
PERCOBAAN 2

SPEKTRA INFRA MERAH SENYAWA ORGANIK

Tujuan :

menghitung dan menandai spektra vibrasi dari beberapa molekul organik 

menggunakan perhitungan ab initio HF/6-31g*.

Latar belakang :

Serapan cahaya dalam daerah infra merah dari spektrum elektromagnetik 

akan menghasilkan gerakan vibrasi. Energi cahaya infra merah tidak cukup kuat 

untuk menghasilkan eksitasi elektron. Frekuensi serapan dan intensitasnya sangat 

sensitif  terhadap  detail  dari  geometri  molekular.  Oleh  karena  itu,  spektroskopi 

vibrasi  (infra  merah  dan  raman)  dapat  digunakan  untuk  menentukan  gugus 

fungsional tertentu dalam senyawa kimia.

Dalam  kimia  komputasi,  perhitungan  frekuensi  harus  dilakukan  dalam 

struktur teroptimasi. Hal ini dikarenakan mode vibrasi normal terletak di tengah 

geometri  dalam kesetimbangan sehingga perhitungan frekuensi  harus dilakukan 

menggunakan metode yang sama yang digunakan untuk optimasi geometri. Selain 

untuk menentukan gugus fungsional tertentu, dalam kimia komputasi perhitungan 

frekuensi bisa digunakan untuk menentukan struktur apakah berada dalam keadaan 

minimum ataukah transisi. Setiap struktur dikatakan berada pada kondisi minimum 

jika  tidak  ada  frekuensi  imajiner  (bilangan  gelombang  negatif)  dan  struktur 

dikatakan berada keadaan transisi jika memiliki satu frekuensi imajiner. Struktur 

dengan dua frekuensi imajiner dikatakan sebagai saddle point tingkat kedua. 

Perhitungan  frekuensi  juga  dapat  digunakan  untuk  analisis  termokimia. 

Satu  hal  yang perlu  diingat  agar  menghilangkan  kesalahan  dalam perhitungan, 

maka bilangan gelombang harus dikalikan dengan faktor skala. 

Dalam percobaan kali  ini  kita akan menggunakan perhitungan frekuensi 

untuk mengidentifikasi gugus fungsional senyawa organik (1-butuna, asetaldehida, 

asam asetat, asetonitril, benzena, butana, cis-2-butena dan metanol).
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Prosedur :

1. Gambarkan  masing-masing  struktur  di  atas  menggunakan  Avogadro, 

kemudian optimasi geometri.

2. Setelah itu masuk ke menu extentions → NWChem.

3. Pada menu Calculation, pilih Geometry Optimization, Theory HF, Basis set 

6-31G(d).  Kemudian ketikkan task scf freq di  bawah task scf optimize. 

Dengan  ini,  setelah  optimasi  NWChem  akan  langsung  melakukan 

perhitungan frekuensi.  Kemudian  klik  generate,  simpan dengan ekstensi 

.nw.

4. Kemudian buka terminal (untuk desktop KDE bisa menggunakan konsole 

dan GNOME bisa menggunakan gnome terminal). Pindah ke direktori file 

input  NWChem yang telah  dibuat  tadi  menggunakan perintah  cd  {dir}, 

misalnya  file  tadi  disimpan  di  /home/user/testing/nwchem.  Maka 

perintahnya cd /home/user/testing/nwchem lalu ketikkan perintah nwchem 

nama-file-input.nw >& nama-file-output.out &

5. Buka file .out tadi menggunakan ChemCraft, maka akan muncul bilangan 

gelombang dan jenis vibrasinya.

6. Cari bilangan serapan khas dari masing-masing gugus fungsi (bisa dicari di 

buku-buku  kimia  organik),  catat  bilangan  gelombangnya  dan  kalikan 

dengan faktor skala untuk HF/6-31G(d), 0.8953.

# Buku petunjuk praktikum kimia komputasi AIC, Jurusan Kimia FMIPA 

UGM dengan tambahan dan perubahan pada metode dan pendahuluan.

#  Young,  D.  C,  2001,  Computational  Chemistry:  A  Practical  Guide  for  

Applying Techniques to Real-World Problems,  John Wiley & Sons,  New York.

#  Computational  thermochemistry:  prediction  amd  estimation  of  molecular 

thermodynamics Irikura,  K.K.;  Frurip, D. J.,  Eds.;  American Chemical Society, 

1998. -> aku lupa link-nya tapi ada di web cccbdb.nist.gov mungkin di bagian 

appendix.


