawah ini adalah .... 

 
A. 2,3–dimetilheksana 

B. 2–metilbutana 

C. 1,2,2–trimetilpropana 

D. 2,3–dimetilbutana 

E. n–heksana 

8. Nama senyawa yang memiliki rumus struktur 

seperti di bawah ini adalah .... 

 
A. 2–metil–2–metilpropana 

B. 2,2–dimetilbutana 

C. 2,2–dimetilpropana 

D. 2–dimetilbutana 

E. 2,2–metilpropana 

9. Perhatikan rumus struktur berikut. 

 
Menurut kaidah IUPAC, nama senyawa dari 

rumus struktur di atas adalah.... 

A. 2–etil–4–metilheksana 

B. 5–metil–3–metilheksana 

C. 3–metil–5–metilheptana 

D. 2,5–dimetilheptana 

E. 3,5–dimetilnonana 

10. Yang bukan isomer dari oktana adalah .... 

A. 2-metilheptana 

B. 2,3-dimetilheksana 

C. 2,3,4-trimetilpentana 

D. 2,2-dimetilpentana 

E. 2,2,3,3,-tetrametilbutana 

11. Yang merupakan pasangan isomer adalah .... 

A. 2,3-dimetilpentena dan 2-metilpentena 

B. propana dan propena 

C. butana dan butuna 

D. pentana dan 2-metilbutana 

E. n-heksena dan sikloheksana 



59 

 

12. Berikut merupakan isomer dari n-heptana, 

kecuali .... 

A. 2,4-dimetil-pentana 

B. 2,2,3-trimetil-butana 

C. 2,3-dimetil-butana 

D. 3-metil-heksana 

E. 3,3-dimetil-pentana 

13. Berikut yang termasuk alkena adalah .... 

A. C3H8  D.  C6H14 

B. C4H6  E.  C6H6 

C. C5H10 

14. Nama senyawa CH3 – C(CH3)2 – CH = CH2 

adalah .... 

A. heksena D. 3,3–dimetil–1–butuna 

B. heksana  E.  3,3–dimetil–1–butena 

C. 2,2–dimetilbutana 

15. Nama senyawa berikut menurut IUPAC adalah 

.... 

 
A. 2-etil-2-pentena  

B. 2-etil-3-pentena  

C. 3-metil-3-pentena 

D. 3-metil-3-heksena 

E. 4-metil-3-heksena 

16. Nama yang tepat untuk senyawa berikut .... 

 
A. 3,5-dimetilheptana 

B. 3,5-dimetil-1-heptena 

C. 3,5-dimetil-2-heptena 

D. 3,5-dimetil-3-heptena 

E. 3,5-dimetil-4-heptena 

17. Senyawa berikut yang merupakan isomer dari 

2,3–dimetil–1–butena adalah .... 

A. 2–butena 

B. 2–heksena 

C. 2–metil–1–butena 

D. 2,2–dimetil–1–pentena 

E. 2–metil–2–butena 

18. Zat yang tergolong senyawa hidrokarbon tak 

jenuh dan mempunyai satu ikatan rangkap tiga 

adalah .... 

A. butana  D.  etilena 

B. etena  E.  asetilena 

C. butena 

19. Dalam setiap molekul alkuna .... 

A. semua ikatan antaratom karbon merupakan 

ikatan rangkap tiga 

B. terdapat setidaknya satu ikatan rangkap 

C. terdapat setidaknya satu ikatan rangkap 

tiga 

D. semua atom karbon mengikat 4 atom H 

E. jumlah atom H lebih sedikit daripada atom C 

20. Gas yang terbentuk pada reaksi antara batu 

karbid dengan air adalah .... 

A. etana D. metana 

B. etena E. butana 

C. etuna 

21. Rumus umum golongan alkuna adalah .... 

A. CnH2n  D.  CnHn 

B. CnH2n+2  E.  CnHn–1 

C. CnH2n–2 

22. Nama IUPAC senyawa berikut ini adalah .... 

 
A. 2–etil–5–metil–3–heksuna 

B. 1,4–dimetil–2–heksuna 

C. 5–metil–3–heptuna 

D. 2–metil–5–etil–2–heksuna 

E. 3,6–dimetil–4–heptuna 

23. Senyawa berikut yang bukan merupakan isomer 

posisi dari 2-dekuna adalah…. 

A. 4-metil-2-nonuna 

B. 2,2-dimetil-4-oktuna 

C. 5-dekuna 

D. 2,3,4-trimetil-6-dekuna 

E. 2-etil-3-metil-5-heptuna 

24. Berikut yang bukan isomer heptuna adalah .... 

A. 3–metil–2–heksuna 

B. 4,4–dimetil–2–pentuna 

C. 3–metil–1–heksuna 

D. 3,4–dimetil–1–pentuna 

E. 3,3–dimetil–1–pentuna 

25. Suatu hidrokarbon mempunyai rumus empiris 

CH. Jika Mr senyawa tersebut adalah 26, maka 

rumus molekulnya adalah .... 

A. CH2  D.  C2H6 

B. C2H2  E.  C3H3 

C. C2H4 

26. Senyawa berikut yang bukan merupakan minyak 

bumi adalah .... 

A. nafta  D.  aspal 

B. kerosin  E.  keton 

C. bensin 

27. Senyawa yang paling banyak terdapat dalam 

minyak bumi adalah .... 

A. alkana  D.  sikloalkana 

B. alkena  E.  senyawa aromatis 

C. alkuna 

28. Senyawa berikut yang termasuk gas alam 

adalah .... 

A. etana dan etuna 

B. metana dan oktana 
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C. propana dan propilena 

D. metana dan etana 

E. propana dan butana 

29. Cara yang digunakan untuk memisahkan fraksi-

fraksi minyak bumi adalah .... 

A. distilasi  D.  dekantasi 

B. ekstraksi  E.  adisi 

C. sublimasi 

30. Fraksi minyak bumi yang dihasilkan pada suhu 

30 °C – 200 °C adalah .... 

A. kerosin  D.  nafta 

B. LPG  E.  petroleum 

C. bensin 

31. Fraksi-fraksi minyak bumi berikut disusun 

berdasarkan kenaikan titik didih adalah .... 

A. bensin, nafta, LPG 

B. solar, kerosin, nafta 

C. nafta, kerosin, solar 

D. solar, nafta, kerosin 

E. kerosin, nafta, solar 

32. Yang menentukan kualitas bensin adalah .... 

A. isooktana  D.  isopentana 

B. isobutana  E.  propana 

C. heksana 

33. Pada bensin yang memiliki angka oktan 80, 

perbandingan isooktana dan n-heptana .... 

A. 1 : 4  D.  5 : 1 

B. 4 : 1  E.  1 : 5 

C. 8 : 1 

34. Bilangan oktan dari pertamax adalah .... 

A. 80  D.  90 

B. 86  E.  92 

C. 88 

35. Zat yang ditambahkan dalam bensin untuk 

meningkatkan mutu bensin adalah .... 

A. TEL  D.  LPG 

B. kerosin  E.  eter 

C. nafta 

36. Zat anti-knocking yang ramah lingkungan 

adalah .... 

A. MTBE  D.  LNG 

B. LPG  E.  Belerang 

C. TEL 

37. Logam berat yang berbahaya bagi kesehatan 

akibat penggunaan TEL sebagai zat aditif pada 

minyak bumi adalah .... 

A. Zn  D.  Pb 

B. Hg  E.  Cd 

C. As 

38. Konversi minyak bumi menjadi bensin dilakukan 

dengan cara .... 

A. reforming  D.  adisi 

B. blending  E.  Substitusi 

C. cracking 

39. TEL sebagai zat aditif pada bensin, dianggap 

berbahaya karena dapat menyebabkan .... 

A. pencemaran CO 

B. pencemaran NO 

C. pencemaran CO2 

D. hujan asam 

E. pencemaran timbal 

40. Berikut ini yang bukan hasil dari industri 

petrokimia adalah ... . 

A. detergen  D.  asbes 

B. plastik  E.  karet 

C. pupuk 

 

 

URAIAN 

41. Tentukan semua isomer dan nama dari masing-masing isomer untuk senyawa: 

a.  C4H10  c. C5H8 

b.  C5H10 

42. Tentukan nama senyawa berikut kemudian tentukan atom C primer, atom C sekunder, atom C tersier,dan 

atom C kuartenernya: 

a.        b. 

   

43. Beri nama senyawa berikut: 

a.       d.  

    

 

 

b.  
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 e.     

 

 

c.  

 

 

 

 

44. Tuliskan rumus struktur dari senyawa-senyawa berikut. 

a. 3–etil–2,3,4–trimetil–pentana 

b. 2,4–dimetil–2–heksana 

c. 4,4–dietil–3,5,5,6–tetrametilheptana 

d. 4-etil-2,4-dimetiloktana 

e. 3,3,4,5–tetrametil–1–heksena 

f. 4,4-dietil-2,5-dimetil-2-heksena 

g. 2,4,5–trimetil–5–propil–2–dekena 

h. 3,3–dimetil–4–propil–1–heptuna 

i. 5–etil–2,2–dimetil–3–heptuna 

j. 2,5,6–trimetil–3–dekuna 

45. Pencemaran yang disebabkan oleh pembakaran tidak sempurna bahan bakar kendaraan bermotor dianggap 

lebih berbahaya daripada pencemaran yang disebabkan oleh pembakaran sempurna bahan bakar tersebut. 

Jelaskan alasannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semua yang dimulai dengan rasa marah, akan berakhir dengan rasa malu. – Benjamin Franklin – 


