
LIGAN

Outline :

Jenis-jenis Ligan

Ligan Tripod, Ligan 
Makrosiklik dan Ligan 
Pengapsul

Bilangan Koordinasi



Pengertian Ligan

• Molekul-molekul atau ion-ion 
mendonorkan yang elektron-elektron, 
biasanya merupakan electron pair

• Basa Lewis NH3 H2O, CO, CN-, NO2
-

dan Cl- (Asam 

Molekul yang mempunyai pasangan 
elektron ikatan π : asetilena, etilen,benzen

memiliki pasangan elektron π  dan 
elektron tidak berpasangan C5H5 (Cp) 
,C3H5 (alil) dan NO (nitrosil)



• Ligan prespektif baru :

Di dalam Ligan terdapat atom donor 
yaitu

Atom yang memiliki pasangan 
elektron bebas memiliki elektron  
tak berpasangan atau atom yang 
terikat  melalui ikatan π . 

Ligan membentuk Ikatan Kovalen 
Koordinasi



Ikatan Kovalen Koordinasi

• Suatu ikatan kovalen, dimana kedua 
elektron yang digunakan untuk berikatan 
berasal dari  salah satu atom

A  + :B         A:B 

Contoh  NH4
+ Cl

Cu[H2O]4
2+ SO4

2-. H2O  CuSO4.5H2O  
(biru tua) bila dipanaskan ????



Mengapa Kompleks Logam 
Transisi Berwarna ????

• Kompleks Cr urea (Ungu)

• Kompleks Cu (acac) (biru)

• Kompleks Mn(acac) (ungu)

1. Belum lengkapnya pengisian 
orbital d 

2. Sifat dari ligan yang diikatnya oleh 
ion    pusat

3. Perubahan elektron dalam orbital 
d-d

Ingat  : dxy dxz dyz (t2g)  dx
2-dy

2 dz
2

(eg)



• Contoh Ti(H2O)6
3+ menyerap kuanta 

cahaya sehingga elektron tereksitasi 
dari t2g   ke   eg

dari persamaan kuanta Energi 
cahaya hijau diserap maka warna 
Ti(H2O)6

3+

(cahaya putih)-(cahaya hijau)

= cahaya ungu (warna yang 
diemisikan oleh larutan   

Teori medan Kristal /Ligan (CFT)





Sifat Kemagnetan
kompleks Transisi

• Arus listrik yang mengalir melalui kawat 
dihasilkan momen magnet atau momen 
magnet yang ditimbulkan suatu atom/ion 
diakibatkan oleh gerakan elektron pada 
sumbunya 

• Elektron yang menempati orbital sama 
mempunyai spin yang berlawanan : maka 
momen magnet = o

• Sifat kemagnetan unsur kompleks transisi 
bergantung dari banyaknya elektron d 
tunggal



Jenis-jenis Ligan

• Ligan 
monodentat

H2O, CO, Cl-, 
NH3

CO (ingat)

EPh3 dan ECy

• Ligan bidentat

• Ligan tridentat

• Ligan 
tetradentat atau 
kuadridentat

• Ligan 
pentadentat

• Ligan 
heksadentat

• Ligan Tripod, 
makrosiklik dan 
pengapsul



Ligan monodentat



• Ligan monodentat



Ligan monodentat



Piridin dapat membentuk dua ikatan kovalenPiridin dapat membentuk dua ikatan kovalenPiridin dapat membentuk dua ikatan kovalen





• Ligan bidentat





• Ligan tridentat



• Ligan pentadentat dan heksadentat













Dua model penggambaran ikatan antara atom pusat dengan dua atom 

karbon yang terlibat dalam ikatan pi 



Ligan dengan pasangan 

elektron pi dan elektron 

tak berpasangan 



Ligan makrosiklik



Ligan pengapsul



Bilangan Koordinasi

• Banyaknya atom donor yang terikat 
pada atom pusat

• Bilangan koordinasi ≠ bilangan 
oksidasi atau tingkat oksidasi



Bilangan Oksidasi

• Bilangan oksidasi dari atom yang 
berikatan adalah muatan yang 
dimiliki oleh atom tersebut apabila 
elektron-elektron dalam setiap ikatan 
diberikan pada atom yang lebih 
elektronegatif




