
3/23/2011

1

Kimia Anorganik II_Reni Banowati 

LOGAM TRANSISI

Logam Transisi
Logam transisi adalah logam yang termasuk dalam blok d dimana 

elektron terakhir mengisi blok d.
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Ada juga yang mendefinisikan : 
logam transisi adalah logam yang jika 
membentuk ion akan mengakibatkan orbital d 
nya tidak terisi penuh. 

Misalnya Zn selalu membentuk ion 2+ dimana 
elektron pada 4s akan hilang dan orbital d terisi 
penuh, maka menurut definisi tersebut, Zn 
bukan termasuk logam transisi. 

Zn : [Ar] 3d10 4s2

Zn2+ : [Ar] 3d10

Skandium selalu membentuk ion Sc3+

Sc : [Ar] 3d1 4s2

Sc3+ : [Ar] 3d 4s
Orbital d nya kosong sehingga tidak memenuhi definisi 

tersebut. 
Tembaga dapat membentuk Cu+ dan Cu2+

Cu :[Ar] 3d10 4s1

Cu+ :[Ar] 3d10 4s  (orbital d penuh)
Cu2+ : [Ar] 3d9 4s (orbital d tidak penuh)
Tetapi ion Cu2+ lebih umum sehingga Cu adalah logam transisi
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Ion Logam Transisi
Pada atom unsur transisi kosong, energi 

orbital 4s lebih rendah dari 3d sehingga pada 
pengisian elektron 4s diisi lebih dulu. 

Tetapi setelah elektron berada dalam 
orbitalnya masing-masing, energinya 
berubah dimana 4s menjadi orbital yang 
paling luar.  

Ketika unsur blok d membentuk ion, maka 
elektron yang lepas pertama kali adalah 4s.

Co : [Ar] 3d7 4s2

Co2+ : [Ar] 3d7

V : [Ar] 3d3 4s2

V3+ : [Ar] 3d2
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Biloks yang Bervariasi
Salah satu sifat logam transisi adalah memiliki biloks yang 

bervariasi. 
Walaupun ada unsur yang bukan logam transisi juga dapat 

memiliki biloks bervariasi, misalnya S, N, Cl.
Tetapi sifat ini tidak umum untuk logam selain transisi (misal 

gol IA dan IIA). 

Sifat Logam Transisi

Misalnya : 
Fe dapat memiliki biloks Fe2+ dan Fe3+ dan yang kurang umum Fe6+

dalam , FeO4
2-. 

Mn memiliki 5 biloks : 
+2 Mn2+

+3 Mn2O3

+4 MnO2

+6 MnO4
2-

+7 MnO4
-
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Pembentukan Senyawa Berwarna
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Aktivitas Katalitik
Logam Transisi dan senyawanya merupakan katalis yang baik. 

Kemampuan ini disebabkan karena :
Logam transisi dapat mengalami perubahan biloks
Mampu menyerap zat pada permukaannya sehingga 

mengefektifkan reaksi.

Contoh
Fe dalam Proses Haber dimana mengkombinasi H dan N untuk 

membentuk NH3.
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Ni dalam hidrogenasi ikatan C=C

Reaksi ini mendasari pembuatan margarin dari minyak nabati.

Vanadium Oksida dalam Proses Kontak yang mengubah SO2
menjadi SO3

SO2 dan udara (sebagai sumber O2) dilewatkan bersama-sama 
melalui padatan vanadium oksida sebagai katalis.
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Sifat Fisik
Pada suhu kamar berupa padatan (kecuali merkuri)
Memiliki titik didih, titik leleh, kerapatan dan kekuatan rentang 

yang tinggi. 
Umumnya bersifat paramagnetik (sifat yang disebabkan oleh 

adanya elektron tunggal)


