
Sifat Kimia, Sifat Fisika dan Proses Pemisahan Zat 

Sifat kimia 

  

Sifat kimia umumnya merujuk pada sifat suatu materi pada kondisi ambien atau 

sekitar, yaitu pada suhu kamar, tekanan atmosfer, dan atmosfer beroksigen). Sifat 

ini terutama timbul pada reaksi kimia dan hanya dapat diamati dengan mengubah 

identitas kimiawi suatu zat. Sifat kimia dapat digunakan untuk menyusun 

klasifikasi kimia. 

Sifat kimia biasanya digunakan untuk menyatakan, antara lain: 

•€€€€€€€ elektronegativitas  

•€€€€€€€ potensial ionisasi  

•€€€€€€€ jenis ikatan kimia yang dibentuk, antara lain logam, ion, dan 

kovalen.  

Sifat fisik 

  

Sifat fisik adalah segala aspek dari suatu objek atau zat yang dapat diukur atau 

dipersepsikan tanpa merubah identitasnya. Sifat fisik dapat berupa sifat intensif 

atau ekstensif. Sifat intensif tidak tergantung pada ukuran dan jumlah materi pada 

objek, sedangkan sifat ekstensif bergantung pada hal tersebut. Sebagai tambahan, 

suatu sifat dapat pula berupa isotropik jika nilainya tidak tergantung arah 

pengamatan atau anisotropik jika sebaliknya. beberapa sifat fisik zat yang 

berhubungan dengan dunia pangan diantaranya viskositas dan titik leleh 

  

Proses pemisahan 

  

Dalam Kimia dan teknik kimia, proses pemisahan digunakan untuk mendapatkan 

dua atau lebih produk yang lebih murni dari suatu campuran senyawa kimia. 

Sebagian besar senyawa kimia ditemukan di alam dalam keadaan yang tidak 

murni. Biasanya, suatu senyawa kimia berada dalam keadaan tercampur dengan 

senyawa lain. Untuk beberapa keperluan seperti sintesis senyawa kimia yang 

memerlukan bahan baku senyawa kimia dalam keadaan murni atau proses 

produksi suatu senyawa kimia dengan kemurnian tinggi, proses pemisahan perlu 

dilakukan. Proses pemisahan sangat penting dalam bidang teknik kimia. Suatu 

contoh pentingnya proses pemisahan adalah pada proses pengolahan minyak 

bumi. Minyak bumi merupakan campuran berbagai jenis hidrokarbon. 



Pemanfaatan hidrokarbon-hidrokarbon penyusun minyak bumi akan lebih 

berharga bila memiliki kemurnian yang tinggi. Proses pemisahan minyak bumi 

menjadi komponen-komponennya akan menghasilkan produk LPG, solar, avtur, 

pelumas, dan aspal. 

Secara mendasar, proses pemisahan dapat diterangkan sebagai proses perpindahan 

massa. Proses pemisahan sendiri dapat diklasifikasikan menjadi proses pemisahan 

secara mekanis atau kimiawi. Pemilihan jenis proses pemisahan yang digunakan 

bergantung pada kondisi yang dihadapi. Pemisahan secara mekanis dilakukan 

kapanpun memungkinkan karena biaya operasinya lebih murah dari pemisahan 

secara kimiawi. Untuk campuran yang tidak dapat dipisahkan melalui proses 

pemisahan mekanis (seperti pemisahan minyak bumi), proses pemisahan kimiawi 

harus dilakukan. 

Proses pemisahan suatu campuran dapat dilakukan dengan berbagai metode. 

Metode pemisahan yang dipilih bergantung pada fasa komponen penyusun 

campuran. Suatu campuran dapat berupa campuran homogen (satu fasa) atau 

campuran heterogen (lebih dari satu fasa). Suatu campuran heterogen dapat 

mengandung dua atau lebih fasa: padat-padat, padat-cair, padat-gas, cair-cair, cair-

gas, gas-gas, campuran padat-cair-gas, dan sebagainya. Pada berbagai kasus, dua 

atau lebih proses pemisahan harus dikombinasikan untuk mendapatkan hasil 

pemisahan yang diinginkan. 

  

Prinsip proses pemisahan 

Untuk proses pemisahan suatu campuran heterogen, terdapat empat prinsip utama 

proses pemisahan, yaitu: 

•€€€€€€€ Sedimentasi  

•€€€€€€€ Flotasi  

•€€€€€€€ Sentrifugasi  

•€€€€€€€ Filtrasi  

Proses pemisahan suatu campuran homogen, prinsipnya merupakan pemisahan 

dari terbentuknya suatu fasa baru sehingga campuran menjadi suatu campuran 

heterogen yang mudah dipisahkan. Fasa baru terjadi / terbentuk dari adanya 

perbedaan sifat fisik dan kimiawi masing-masing komponen. Berbagai metode 

yang digunakan untuk terjadinya suatu fasa baru sehingga campuran homogen 

dapat dipisahkan adalah: 

•€€€€€€€ Absorpsi  

•€€€€€€€ Adsorpsi  

•€€€€€€€ Kromatografi  

•€€€€€€€ Kristalisasi  

•€€€€€€€ Distilasi  



•€€€€€€€ Evaporasi  

•€€€€€€€ Elektroforesis  

•€€€€€€€ Evaporation  

•€€€€€€€ Ekstraksi  

•€€€€€€€ Leaching  

•€€€€€€€ Ekstraksi cair-cair  

•€€€€€€€ Ekstraksi padat-cair  

•€€€€€€€ Pembekuan fraksional  

•€€€€€€€ Presipitasi  

•€€€€€€€ Rekristalisasi  

•€€€€€€€ Stripping  

•€€€€€€€ Sublimasi  

  

 


