
PERCOBAAN IV
DIMER ASAM ASETAT DALAM FASA GAS DAN CAIR 

Tujuan :

Menghitung besaran energi ikatan hidrogen asam asetat dalam fasa gas 

dan cair.

Latar Belakang :

ikatan hidrogen merupakan salah satu interaksi lemah antar molekul yang 

sangat  berperan  penting  dalam  kehidupan  baik  dalam  sistem  kimia  di 

laboratorium maupun di sistem biokimia di dalam makhluk hidup. 

Terbentuknya dan kekuatan ikatan hidrogen sangat dipengaruhi konformasi 

struktur  dari  masing-masing  molekul  yang  berinteraksi.  Dalam asam asetat 

diketahui bahwa ikatan hidrogen terkuat akan terbentuk bila kedua asam asetat 

memiliki konformasi sebagai berikut :

energi ikatan hidrogen berdasarkan prinsip supramolekular di mana energi 

ikatan hidrogen merupakan selisih dari energi interaksi dengan masing-masing 

monomernya.

Ketika dua buah molekul saling berinteraksi maka akan ada kemungkinan 

dua molekul menggunakan fungsi gelombang satu sama lain atau sering yang 

disebut  dengan  BSSE  (basis  set  superpositon  error).  Untuk  mengatasi  ini 

koreksi  BSSE  perlu  dilakukan  dan  salah  satu  metode  mengkoreksi  BSSE 

adalah counterpoise yang diusulkan oleh Boys dan Bernardi.
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Metode Percobaan :

1. menghitung energi ikatan hidrogen dimer asam asetat dalam fasa gas.

• Gambarkan struktur dimer asam asetat sesuai gambar 1 menggunakan 

program Avogadro.

• Pilih menu extensions → optimize geometry. 

• Pilih menu extensions → NWChem.

• Optimasi  menggunakan  metode  HF  dengan  basis  set  3-21G  dan 

kemudian klik generate lalu simpan file tersebut.

• Optimasi menggunakan NWChem dengan perintah 

$  (alamat  file  binary  nwchem)/nwchem  nama_file_input.nw  >& 

nama_file_output.out

• buka kembali file output menggunakan avogadro. Lalu hapus salah satu 

asam asetat  dan lakukan pembuatan input  untuk single point  dengan 

menggunakan metode dan basis set yang sama untuk optimasi (simpan 

file ini dengan nama lain).

• Lakukan single point menggunakan NWChem.

• Hal yang sama juga dilakukan untuk asam asetat yang lainnya.

• Hitung energi ikatan hidrogen menggunakan rumus 

energi ikatan hidrogen = energi interaksi total - (energi asam asetat 1 + 

energi asam asetat 2).

• lakukan hal yang sama untuk metode HF dengan basis set 6-31G dan 6-

31+G(d).

2. menghitung BSSE dimer asam asetat dalam fasa gas

• buka kembali  file output HF/3-21G dimer asam asetat  menggunakan 

avogadro.

• Pilih menu extensions → NWChem

• pilih Calculation = Single Point Energy  metode =HF basis set = 3-21G

• pada kotak input sesudah basis .. end tambahkan
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bsse

 mon asam_asetat_satu nomor masing-masing atom asam_asetat_satu 

dipisahkan dgn spasi

mon  asam_asetat_dua  nomor  masing-masing  atom  asam_asetat_dua 

dipisahkan dgn spasi

end

• hitung energi BSSE, energi interaksi setelah ditambahkan dengan BSSE 

dan energi ikatan hidrogen setelah ditambahkan dengan BSSE.

• Lakukan hal yang sama untuk basis set 6-31G dan 6-31+G(d).

Pembahasan:

• berapakah energi ikatan hidrogen yang diperoleh menggunakan masing-

masing basis set? Bandingkan dengan eksperimen.

• berapakah energi ikatan hidrogen yang diperoleh menggunakan masing-

masing basis set setelah koreksi BSSE?

• Manakah yang memberikan BSSE yang paling besar dan mengapa?

• Setelah mengetahui energi BSSE metode dan basis set manakah yang 

paling cocok digunakan untuk menghitung dimer asam asetat?

• Coba gunakan konformasi dimer asam asetat yang lain sebagai 

perbandingan untuk menghitung energi ikatan hidrogen!
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