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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Senyawa kovalen koordinasi terbentuk antara ion logam yang memiliki orbital d 

yang belum terisi penuh (umumnya ion logam transisi) dengan ligan yang memiliki 

pasangan elektron bebas atau donor elektron. Pelaksanaan analisis anorganik kualitatif 

banyak melibatkan reaksi-reaksi yang menghasilkan pembentukan kompleks, hal ini 

bermanfaat dalam mengidentifikasi karakter senyawa yang terbentuk. Umumnya 

logam pusat berasal dari golongan transisi atau logam golongan utama (Silsberberg, 

M.S., 2000 : 23). 

Unsur transisi didefinisikan sebagai unsur yang memiliki kulit d atau f yang 

terisi sebagian. Ion tembaga(II) merupakan salah satu ion logam transisi divalensi 

deret pertama yang mempunyai konfigurasi elektron 3d9 dengan satu elektron tidak 

berpasangan (Lee, 1991: 827). Tembaga(II) memiliki stabilitas kompleks yang paling 

besar jika dibandingkan dengan logam transisi deret pertama yang lain dan paling 

stabil jika dibandingkan dengan bilangan oksidasi tembaga lain. Kebanyakan senyawa 

tembaga(I) cukup mudah teroksidasi menjadi tembaga(II) (Cotton and Wilkinson, 

1988: 766). 

Tembaga(II) membentuk sejumlah kompleks dengan bilangan  koordinasi I dan 

II membentuk geometri tetrahedral dan oktahedral karena mempunyai orbital d yang 

kosong sehingga dapat menerima elektron dari gugus lain atau ligan untuk berikatan. 

Kompleks-kompleks tembaga banyak digunakan sebagai obat pembasmi hama dalam 

pertanian, karena toksisitas tembaga terhadap mahluk hidup yang cukup tinggi. Garam 

tembaga(II) klorida dalam bentuk kompleks anionik tetraklorokuprat, (CuCl4)
2-, 

mempunyai sifat karakteristik yang menarik berkenaan dengan sifat termokromik, 

yaitu perubahan warna oleh karena perubahan temperatur (Willet, R.D., et al, 1974: 

2919). 

Pembentukkan kompleks juga melibatkan ligan yang merupakan senyawa 

dengan atom atau gugus yang mampu mendonorkan sepasang elektron, atau yang 

bermuatan negatif untuk membentuk suatu ikatan dengan atom atau ion logam pusat. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 2 

Ligan morfolina mempunyai atom donor N dan O, sedangkan piperidina mempunyai 1 

atom donor N, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Struktur morfolina (a) dan piperidina (b). 

Morfolina (C4H9NO) adalah ligan yang mempunyai nama lain diethyleneimide 

oxide atau diethylene imodoxida, merupakan senyawa heterosiklik non aromatik. 

Morfolina merupakan kimia serbaguna yang penting dalam industri, seperti karet, 

pencegah korosi, sintesis pengkilap optik, produk farmasi dan bahan pencelup. 

(http://www.inchem.org). 

Sifat fisik dan kimia morfolina yaitu tidak berwarna, berminyak, higroskopis, 

larutan volatil dengan bau amina yang khas. Senyawa ini mempunyai titik didih 

128,9oC, titik beku –4,9oC, dan densitas (20o): 0,999 g/cm3. Reaksi morfolina sama 

seperti amina sekunder yang lain. Morfolina dengan asam anorganik membentuk 

garam dan amida. Senyawa ini dapat dialkilasi pada atom nitrogen dengan metode 

umum menggunakan alkil halida, dialkil sulfat dan kombinasi aldehida dan asam 

format (Orthmer, K., 1993 : 83). 

Sifat fisik dan kimia piperidina yaitu tidak berwarna dengan titik didih 106,3oC, 

titik beku –11,0oC dan densitas pada 15oC sebesar 0,8659 g/cm3. Senyawa ini larut 

dalam air, alkohol dan eter. Piperidina merupakan basa kuat. Piperidina ditemukan 

dalam jumlah yang kecil dalam piper ningrum L piperaceae (lada hitam). Piperidina 

dibuat dari reduksi pyridine dengan asam dan logam seperti timah atau pemanasan 

piperidina dengan alkali. Piperidina sering digunakan dalam sintesis organik, akselator 

karet dan obat-obatan (Arthur dan Elisabeth rose, 1956:869). 

 Hong, M., et al (1996) mensintesis dan mengkarakterisasi kompleks 

(Ph4P)2[MoCu3OSe3Cl3(Pyridine)].CH3CN, ligan piridin berikatan pada ion Cu(1) 

HN

O

NH

(a) (b) 
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melalui atom N, koordinasi pada atom Mo mendekati bentuk tetrahedral, seperti yang 

ditunjukkan oleh Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.  Struktur dari anion senyawa [MoCu3OSe3Cl3(Py)] (Hong, M., et al, 

1996) 

Pietro Riccieri dan Edoardo Zinato (1996) juga mensintesis dan 

mengkarakterisasi kompleks (pyridine)pentaamminechromium(III), kompleks  

berbentuk oktahedral dengan krom(III) sebagai ion pusat yang berikatan dengan N 

pada piridin seperti ditunjukkan oleh Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.  Senyawa kompleks (pyridine)pentaamminechromium(III) (Riccieri 

dan Zinato, 1996) 

Hidetaka, Y. (1996) mensintesis kompleks trans-bis (morpholine-

N)cadmium(II) tetracyanonickelate(II)), bersistem kristal kompleks ortorombik, 

berbentuk square planar, morpholine terkoordinasi pada atom Cd pada posisi trans, 

struktur kompleks [Cd(morp)2Ni(CN)4] ditunjukkan oleh Gambar 4. 
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Gambar 4.  Struktur kompleks [Cd(morp)2 Ni(CN)4] (Yuge, 1996) 

Secara struktural keberhasilan sintesis senyawa diatas membentuk kompleks 

karena memiliki atom donor N yang berada dalam lingkar. Hal ini memungkinkan 

ligan morfolina dan piperidina dapat membentuk kompleks dengan ion logam, karena 

ligan tersebut memiliki atom donor N yang berada dalam lingkar. Kedua ligan 

tersebut merupakan golongan amina siklis, reaksi keduanya sama seperti amina-amina 

sekunder yang lain, dengan asam anorganik mereka membentuk garam, dan dengan 

asam organik membentuk garam atau sebuah amida.  

B. Perumusan masalah 

1. Identifikasi masalah 

Perbedaan gugus atom donor dari ligan morfolina dan piperidina ditunjukkan 

oleh Gambar 1, ligan morfolina memiliki gugus N-H dan gugus -O- (eter) dalam siklis 

yang memiliki kemampuan untuk mendonorkan elektron ke ion logam Cu(II), 

sedangkan ligan piperidina terdapat gugus N-H dalam siklis yang juga dapat 

mendonorkan elektron ke ion logam Cu(II), menyebabkan berbagai kemungkinan 

struktur kompleks yang dapat terbentuk dan hal ini menarik untuk dipelajari.  

Studi penentuan kadar Cu2+ dapat dilakukan dengan metode mikroanalisis, 

kristalografi dan AAS. Karakteristik lain yang bisa dipelajari adalah warna kompleks 

yang terbentuk, pergeseran λmaks pada spektra UV-Vis, pergeseran gugus fungsi pada 
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spektra IR, sifat termal material, harga momen magnetik, daya hantar listrik, potensial 

reduksi atau oksidasi. 

2. Batasan masalah 

Kompleks yang akan disintesis dari penelitian ini adalah kompleks antara ion 

logam Cu2+ dengan ligan morfolina dan piperidina. Pelarut yang digunakan adalah 

pelarut metanol. Penentuan bilangan koordinasi senyawa kompleks dapat diketahui 

dengan metode perbandingan mol, dan kandungan ion logam dari senyawa kompleks 

dilakukan dengan AAS. Dari data ini maka komposisi kompleks dapat diperkirakan. 

Karakterisasi senyawa kompleks yang terbentuk dilakukan dengan spektrofotometer 

UV-Visible, spektrofotometer Infra Merah, perubahan pola termogram DTA, sifat 

kemagnetan, daya hantar listrik dan potensial reduksi atau oksidasi. 

3. Rumusan masalah 

Permasalahan yang diteliti adalah: 

a. Bagaimana sintesis senyawa kompleks antara ion Cu2+ dengan ligan morfolina dan 

piperidina? 

b. Bagaimana karakteristik masing-masing senyawa kompleks yang terbentuk antara 

tembaga (II) dengan ligan morfolina dan piperidina? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mensintesis senyawa kompleks ion logam Cu2+ dengan ligan morfolina dan 

piperidina. 

2. Mengetahui karakteristik masing-masing senyawa kompleks yang terbentuk 

antara tembaga (II) dengan ligan morfolina dan piperidina. 

 D. Manfaat Penelitian 

Memberikan informasi tentang sintesis dan karakteristik masing-masing 

senyawa kompleks yang terbentuk. 
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