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Ringkasan dan Summary 

Penelitian ini bertujuan mempelajari pola kebergantungan karakter fisikokimia garam 

1,3-Alkilmetil-1,2,3-benzotriazolium sebagai fungsi simetri kation dan struktur anion. 

Karakter fisikokimia yang dikaji meliputi sifat termal, transisi fasa, daya hantar ionik, 

kestabilan elektrokimia, dan kelarutan. Aspek fisikokimia dipilih karena aspek-aspek 

inilah yang merupakan aspek pokok dari pengembangan material cairan ionik sebagai 

pelarut ionik, elektrolit, maupun fluida teknik. Simetri kation divariasikan dengan 

mensubstitusikan berbagai gugus alkil dengan panjang berbeda, sedangkan struktur anion 

divariasikan dengan menggunakan berbagai anion dengan tingkat distribusi muatan 

negatif terdelokalisasi yang berbeda. Penelitian dilakukan dengan maksud untuk 

mendapatkan dasar teoritis dan empiris dalam pengembangan sistem cairan ionik baru 

berbasis garam benzotriazolium.  

 

Penelitian dilakukan secara eksperimen di laboratorium. Kegiatan diawali dengan sintesis 

garam 1,3-Alkilmetil-1,2,3-benzotriazolium dengan memvariasikan simetri kation 

(dilakukan dengan mensubstitusi berbagai gugus alkil dengan panjang berbeda, yakni 

metil, etil, heksil, dan oktil) dan struktur anion (dilakukan menggunakan anion dengan 

tingkat distribusi muatan negatif terdelokalisasi yang berbeda, yakni bromida, tiosianat, 

tetrafluoroborat, asetat, dan p-toluensulfonat). Hasil karakterisasi struktur menggunakan 

metode spektroskopi inframerah (FTIR) dan resonansi magnetik inti (
1
H-NMR) telah 

dapat mengungkap pola interaksi sekunder kation dan anion dalam tiap senyawa hasil 

sintesis. Selanjutnya dilakukan uji sifat fisikokimia meliputi sifat sifat termal, transisi 

fasa, daya hantar ionik, kestabilan elektrokimia, dan kelarutan. Korelasi hasil 

karakterisasi struktur senyawa dan hasil uji sifat fisikokimia kemudian dianalisis sebagai 

masukan atau informasi untuk mempelajari pola kebergantungan karakteristik fisikokimia 

bahan terhadap simetri kation dan struktur anion serta penjelasan rasionalnya.  

 

Studi spektroskopi inframerah (FTIR) menunjukkan bahwa walaupun sulit dikorelasikan, 

tetapi kecenderungan data menunjukkan bahwa pita-pita vibrasi ulur CH aromatis 

v(C(2&5)-H) dan v(C(3&4)-H) dan CH alifatis v(NC-H) nampak bergeser ke arah 

frekuensi yang lebih tinggi dengan menguatnya ikatan C-H aromatis pada lingkar 
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benzotriazolium karena interaksi ikatan hidrogen yang melemah. Peningkatan kekuatan 

ikatan hidrogen sejalan dengan urutan CH
-
O2CCH3 > CH Br

-
 > CH SCN

-
 > CH

-

F4B > CH
-
O3S(H4C6)CH3. Urutan ini sesuai juga tingkat kebasaan anion. Kecuali pada 

anion asetat yang memiliki ikatan rangkap terkonjugasi pada ikatan C=O dan C-O, anion 

lainnya mengikuti kaidah bahwa makin besar tingkat distribusi muatan negative 

terdelokalisasi makin lemah sifat kebasaan (basa Lewis) anion yang bersangkutan. Makin 

basa anion, makin kuat pembentukan ikatan hidrogen lemah tipe CH X, sehingga 

interaksi kation-anion juga kuat. Hal ini akan menyebabkan bergesernya frekuensi vibrasi 

ulur ν(CH) aromatis ke arah harga yang lebih rendah. Studi spektroskopi resonansi 

magnetik inti (
1
H-NMR) menguatkan studi spektroskopi inframerah. Studi 

1
H-NMR yang 

dilakukan terhadap garam pada konsentrasi larutan dimethylsulfoxide-d6 yang identik 

menunjukkan bahwa pergeseran kimia proton C(2&5)H, C(3&4)H dan N-CH akan 

meningkat sejalan dengan meningkatnya kebasaan anion dan kemampuannya membentuk 

ikatan hidrogen. 

 

Walaupun juga sulit untuk dikorelasikan, tetapi studi sifat termal dan transisi fasa melalui 

TG/DTA/DSC menunjukkan bahwa berkurangnya simetri kation (dengan bertambahnya 

panjang gugus alkil R) akan menurunkan titik leleh/titik transisi gelas. Peningkatan 

simetri akan menyebabkan makin efektif dan makin kompaknya ion-ion tersusun dalam 

kisi kristal sehingga akan meningkatkan titik leleh/titik transisi gelas. Sebaliknya 

pengurangan simetri kation akan menyebabkan berkurangnya efektifitas dan kekompakan 

susunan ion-ion dalam kisi padatnya sehingga akan menurunkan energi kisi dan 

akibatnya dapat menurunkan titik leleh/titik transisi gelas. Studi TG/DTA/DSC juga 

menunjukkan bahwa sejalan dengan meningkatnya ukuran anion (berpengaruh pada 

meningkatnya tingkat distribusi muatan negatif terdelokalisasi) akan menurun pula titik 

leleh/titik transisi gelas garam. Hal ini berkaitan dengan reduksi tarikan Coulomb kation-

anion yang berpengaruh pada energi kisi (makin mengecil) dan membesarnya karakter 

kovalen garam. Urutan ukuran anion dan tingkat distribusi muatan negatif adalah 

CH Br
-
 > CH SCN

-
 > CH

-
F4B > CH

-
O2CCH3 > CH

-
O3S(H4C6)CH3. Pada cairan 

ionik yang pembentukannya dilakukan melalui reaksi alkilasi amina atau posfana, reaksi 

dekomposisi melalui realkilasi dan dealkilasi banyak dipoengaruhi jenis anionnya. 
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Beberapa garam amonium kuartener ternyata mengalami dekomposisi pada 150 
o
C, 

sedangkan cairan ionik dapat stabil sampai suhu 315 
o
C dan bahkan 385 

o
C. Berbeda 

dengan pelarut air dan pelarut organik yang mempunyai entang cair sangat terbatas, 

cairan ionik berbasis garam 1,3-alkilmethyl-1,2,3-benzo-triazolium dapat mempunyai 

rentang cair sampai 366 bahkan 375 K. 

 

Kajian daya hantar ionik melalui electrochemical impedance spectroscopy (EIS) 

menunjukkan bahwa dari semua cairan ionik yang disintesis, 1,3-oktilmetil-1,2,3-

benzotriazolium tiosianat merupakan cairan ionik yang memiliki tahanan yang paling 

kecil sehingga dapat dikatakan bahwa cairan ionik tersebut dapat menghantarkan arus 

paling besar. Cairan ionik yang memiliki tahanan yang paling besar yaitu 1-metil-3-oktil 

benzotriazolium p-toluensulfonat. Sedangkan untuk 1-metil-3-oktil benzotriazolium 

bromida, tahanan yang dimiliki cairan ionik tersebut lebih baik dibanding 1-metil-3-oktil 

benzotriazolium p-toluensulfonat walaupun nilai tahanannya masih kurang baik 

dibanding 1-metil-3-oktil benzotriazolium tiosianat. Hal ini dapat dikaitkan dengan 

struktur kation dan anion yang berpengaruh pada viskositas senyawa. Viskositas senyawa 

sangat mempengaruhi tahanan suatu senyawa. Semakin kecil viskositas, maka tahanan 

yang dihasilkan semakin kecil sehingga kemampuan cairan ionik untuk mengalirkan arus 

tinggi, begitu pula sebaliknya. Hal tersebut disebabkan pergerakan ion di dalam senyawa 

dengan viskositas relatif rendah lebih mudah dibandingkan di dalam senyawa yang lebih 

kental. Semakin mudahnya ion untuk bergerak diindikasikan dengan harga tahanan (R) 

yang kecil. 

 

Studi kestabilan elektrokimia menunjukkan bahwa nilai electrochemical window 

elektrokimia tergantung dari kestabilan reduksi dan oksidasi dari garam. Pada kasus 

cairan ionik, nilai electrochemical window terutama tergantung dari ketahanan kation 

tereduksi dan ketahanan anion teroksidasi. Selain itu, kemurnian pun dapat 

mempengaruhi kestabilan elektrokimia dari cairan ionik. Adanya pengotor seperti ion 

halida dan air dapat mempengaruhi nilai kestabilan elektrokimia dari cairan ionik. Urutan 

kestabilan elektrokimia adalah SCN
-
 > Br

-
 > [CH3(C6H5)SO3]

- 
dan panjang gugus alkil 

besar > panjang gugus alkil R kecil.  
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Studi kelarutan garam dalam air menunjukkan bahwa urutan kelarutan adalah Br
-
 > SCN

-
 

BF4
-
 > CH3COO

-
 > CH3(C6H5)SO3

-
 dan R pendek > R panjang. Kecenderungan sifat 

kelarutan dalam dalam air dipengaruhi oleh kemampuan anion dan kation berinteraksi 

dengan molekul air melalui ikatan hidrogen. Studi kelarutan selulosa dalam garam 

menunjukkan bahwa panjang gugus alkil R dan jenis anion yang digunakan sangat 

berpengaruh dalam proses pelarutan selulosa. Pengaruh tersebut saling berkaitan 

sehingga tidak dapat disimpulkan secara terpisah baik pengaruh panjang alkil maupun 

jenis anion. Baik kation maupun anion yang digunakan memiliki peran masing-masing 

dalam proses pelarutan. Anion dalam cairan ionik memiliki peran dalam memutuskan 

ikatan hidrogen sedangkan kation dalam cairan ionik memiliki peran dalam penstabilan 

muatan. Sehingga dalam proses pelarutan selulosa ini diperlukan ikatan coulomb kation-

anion pelarut yang sesuai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


