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Telah dilakukan kajian teontts penentuan selektivitas thiacrown ether jenuh 1,4,7,10,13,16heksatiasiklooktadekana
(l8S6) dan tak jenuh 1,4,7,10,13,I6-heksatiasiklooktadekena
(l8-UT-6) terhadap
senyawa-senyawa logam transisi HgClz dengan metode semiempirik PM3 berdasarkan energi ikat dan
struktur geometri kompleksnya. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa kompleks thiacrow/l ether tak jenuh
(18-UT -6) memiliki selektivitas yang lebih tinggi terhadap senyawa HgCIz jika dibandingkan dengan
thiacrmm ether jenuh (l8S6). Analisis geometri kompleks Hg(18S6)C1z dan Hg(18-UT-6)Clz dengan
metode semiempirik PM3 ini menunjukkan hasil yang hampir sarna dengan data eksperimen X-Ray
Crystallography.

logam asam lunak seperti Hg+z, Pd+2 dan Cu+z.
HgCIz merupakan salah satu jenis senyawa

Selektivitas kation oleh thiacrown ether disebabkan

merkuri anorganik yang bersifat paling toksik dan

oleh besarnya afinitas atom donor belerang terhadap

banyak mencemari air tawar maupun air laut. Dalam

kation logam lunak. Riset-riset selanjutnya

air laut dan air sungai dengan kadar alkalinitas ren-

jukkan bahwa thiacrOwl1 ether memiliki kemampu-

dah maka logam merkuri berada dalam bentuk se-

an ekstraksi yang lebih tinggi terhadap kation logam

nyawa kompleks klorida, sedangkan dalam air su-

perak (www.ginganet.org).

ngai dengan kadar alkalinitas

Tsuchiya et 01 (2003) juga telah me!akukan

tinggi maka logam

merkuri berada dalam bentuk kompleks

hidroksi.

penelitian eksperimental tentang sifat pengomplekan

Sumber pencemaran logam berat merkuri ini banyak

thiacrown

berasal dari pertambangan,

senyawa-senyawa

industri cat, industri ker-

menun-

ether

jenuh

dan tak jenuh

terhadap

logam transisi HgCIz, CdClz dan

tas, sebagai katalis pada industri PVC serta sumber-

ZnClz dalam aseton pada temperatur

sumber lainnya (Darmono,

eksperimen yang telah dilakukan oleh Tsuchiya el af

2001). Sampai saat ini

normal. Pada

belum ditemukan antidot atau obat untuk keracunan

(2003),

kronis yang disebabkan oleh logam merkuri. Semen-

dan Hg(J 8-UT -6)Clz dengan dengan jumlah

tara itu untuk keracunan alrut yang disebabkan oleh

sarna, yaitu sekitar 95%.

garam-garam

merkuri, biasanya diberikan suntikan

senyawa kelator (palar, 1994).

yang banyak

khelat untuk mengikat

Interaksi

kristal kompleks

antara

thiacrown

digunakan

sebagai

zat

suatu kation logam alkali,

hanya ditentukan
ukuran

rongga

oleh ukuran
thiocrown

ngaruhi oleh faktor-faktor

ether,

Hg(l8S6)C1z
yang

ether dengan

suatu kation logam ataupun senyawa

Eter mahkota merupakan salah satu polieter
makrosiklik

didapatkan

netral tidak

diameter

ion dan

tapi juga

dipe-

lain seperti jumlah dan

alkali tanah, transisi dan molekul netral (Bartsch,

posisi atom-atom

1989). lhiacrowl1 ether merupakan

salah satu jenis

ubahan konformasi molekul, baik sebagai akibat in-

eter mahkota dengan atom oksigen yang disubstitusi

teraksi dengan logam maupun karena interaksi de-

oleh atom sulfur sebagai atom donor (Jones, 1997).

ngan pelarut,

Menurut

e!ektron (Tsuchiya et ai, 2002).

Bradshaw

dan

Izatt (1997),

thiacrowl1

ether memiliki afinitas yang tinggi terhadap logam-

donor dalam molekul ligan, per-

karakter

atom donor

dan densitas

Pada analisis teoritis dengan menggunakan

3,16Itadap
t dan
jenuh
engan
engan
'(-Ray

pleks antara thiacrowlI ether dengan senyawa logam

Hard Disk 20 GB, Random Acces Memory (RAM)

transisi HgCh dapat dilihat dari konformasi

geo-

256 MB ; perangkat lunak kimia komputasi Hyper-

metri dan energi ikat total yang dimiliki oleh kom-

chem 6.0 for Windows, sedangkan pengolahan data

pleks (Anderson et ai, 1997). Dengan asumsi bahwa

dengan

semakin kecil energi ikat total kompleks, atau se-

Excel untuk Windows.

Makin besar selisih energi

ikat kompleks

logam

berupa

terbentuk (www.cmste.uncc.edu).

heksathiasiklooktaadekana

Pemodelan

molekul

menuntun

pada pe-

mahaman yang lebih dalam tentang fenomena

hu-

bungan sifat dengan struktur dan mendorong

pe-

lebih lanjut tentang efisiensi dan se-

et ai, 1996).

pengompleks

Krueger et at (1996) telah melakukan

pemodelan molekul senyawa-senyawa

transisi

(Krueger

tio siklik dan

terhadap logam

merkuri dan perak dengan menggunakan

metode semiempirik PMJ.

>lekan
'hadap
h dan
Pada

a et al

ether jenuh

ether tak jenuh

18-UT -6 terhadap senyawa logam

Penentuan

perhitungan

1,4,7,10,13,16-

(18-UT -6) dan HgCh

selektivitas

thiacrowll

ether

dah

pengomplekan

PMJ

dengan dua tahap, yaitu

energi ikat molekul sebelum dan sesudengan

dan penentuan

metode

selektivitas

semiempirik

thiacrowll

ether

terhadap senyawa logam transisi HgCI2.
Perhitungan
energi
empirik ZINDO/l
Untuk

setiap

dengan
senyawa

met ode
yang

semi-

digunakan

dalam penelitian ini, dibuat model secara dua

kan metode semiempirik ZINDO/! telah dilakukan

dimensionalnya

yang berkesesuaian dengan data eksperimen.

adalah

: 1,4,7,10,13,16-

(18S6),

senyawa HgCh dilakukan

18S6 dan thiacrowll

dengan hasil perhitungan

yang digunakan

jenuh (l8S6) maupun tak jenuh (18-UT-6) terhadap

dimensional

at (2004)

Microsoft

Prosethl, Penelitian

transisi CF3COOAg dan CdCh dengan mengguna-

oleh Hamdani et

lunak

model senyawa-senyawa

heksathiasiklooktadekena

a.

vitas thiacrowll

4 CPU 1.S GHz,

(R!

perangkat

Bahan penelitian

berarti

Pemodelan molekul dan penentuan selektikukan

menggunakan

semakin stabil konformasi geometri kompleks yang

rantai terbuka serta selektivitasnya
lmpu-

kom-

puter Processor tipe Pentium

lektivitas senyawa-senyawa
hadap

Window 98,

basis perhitungan kimia komputasi, kestabilan kom-

ngembangan
abkan

kasi : sistem operasi Microsoft

(20)

kemudian dibuat model tiga
(3D)

dengan

menggunakan

paket program Hyperchem 6.0. Selanjutnya dilakukan optimisasi geometri struktur berupa mi-

~6)Ch

Pada penelitian ini dilakukan penentuan se-

yang

lektivitas thiacrowIT ether jenuh dan tak jenuh ter-

konformasi struktur molekul yang paling stabil.

hadap logam transisi

molekul

Perhitungan

dilakukan

HgCl2 yang dilakukan dengan met ode semi empirik

semiempirik

PM3 dan batas konvergensi 0,001

PM3, karena metode ini dinilai lebih mendekati

kkal/(A.mol)

dan batas iterasi adalah 32767.

hasil eksperimen

Metode optimisasi yang digunakan adalah algo-

Hg dalam bentuk

yang telah dilakukan. Pemilihan

nimisasi

energi

molekul

untuk

dengan

mendapatkan

menggunakan

dipe-

metode ini dilakukan berdasarkan ketersediaan para-

ritma Polak-Ribiere.

.h dan

meter dan waktu penelitian, dimana metode PM3 te-

optimum, perhitungan dilanjutkan sampai mem-

lah diparameterisasi

peroleh energi dan data struktur elektronik mo-

1,

per-

untuk logam transisi Hg.

)at in-

lekul. Selanjutnya
II. METODOLOGI

PENELITIAN

Alat dan Bahan
Semua proses penelitian dilakukan dengan
menggunakan seperangkat komputer dengan spesifiKajian Teoritis Sifat '" (Siska Hamdani, dkk)

log. Kemudian
yang

file disimpan sebagai file.

hasil perhitungan

didapatkan

Microsoft Excel.

Setelah diperoleh struktur

diolah

dengan

energi ikat
program

b.
Penentuan
selektivitas
terhadap logam-Iogam transisi
Selektivitas
logam-logam

thiacrown ether

6) terisolasi. Adapun struktur 3D molekul 18S6 dan
18-UT -6 dengan pemodelan menggunakan

thiacrowll

ether

terhadap

PM3 ditunjukkan pada Gambar 1 dan Gambar 2.

transisi dilakukan dengan meng'\).

;;;,-

hitung energi ikat dari masing-masing

..':t'.

menganaJisis

panjang

ikat

diameter ukuran rongga mole-

dihitung

sebagai

selisih

.,

\~,.

~r:::

Keterangan gambar :
q : Belerang
o : Karbon
• : Hidrogen

kul (iari-jari kavitas) dan sudut ikat kompleks.
Energi

-t-!1

: ~::}

ikatan antar

atom, perubahan muatan atom belerang akibat
pengompleksan.

"'~..

senyawa
.

kompleks,

metode

Bentuk konformasi 3D 18S6 (atas)
dilihat dan samping (kiri) dan dari
atas
(kanan)
dengan
metode
semiempirik PM3

energi

dengan persamaan :

Hasil optimisasi geometri yang telah dilakukan dengan menggunakan met ode semiempirik PM3 ditunOptimisasi Geometri MoI~kul ThiacrowD Ether
18S6 daD 18-UT-6
Sebagai
molekul,

tahap

dilakukan

awal optimisasi

pemodelan

molekul

jukkan oleh Tabel 1. Ditinjau dan energi ikatnya,
thiacrowll

ether

l8-UT-6

geometri

thiacrowll

ether

18S6, karena struktur yang me-

senyawa

miliki energi terendah merupakan struktur yang pa-

thiacrowll ether jenuh (l8S6) dan tak jenuh (18-UT-

lebih stabil dari pada

ling stabil (Anderson et ai, 1997).

Tabel I Hasil perhitungan optimisasi geometri l8S6 dan 18-UT -6 dengan metode semiempirik PM3
Hasil optimisasi geometri molekul thiacrowll ether
18S6
18-UT-6
1,514
1,816
0,004
3708,369
3,998

Pada Tabel 1 terlihat bahwa panjang ikatan
antar atom C-C

dan C-S

ether tak jenuh

18-UT -6 lebih pendek

ikatan antar atom C--e

pad a molekul thiacrowlI

dan C-S

dari pada

pada molekul

thiacrowll ether jenuh 18S6 yang disebabkan oleh
keberadaan elektron

1,338
1,750
0,227
2928,375
3,236

kul thiacrowll ether 18-UT -6 menyebabkan molekul
thiacrowll ether lebih kaya elektron (densitas elektron lebih tinggi),
atom donor elektron

sehingga

kemampuan

sebagai

(ligan) dan kestabilan

akan

semakin meningkat.

pada molekul thiacrowlI ether

Pada molekul thiacrowlI ether terdapat gu-

tak jenuh 18-UT-6. Semakin pendeknya jarak antar

gus hidrofilik berasal dari atom belerang dan gugus

atom C-S

lipofilik yang berasal dari gugus etilen (-CH2-CH2-).

1t

disebabkan oleh adanya resonansi elek-

tron pada ikatan rangkap C dengan pasangan elek-

Dua gugus dengan kepolaran

yang bertolak bela-

tron bebas pada atom S sehingga seolah-olah antara

kang ini akan mempengaruhi

kelarutan eter mah-

atom C-S

kota. Eter rnahkota dapat larut dalam pelarut polar

juga terbentuk

ikatan rangkap seperti

pada struktur thiophen (Me Murry, 2000).

seperti air dan alkohol, tetapi juga dapat larut dalam

Adanya distribusi elektron akibat pembentukan ikatan rangkap yang terkonjugasi

pada mole-

pelarut non polar seperti benzena

dan kloroform.

Jenis media yang melarutkan eter mahkota tersebut

akan

mempengaruhi

konformasi

geometri

dari

ditemui. Pada molekul eter mahkota 18C6 ditemui
675 macam konformasi ideal strukturnya yang ter-

molekul eter mahkota tersebut.
Jika molekul thiacrown ether berada dalam

bentuk pada energi yang relatif rendah. Thiacrowl1

atom belerang yang bersifat

ether 18S6 memiliki bentuk konformasi dengan unit

polar akan tertarik keluar bidang eter mahkota yang

agOa ag~ a ag-a ag~ a agOa ag~ a, sedangkan molekul

akan menyebabkan

gugus etilen

masuk kedalam

18-UT -6 dengan unit agOa ag" a ag~a agOa agOa ag" a.

rongga makrosiklik

Sebaliknya jika dalam media

Senyawa thiacrowl/ ether jenuh memiliki simetri C\

media hidrofilik, mw

lipofilik,
rongga

atom belerang
thiacrowll

ether

akan

tertarik

serlangkan

ke dalam

gugus

etilen

sedangkan

thiacrowll

memiliki simetri

(2.

ether

tak jenuh

18-UT-6

Eter mahkota 18C6 juga mem-

yang bersifat non polar akan tertarik keluar rongga

bentuk konformasi

thiacrowlI ether (Vogtle, 1993).

terisolasi, dengan besar sudut rata-rata ±90°, ± 75°

Pada gambar 1 dan 2 terlihat bahwa semua
atom belerang pada molekul thiacrown ether

18S6

dan 18-UT-6 berada di dalam rongga makrosiklik,
sedangkan
rongga

dan ± 160° (Uiterwijk dan Gobel, 1983).
Selektivitas

Jadi pada penelitian

ini pe-

thillcrown ether jenuh dan tak jenuh

terhadap "gCll
Dari optimisasi

gugus etilen berada pada bagian luar

makrosiklik.

seperti ini jika dalam keadaan

pleks

thiacrown

geometri

ether

dengan

terhadap

kom-

senyawa

HgCh

perhitungan

semi-

modelan molekul 18S6 dan 18-UT -6 dilakukan de-

dengan

ngan mengasumsikan

empirik PM3 yang telah dilakukan, didapatkan hasil

thiacrowll ether berada dalam

media yang bersifat lipofilik, dan molekul thiacrowll

menggunakan

metode

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.

ether akan lebih kaya elektron. Kondisi ini akan sangat menguntungkan

jika

eter mahkota

tersebut
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Keterangan gambar :
;"} : Belerang
o : Karbon
o : Hidrogen

Gambar 3 SeJektivitas thiacrow/I ether 1856 dan 18UT -6 terhadap senyawa logam transisi
HgCh dengan metode semiempirik PM3
Dari Gambar 3 terlihat bahwa thiacrowll

Gambar 2 Bentuk konformasi 3D 18-UT-6 dilihat
dari samping (kiri) dan dari atas
(kanan) dengan metode semiempirik
PM3

ether 18-UT -6 memiliki selektivitas yang lebih tinggi terhadap HgCI2 jika dibandingkan

dengan 18S6.

Tingginya densitas elektron pada pusat kavitas moPada model molekul 18S6 posisi atom be-

lekul thiacrowl1 ether

tak jenuh

18-UT-6

serta

lerangnya tidak planar sedangkan pada model molerigiditas

struktur

molekulnya

yang

lebih

tinggi

kul 18-UT-6 posisinya hampir planar. Bentuk geodibandingkan
metri molekul

ini akan menyebabkan

18-UT-6
muatan

atom total belerang

18S6, telah meningkatkan

selektivitas

perbedaan
dalam

mengikat

logam

pada

senyawa

dan ukuran jari-jari
logam transisi.

kavitas kedua molekul thiacrowll ether.
Tingkat selektivitas logam Hg yang hampir
Kedua bentuk konformasi

geometri

thia-

croWl/ ether 18S6 dan 18-UT -6 merupakan

salah

sarna antara thiacrowl1 ether jenuh dan tak jenuh
bisa saja disebabkan oleh karena tingginya

fleksi-

satu bentuk konformasi eter mahkota yang banyak
bilitas 18S6. Jadi meskipun ukuran atom Hg lebih
Kajian Teoritis Sifat '" (Siska Hamdani, (Ikk)

besar,

namun

karena

konformasinya

18S6

lebih

akan menyesuaikan

lentur,

maka

dengan logam

Hg

X-Ray

menggunai<,trI

Crystallography

disajikan

pada Tabel 2 dan Tabel 3. Secara umum, data-data
panjang ikatan dan sudut ikat antar atom dengan

X-Ray Crystallography pada

pengukuran

kedua

kompleks Hg tersebut hampir mendekati data-data
hasil

perhitungan

teoritis

PM3.

Pada

kondisi

eksperimen kompleks akan dipengaruhi oleh faktorfaktor lain seperti pelarut yang digunakan dan kondisi reaksi lainnya. Dengan demikian, bisa saja terjadi berbagai interaksi selama proses pengomplekan,
seperti interaksi dengan peJarut, antar sesama molekul, dan lain-lain. Pada sisi lain, optimasi geometri
dengan PM3 memiliki kelemahan kurang bisa memprediksi interaksi-interaksi

yang lemah seperti inter-

aksi Van der Waals atau ikatan hidrogen.
Tabel

b. Struktur kompleks Hg(l8- T6)C12
Keterangan gambar :
;) : Belerang
o : Merkuri

o : Karbon
o : Hidrogen

G:

Hg(18-UT-6)Ch

dari kompleks

menunjukkan

molekul

kavitas thiacrow/l ether. dan keenam atom belerang
terikat pad a atom Hg dengan jarak yang hampir

di-Iakukan

4)

Hg(18-UT-6)Ch
piramidal

Sesuai dengan eksperimen

oleh Tsucjiya

H (18S6)CI2
Eks erimen
PM3
2,718
2,753
2,670
2,400
2,250
2,245

Panjang ikatan
rata-rata (A)
H -S
H -CI

H 18-UT-6
Eks erimen
PM3
3,194
2,767
2,359
2,346
2,250
2,245

bentuk yang hampir

mendekati planar dengan atom Hg terletak di pusat

sama(Gambar

Panjang ikatan
rata-rata (A)
H -S

Klor

Gambar 4 Geometri molekul kompleks Hg( 18S6)C12
dan
Hg(18-UT-6)
dengan
metode
semiempirik PMJ
Struktur geometri

2. Perbandingan
data teoritis kompleks
panjang
ikatan
rata-rata
kompleks
Hg(18S6)CI2 dan Hg(18-UT-6)CI2 dengan
data eksperimen.

et af (2003),

memiliki geometri

seperti yang terlihat

yang

kompleks

heksagonal bi-

koordinat

bipiramidal,

enam

Selisih
0,427
0,013
0,005

Sudut ikat
H (18S6)Ch
rata-rata (A) Eks erimen PM3
Selisih
0,1
CI-H -CI
180
179,9
S-H' -S
82,30
66,17
16,13

pad a Gambar 4b.

dengan

terdistorsi

Ch

Tabe1 3. Perbandingan data teoritis sudut ikat ratarata kompleks Hg(18S6)Ch dan Hg(18UT -6 )C12 dengan data eksperimen.

Selisih
15,7
4,3

Bentuk geometri kristal kompleks Hg(18S6)Ch adalah segiempat

Selisih
0,035
0,270
0,005

seperti

susunan atom
terlihat

pad a

Gambar 4a. Pada kedua kristal kompleks thiacrown

ether ini, kedua

atom CI terkoordinasi

dengan

menggunakan

merkuri pada posisi aksiaL
Data

hasil analisis

atom pada masing-masing

Berdasarkan

panjang

ikatan antar

kristal kompleks dengan

simpulkan

perhitungan

metode semiempirik

bahwa

jenuh (l8-UT-6)

kompleks
memiliki

teoritis

dengan

PM3 dapat di-

thiacrow/l ether tak
selektivitas

yang lebih

tinggi terhadap

senyawa
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