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“Orang  kimia  jangan  jadi  korban  iklan!” (kata  dosen  di  awal-awal  kuliah  kimia  koloid  dan 

permukaan tahun 2009)

Dulu sewaktu awal-awal  kuliah,  salah satu dosenku sempat  berkata  begini  “kalian ini  sebagai  

calon lulusan kimia harus bisa menjelaskan istilah-istilah kimia agar orang-orang awam tidak tertipu  

dengan istilah-istilah tersebut “. Waktu itu sih, aku tidak ambil pusing mengingat masih awal-awal 

kuliah dan banyak orang yang lebih paham dengan istilah-istilah tersebut.

Seiring dengan waktu berlalu, tampaknya penggunaan istilah-istilah kimia di masyarakat semakin 

berkembang dan juga semakin banyak digunakan untuk mempromosikan produk atau tempat tertentu, 

apalagi  di  era  back  to  nature  seperti  sekarang  ini  istilah-istilah  kimia  semakin  akrab  di  telinga 

masyarakat. Di satu sisi ini merupakan hal yang baik karena setidaknya kosa kata akan bertambah, 

tetapi di sisi lain istilah-istilah yang sering muncul itu ternyata berkonotasi “kurang baik” dan “kurang 

benar”. Kira-kira setahun lalu di kotaku diadakan acara semacam hutan masuk kota, di sana tentu saja 

banyak  permainan  dan  stand.  Ketika  aku  sedang  berada  di  tempat  simbahku,  bulekku  beserta 

keluarganya  baru  saja  pulang  dari  acara  tersebut  dan  membawa  oleh-oleh  beberapa  air  kemasan. 

Katanya sih air ini mengandung vitamin E, beta karoten,  tokoferol dan baik untuk kulit padahal kita 

tahu vitamin E termasuk salah satu vitamin yang larut dalam minyak dan senyawa yang larut dalam 

minyak tidak mungkin larut dalam air. Atas dasar itulah aku ingin sekedar menuliskan arti dari istilah-

istilah  kimia  yang  sering  digunakan  agar  masyarakat  awam  menjadi  teredukasi.  Aku  tidak  ingin 

menjelek-jelekkan suatu produk, tempat atau men-judge bahwa mereka itu salah, di sini aku hanya 

ingin sekedar menjelaskan sedikit tentang makna istilah tersebut. Bisa jadi penelitian-penelitian terbaru 

membuktikan manfa'at baru dari suatu zat kimia tersebut.

Sebelum masuk ke pembahasan inti,  ada baiknya kita membahas terlebih dahulu tentang kimia. 

Mengapa? Karena pertama beberapa orang yang aku temui (terutama anak SMA) tidak paham apa itu 

kimia padahal selama tiga tahun mereka belajar tentang kimia, kedua agar kimia tidak selalu identik 

dengan bahan berbahaya, limbah, bisa menyebabkan penyakit dll.. Kimia pada dasarnya sebuah ilmu 

pengetahuan yang mempelajari perubahan zat atau materi satu ke zat atau materi lain beserta energi 

yang menyertainya. Dengan kata lain, kimia mempelajari perubahan struktur satu materi ke materi lain 

begitu juga dengan energi yang menyertai perubahan tersebut. Sebagai contoh, penguapan air disebut 

dengan perubahan fisika karena hanya fasa zatnya saja yang berubah, tetapi jika kita membakar kayu 
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maka disebut perubahan kimia karena struktur materi penyusun kayu dengan hasil pembakaran sudah 

berbeda.  Berangkat dari definisi ini maka semua materi/zat yang ada di alam ini merupakan bahan 

kimia  sehingga ada  yang mengatakan bahwa “life  is  chemistry,  no life  without  chemistry”  (meski 

istilah ini tidak terlalu benar juga, mengapa tidak bisa membuat benda hidup? Dan mengapa manusia 

bisa mati?  Jawabannya karena ada aspek roh yang merupakan penyebab manusia  itu  hidup).  Pada 

jaman dahulu kimia mungkin identik dengan “magic” misalnya, mengubah besi menjadi emas, namun 

pada masa sekarang kimia lebih berperan dalam membantu kehidupan manusia ke arah yang lebih baik. 

Ilmu  kedokteran,  farmasi,  teknik,  material,  biologi  tidak  dapat  dipisahkan  dari  aspek  kimia  di 

dalamnya.  Udara, air, tanah, sabun, sampo semuanya merupakan bahan kimia. Bahkan materi seperti 

atom pun bisa dibuat pendekatan matematis sehingga kita bisa mendesain struktur senyawa yang baru 

melalui bantuan komputer. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa kimia tidak selalu identik dengan 

bahan  berbahaya  dan  beracun.  Kimia  merupakan  ilmu  sosialnya  MIPA karena  di  sini  dipelajari 

bagaimana interaksi antar atom satu dengan yang lain sehingga membentuk sebuah tatanan sosial yang 

beragam. Hanya saja atom-atom tersebut taat pada hukum sehingga mudah dipelajari dan tidak ada 

yang nyleneh.

Bahan kimia, seperti yang telah disinggung di atas tidak semuanya merupakan bahan berbahaya dan 

beracun. Sifat-sifat bahan kimia sendiri telah dikaji dan dimasukkan ke dalam sebuah datasheet yang 

sering disebut dengan safety datasheet (SDS). SDS menuliskan sifat-sifat bahan tersebut, efeknya jika 

terpapar dan bagaimana pertolongan pertama jika terkena bahan tersebut.  Beberapa web juga telah 

memasukkan sifat-sifat bahan kimia seperti pubchem dan chemspider. Di era modern ini berkembang 

pendekatan baru di laboratorium untuk menggunakan bahan kimia yang bersifat aman, tidak toksik dan 

mudah di-handle, mencari rute sintesis dan metode sintesis yang sebisa mungkin tidak menggunakan 

bahan yang berbahaya, paling cepat, paling efisien dan paling murah tentunya. Pendekatan ini sering 

dikenal dengan istilah Green Chemistry.  Tentu saja, kita tidak perlu mencari SDS untuk bahan yang 

sering digunakan sehari-hari seperti air,  minyak, bensin dll.  SDS digunakan ketika kita berinteraksi 

dengan bahan-bahan yang bersifat pekat, berbahaya dan beracun (tidak harus di laboratorium karena 

ternyata masyrakat awam banyak yang menggunakan bahan tersebut, misalnya merkuri atau air raksa 

untuk melarutkan emas, asam nitrat pekat untuk mencuci logam). Gampangnya, SDS digunakan ketika 

kita berinteraksi dengan bahan yang tidak kita familiar, misalnya di tempat yang juga menjual parfum. 

Pelarut parfum itu biasanya etanol atau aseton. Terutama aseton yang tidak boleh digunakan dalam 

2

http://chemspider.com/


Downloaded from neax502.wordpress.com, author : Niko Prasetyo

jumlah banyak secara sekaligus karena mudah terbakar, mudah menguap, menyebabkan iritasi dan bisa 

membuat kehilangan kesadaran. Dalam hal inilah para pelaku bisnis parfum bisa menggunakan SDS, 

mendesain  prosedur  dan  lokasi  kerja  yang  benar  sehingga  terciptalah  keselamatan  kerja  bagi 

pekerjanya. 

Satu hal yang penting lagi adalah bahan kimia itu memiliki kisaran tertentu yang diperbolehkan 

untuk dikonsumsi atau digunakan. Jika terlalu berlebihan jelas kurang baik dan jika kekurangan juga 

kurang baik.  Salah satu contohnya adalah logam. Di dalam tubuh manusia terdapat  beberapa jenis 

logam dalam bentuk ion. Kadar ion logam tersebut ada yang makro, mikro dan trace. Semua ada aturan 

tertentunya.  Misalnya jika unsur trace menjadi makro atau unsur makro menjadi mikro,  maka bisa 

dipastikan ada yang salah dengan tubuh orang tersebut. Contohnya Munir yang konon katanya diracun 

menggunakan Arsenik.

Setelah memahami apa itu  kimia,  bahan kimia secara umum maka ada baiknya kita  masuk ke 

pembahasan  inti  yaitu  penjelasan  sedikit  tentang  istilah-istilah  kimia  yang  sering  digunakan  di 

masyarakat awam. Tentu saja pembahasan yang komprehensif akan memakan waktu yang lama, maka 

dari itu di sini aku hanya menjelaskan secara singkat dan mudah diterima saja agar poin pentingnya 

bisa tersampaikan serta masyarakat setidaknya tahu apa sih  arti istilah itu.  Istilah-istilah kimia yang 

sering digunakan di masyrakat antara lain :

1. Bebas Bahan Kimia

kata-kata ini mungkin sudah sering terdengar terutama ketika mempromosikan produk, tempat 

yang  menggunakan  bahan  alam  (tanpa  bahan  sintetis  pabrik  maksudnya).  Mungkin  yang 

dimaksud oleh  si  pengguna kata-kata  ini  adalah produk atau tempat  yang ditawarkan tidak 

menggunakan bahan sintetis dari pabrik. Kata-kata ini jelaslah salah karena produk yang dia 

tawarkan juga merupakan bahan kimia,  kecuali  kalau produknya itu  berupa barang abstrak. 

Inilah merupakan salah kaprah di masyarakat, tidak semua bahan sintetis itu berbahaya seperti 

sampo,  sabun,  obat  nyamuk (kecuali  kalau diminum atau  dimakan).  Bahkan hampir  semua 

barang yang kita gunakan merupakan bahan sintetis pabrik.

2. Organik

organik, sama seperti kata ke-1 yang dimaksud si pengguna adalah kembali merujuk ke bahan 

yang bebas  bahan sintetis  pabrik.  Sebenarnya apa  sih pengertian organik  itu?  Kata organik 

sebenarnya  merujuk ke  bahan  yang  dulu  ditemukan  di  dalam makhluk hidup.  Nah,  karena 
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penyusun sebagian besar makhluk hidup berupa atom karbon, C maka kata organik memiliki 

konotasi senyawa-senyawa karbon. Hal ini menjadi rancu ketika kita bicara senyawa karbon, 

tapi tidak ada di makhluk hidup seperti graphite, fullerene dan carbon nanotube atau senyawa-

senyawa hidrokarbon seperti  metana,  propana dll.  Ditambah lagi ternyata di makhluk hidup 

juga ditemukan bahan-bahan anorganik seperti ion logam. Ingat, hemoglobin kita mengikat ion 

besi agar bisa mengikat oksigen, tulang dan gigi ada kalsium, di rambut ada sulfur dst. Sehingga 

istilah  organik  dan  anorganik  mulai  tipis  perbedaannya  dan  mungkin  hanya  jadi  pembeda 

laboratorium saja.

3. Anorganik

jika istilah organik merujuk pada bahan yang ditemukan di dalam makhluk hidup, maka istilah 

anorganik merujuk ke bahan yang ditemukan di luar tubuh makhluk hidup seperti bebatuan, 

udara, logam dan tanah. Namun ternyata bahan-bahan anorganik juga ditemukan di dalam tubuh 

makhluk  hidup.  Dalam  penggunaannya  sehari-hari,  anorganik  merujuk  kepada  bahan  hasil 

sintetis  pabrik,  misalnya  pupuk  anorganik.  Hmm,  pada  dasarnya  unsur  dalam pupuk  yang 

diperlukan  oleh  tanaman  itu  antara  lain  Nitrogen  (N),  P(fosfor),  K(kalium)  dll.  Sehingga 

tanaman tidak dapat membedakan ini unsur N dari pupuk urea, ini unsur N dari pupuk kandang. 

Hanya saja,  para petani kita sering berlebihan dan tidak mengikuti  takaran yang disarankan 

sehingga  kelebihan  pupuk  tadi  justru  akan  mencemari  lingkungan  dan  terbuang  sia-sia. 

Beberapa  waktu  lalu  telah  dikembangkan  pupuk  yang  bersifat  slow  release,  jadi  akan 

dikeluarkan secara perlahan-lahan sehingga tanaman akan bisa menyerap secara optimal.  Lalu 

apakah secara kimiawi produk yang dihasilkan berbeda? Wallahu a'lam karena perlu pengujian 

lebih lanjut. Namun, jika hanya variabel pupuk saja yang dikaji seharusnya komposisi kimiawi 

produk yang dihasilkan akan sama, hanya kuantitas produk yang dihasilkan akan berbeda. 

Residu sisa penggunakan bahan sintetis itu pasti ada tetapi jika takaran yang digunakan pas 

maka insya Allah tidak akan berbahaya karena bahan aktif yang digunakan itu pada dasarnya 

dalam  jumlah  yang  kecil.  Begitu  juga  dengan  pengolahan  pasca  panen  yang  benar  bisa 

mengurangi residu bahan sintetis tersebut, mencuci sebelum dimasak. Aku termasuk orang yang 

tidak suka membedakan ini hasil organik dan anorganik karena jika unsur yang diperlukan sama 

maka seharusnya kandungan yang ada di dalam produknya juga sama. Meskipun, hasil organik, 

tapi pasti ada bahan anorganik yang ada di dalamnya, bisa secara alamiah atau residu bahan 
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yang digunakan.

4. Antioksidan

istilah antioksidan sering digunakan dalam makanan dan minuman, produk ini mengandung 

antioksidan yang baik untuk kesehatan. Antioksidan merupakan senyawa yang berguna untuk 

mencegah  oksidasi  pada  bahan makanan.  Bahan  ini  perlu  digunakan  karena  hampir  semua 

bahan makanan berada pada tingkat oksidasi yang rendah atau mudah dioksidasi padahal kadar 

oksigen dalam atmosfer sekitar 20%. Oksidasi merupakan salah satu penyebab kerusakan bahan 

makanan  karena  bisa  membuat  tengik,  penurunan  kualitas  bahan  makanan  dan  bisa 

menghasilkan senyawa yang berbahaya, Reactive Oxygen Species (ROS) yang menyebabkan 

penuaan dini  dan kanker.  Senyawa yang bersifat  antioksidan sendiri  bisa  bermacam-macam 

antara lain vitamin C (asam askorbat E300), vitamin E (tokoferol E306), propil gullate (PG 

E310),  tertiary  butyl  hydroquinone  (TBHQ),  butilated  hydroxy  anisole  (BHA E220)  dan 

butylated  hydroxy toluene  (BHT E321).  Baik  bahan  antioksidan  yang  berupa  vitamin  atau 

bahan tambahan makanan (BTM) semua memiliki  kadar tertentu untuk digunakan misalnya 

vitamin C yang tidak boleh lebih dari 500 mg/kg, apalagi BTM antioksidan harus memiliki 

syarat-syarat tertentu sehingga aman untuk digunakan. 

5. Formalin

kata formalin pasti sudah sangat akrab di telinga apalagi jika sering menonton acara tv yang 

menampilkan orang-orang yang menjual makanan dengan bahan berbahaya (kenapa tidak lapor 

ke  pihak  berwajib  saja  ya?).  Formalin  sebenarnya  adalah  nama  untuk  formaldehida  yang 

dilarutkan dalam air. Formaldehida sendiri merupakan anggota pertama dari golongan aldehida 

dengan  rumus  molekul  HCOH.  Formaldehida  merupakan  salah  satu  senyawa yang  bersifat 
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antiseptik,  dia  akan membunuh bakteri  yang ada sehingga bisa menghambat  laju kerusakan 

karena  bakteri,  bersifat  iritasi  dan  bisa  merusak  mata.  Kadar  formaldehida  dalam formalin 

sendiri hanya sekitar 35% (CMIIW) artinya dalam 100 mL formalin ada 35 mL formaldehida. 

Pada  dasarnya  formaldehida  bukanlah  bahan  tambahan  makanan  sehingga  tidak  dapat 

digunakan untuk pengawet makanan.

6. Rhodamin B

sepanjang pengetahuanku, rhodamin B bukanlah bahan tambahan makanan melainkan nama 

pasaran untuk pewarna tekstil dan plastik sehingga tidak cocok untuk digunakan sebagai bahan 

tambahan makanan. Sedikit tambahan saja, biasanya bahan pewarna tesktil itu sulit terurai atau 

terdegradasi.

7. Boraks

sama seperti rhodamin B, boraks juga bukan bahan tambahan makanan, melainkan garam tidak 

murni dari natrium diborate (aku lupa rumus kimianya). Bahan pengganti boraks sudah banyak 

di pasaran kok dan bisa diperoleh di toko-toko makanan karena boraks merupakan salah satu 

bahan yang digunakan untuk mengenyalkan makanan.

8. Ozon

ozon merupakan nama untuk spesies  kimia  berupa O3.  O3 bersifat  oksidatif  sehingga bisa 

membunuh  bakteri.  Di  masyarakat,  ozon  sering  diartikan  sebagai  sebuah  lapisan  yang 

menyaring sinar ultraviolet.  Hal ini benar dan kerusakan lapisan ozon bisa terjadi jika ozon 

bereaksi dengan CFC sehingga ozon tersebut akan terurai menjadi O2.

9. Vitamin C

vitamin  c  merupakan  nama  lain  untuk  L-ascorbic  acid.  Vitamin  C  merupakan  salah  satu 

senyawa  yang bersifat  sebagai  antioksidan.  Selain  itu,  vitamin  C  juga  berperan  dalam 
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biosintesis  hidroksiprolin  (salah  satu  asam  amino  penyusun  kolagen).  Jadi,  bukan  karena 

vitamin  C  bersifat  sebagai  antioksidan  sehingga  berperan  dalam  biosintesis  hidroksiprolin, 

antioksidan memiliki fungsi tersendiri. Meskipun dibutuhkan tubuh, jumlah maksimal vitamin 

C yang dikonsumsi sehari-hari seharusnya 100 mg/hari karena terlalu banyak mengkonsumsi 

vitamin C akan bisa berpengaruh pada organ ginjal. Oia, pasti sudah tahu kan  sumber vitamin 

C apa saja, jadi tidak kubahas di sini.

10. Omega 3

ini  dia  istilah  yang sering  muncul  di  iklan  terutama produk minuman dan makanan balita. 

Sebenarnya apa sih maksud dari omega 3 (ω3)? Karena pembahasan ini cukup panjang meliputi 

lemak cis dan trans, DHA dan EPA maka untuk menjelaskan hal ini kita perlu melihat kembali 

pembahasan tentang asam lemak. Asam lemak merupakan salah satu dari jenis dari senyawa 

lipida,  selain  asam lemak  ada  lagi  senyawa  lain  yang  juga  termasuk  dalam  lipida  seperti 

fosfolipid, spingolipid, steroid dll. Asam lemak sendiri terbagi menjadi dua kelas umum, asam 

lemak jenuh dan tak jenuh. Istilah jenuh berarti tidak terdapat ikatan rangkap atau semua ikatan 

antar atom C-nya adalah tunggal. Istilah tak jenuh berarti terdapat ikatan rangkap dalam struktur 

tersebut. Nah, istilah omega digunakan untuk menandai posisi ikatan rangkap dalam sebuah 

asam lemak dari ujung struktur. Misalnya omega 3, berarti ikatan rangkap terdapat di atom C 

ketiga dari ujung struktur. Selain omega 3, terdapat omega 6 dan omega 9 yang masing-masing 

ikatan rangkapnya terdapat di atom C ke-6 dan ke-9 dari ujung struktur. Beberapa jenis asam 

lemak yang penting antara lain omega 3 (jenis linolenat), omega 6 (jenis linoleat dan omega 9 

(jenis  asam  oleat).  DHA dan  EPA sendiri  merupakan  singkatan  dari  Docosahexanoic  acid 

(DHA) dan Eicosapentanoic acid, salah satu asam lemak omega 3. Dari sini sudah paham kan 

apa itu istilah omega 3, DHA dan EPA.
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Di alam semua asam lemak tak jenuh ditemukan dalam konfigurasi cis (dua atom H berada 

pada bidang yang sejajar) sehingga strukturnya berbentuk bengkok. Asam lemak trans adalah 

stereoisomer dari  asam lemak cis  yang dianggap sebagai  penyebab utama penyakit  jantung 

koroner. Perbedaan antara asam lemak cis dan trans hanya pada geometri ikatan rangkap C=C 

(dua atom H berada di bidang yang menyilang ikatan rangkap). Asam lemak trans memiliki 

konfigurasi linear yang mirip dengan asam lemak tak jenuh, sementara asam lemak cis memiliki 

konfigurasi menekuk (bent). Konfigurasi linear ini menyebabkan interaksi rantai intramolekular 

yang lebih kuat sehingga titik lelehnya meningkat. Asam lemak trans dapat terbentuk karena 

hidrogenasi  parsial  minyak  nabati  selama  proses  pengolahannya  misalnya  pada  pembuatan 

margarin dan penggunaan minyak goreng yang terus menerus, meskpiun demikian asam lemak 

trans dalam kadar yang kecil juga dapat terjadi secara alamiah sebagai hasil dari biohidrogenasi 

bakteri seperti yang terhadi pada susu, mentega dan lemak babi.  Asam lemak trans juga dapat 

terbentuk melalui  serangan radikal.  Radikal  tiol  dapat  menyerang ikatan rangkap dari  metil 

oleat  dan  dioleoyl  phosphatidyl  choline  secara  reversibel  menghasilkan  metil  elaidat  dan 

fosfolipid yang mengandung residu asam lemal trans dalam jumlah yang besar.

Satu lagi, asam lemak juga digunakan sebagai salah satu indikator kehalalan suatu bahan lho 

karena komposisi asam lemak hewan itu berbeda-beda.
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11. Tabir Surya Dan Sinar UV

tabir surya merupakan senyawa kimia yang mampu menyerap sinar ultraviolet (UV) dari sinar 

matahari  dan digunakan sebagai  campuran bahan pelindung kulit  manusia.  Sinar  ultraviolet 

(UV) sendiri merupakan sinar dengan panjang gelombang yang berada di atas sinar ungu (ingat 

kan, mejikuhibiniu) di mana semakin kecil panjang gelombangnya maka energi yang dihasilkan 

akan semakin besar. Sinar UV sendiri terbagi menjadi 3 golongan, yaitu UV-A (315-400 nm), 

UV-B (290-315 nm) dan UV-C (100-290 nm). Sinar UV-A akan menyebabkan kulit berwarna 

coklat,  sinar  UV-B  akan  menyebabkan  terbakarnya  sel-sel  kulit  dan  sinar  UV-C  dapat 

menyerang daerah germicidal yang menyebabkan terjadinya kanker kulit.  Dengan demikian, 

tabir surya pun juga terdapat 3 golongan yaitu tabir surya untuk sinar UV-A, UV-B dan UV-C. 

12. Kolesterol

jika mendengar kata ini pasti yang terbayang adalah makanan yang sangat berlemak, serangan 

jantung dan kematian mendadak. Padahal kolesterol merupakan salah satu anggota dari lipid, 

sama seperti asam lemak. Yang dimaksud dengan kalimat pertama adalah yang sering disebut 

dengan kolesterol jahat atau yang sebenarnya merupakan LDL (Low Density Lipoprotein). Apa 

itu  lipoprotein?  Hmm,  mungkin  perlu  kuliah  tersendiri  untuk  membahasnya,  gampangnya 

adalah sebuah mekanisme yang menyebabkan sebuah protein membungkus lipid (kolesterol, 

triasilgliserol dan semacamnya) sehingga dapat disebarkan melalui plasma darah  atau aliran 

darah. Mengapa harus demikian? Jawabnya karena kita tahu bahwa lipid tidak dapat larut dalam 

air, sementara itu komposisi plasma darah terdapat air sehingga perlu dibungkus oleh senyawa 

yang dapat larut atau paling tidak punya gugus polar sehingga bisa terbawa oleh plasma darah.

LDL sangat kaya dengan kolesterol bebas dan ester kolesterol. Penumpukan kolesterol bebas 

yang  terlalu  banyak  (jumlah  kolesterol  yang  disintesis  tubuh  dengan  kolesterol  dari  bahan 

makanan melebihi kolesterol yang diperlukan untuk sintesis membran sel, bile salt dan steroid) 

itulah yang menyebabkan serangan jantung. 
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13. Karbon Aktif

karbon aktif akhir-akhir sering digunakan dalam iklan terutama kosmetik. Apa sih karbon aktif? 

Karbon atau arang merupakan bahan yang bisa diperoleh dengan pirolisis (pemanasan tanpa 

oksigen,  setahuku sih)  tempurung kelapa  atau  kayu.  Karbon yang diperoleh  ini  merupakan 

material berpori tetapi pori-porinya masih tertutup, baik tertutup kotoran atau perlu “dibuka”. 

Untuk itulah dilakukan proses yang sering disebut dengan aktivasi yang intinya “membuka” 

pori-pori  yang terdapat  di  permukaan sebuah material.  Proses aktivasi  ini  bisa  secara fisika 

misalnya dengan pemanasan atau dengan kimia misalnya dengan direndam dalam asam pekat 

atau bahan lain seperti amonium bikarbonat. Bahan yang telah diaktifkan atau “dibuka” pori-

porinya  sering  disebut  dengan  sesuatu  aktif,  misalnya  karbon aktif,  zeolit  alam teraktivasi. 

Karbon aktif inilah yang digunakan untuk mengadsorp pengotor di suatu bahan lain. Oia, selain 

itu karbon aktif juga sering digunakan untuk menyerap bakteri terutama penyebab diare.

14. Isotonik

isotonik juga merupakan istilah yang sering muncul di  iklan minuman. Isotonik merupakan 

sebuah keadaan di mana tekanan osmosis di dalam dan di luar sel sama. Hal ini tentu berkaitan 

dengan kadar ion di dalam dan di luar sel. Osmosis merupakan peristiwa di mana pelarut dari 

larutan yang konsentrasinya encer akan mengalir melewati membran semipermeabel ke larutan 

dengan  konsentrasi  pekat  sehingga  tekanan  osmosis  kedua  larutan  menjadi  sama.  Hal  ini 

penting agar sel tidak pecah atau mengkerut. Oleh karena itu, kita dilarang meminum air laut 

secara  langsung.  Minuman  isotonik  biasanya  mengandung  mineral  agar  terjadinya 

keseimbangan  osmosis  di  dalam tubuh  kita.  Hmm,  aku  sendiri  kurang begitu  tahu  dengan 

kaitannya dengan tubuh yang miring,  konsentrasi yang berkurang atau gugup.  Mungkin ada 

kaitannya dengan ion yang keluar masuk ke sistem otak.

15. Alkohol

istilah terakhir yang akan kita bahas adalah alkohol. Mendengar kata ini pasti yang terbayang 

adalah miras, parfum dan refanol. Alkohol sendiri merupakan nama untuk golongan senyawa 

organik yang mengandung gugus -OH. Alkohol sendiri banyak ditemui di hampir semua bahan 

makanan, misalnya nasi mengandung karbohidrat, karbohidrat ada gugus OH jadi nasi termasuk 

dalam golongan alkohol, begitu juga gula. Nah lho! 

Alkohol  yang terdapat  dalam miras  merupakan etanol.  Etanol  sendiri  bisa  diperoleh  secara 
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alami dengan fermentasi anaerob glukosa, contohnya di pembuatan tape yang dibiarkan terlalu 

lama  akan  menghasilkan  etanol  yang  bersifat  memabukkan.  Tentu  saja,  kadar  etanol  yang 

terdapat di dalam tape tidak setinggi yang ada di refanol atau bahan antiseptik lainnya. Oia, 

etanol juga terdapat secara alamiah di buah-buahan lho. Etanol yang digunakan untuk konsumsi 

biasanya terbuat dari proses fermentasi. Nah, di miras oplosan itu terkadang etanol tercampur 

dengan metanol (itu lho bahan spiritus yang berwarna biru).  Hal ini sangat berbahaya karena 

metanol  bersifat  merusak  mata,  sehingga  sering  dijumpai  pelaku  peminum  miras  oplosan 

mengalami kebutaan permanen. Oleh karena itu, metanol diberi warna biru. Etanol juga sering 

digunakan sebagai pelarut parfum, parfum yang bebas etanol biasanya menggunakan pelarut 

lain seperti aseton. 

Akhir-akhir ini juga muncul istilah nge-tren, bioetanol. Apa sih bioetanol? Bioetanol merupakan 

etanol yang dibuat dari fermentasi sampah, misalnya sampah buah-buahan busuk, sisa makanan, 

pokoknya  yang  mengandung  glukosa  (lalu  apa  bedanya  dengan  etanol  yang  dibuat  dari 

fermentasi tape ya??). Selain itu, bisa juga dibuat dari bahan makanan seperti jagung, ketela dan 

umbi-umbian lainnya  tetapi kelemahannya bisa menyebabkan gangguan ketersediaan pangan. 

Oleh karena itu, bioetanol dibuat dari fermentasi sampah. Kita tahu dalam proses fermentasi 

sering dihasilkan air,  maka dari itu biasanya dalam pembuatannya etanol sering dikeringkan 

dengan Natrium Sulfat atau garam yang bisa menyerap air lainnya. Lalu kegunaan etanol ini? 

Biasanya etanol, selain sebagai pelarut digunakan sebagai campuran bahan bakar meski dalam 

kadar yang tidak banyak karena etanol dengan bensin tidak bisa bercampur dan juga di pasaran 

belum ada mesin khusus dengan bahan bakar etanol  atau bisa juga sebagai bahan pengganti 

minyak tanah, mungkin. 

Istilah yang depannya bio- itu biasanya bahan awalnya terbuat dari bahan alam, tidak peduli apa 

tapi dari segi struktur biasanya sama dengan bahan sintesis.

Oke, mungkin itu dulu istilah-istilah kimia yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, 
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mungkin saja keteranganku di atas bisa salah karena ilmu kimia itu dinamis, bergerak dari masa ke 

masa.  Satu hal yang ingin kusarankan adalah janglah kita “alergi” dengan istilah atau rumus-rumus 

molekul karena “kealergian” tersebut bisa saja digunakan orang yang jahat untuk menyebarkan kabar 

palsu (hoax), misalnya dulu ada hoax ada produk minuman tertentu yang mengandung senyawa kimia 

H2O, padahal H2O itu rumus molekul untuk air.
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