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Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan terlebih Maha Kasih, Karena selesainya 

modul ini ternyata bukan semata-mata hasil usaha saya tetapi semua ini karena Kasih dan 

Anugerah Tuhan. 

 Dalam pembahasan dalam modul ini akan diuraikan mengenai komponen dan 

pengelompokan sistem koloid, sifat-sifat koloid, kestabilan sistem koloid, pembuatan sistem 

koloid, pemisahan koloid, pemurnian dan penggunaan koloid. 

 “No Bodies Perfect and One only is God” oleh sebab itu saya menyadari bahwa modul ini 

masih jauh dari sempurna, maka dari itu saran, kritik, dan nasehat yang sifatnya membangun dari 

pihak-pihak yang terkait diharapkan agar boleh menjadi lebih baik lagi di lain kesempatan. Seperti 

ada tertulis: “Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak, ajarilah orang benar, 

maka pengetahuannya akan bertambah (Amsal 9: 9). 

 Harapan saya semoga dengan modul ini boleh dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

kita.  

 

 

 

Manado, 04 April 2013 

 

 

Penulis  
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Karena kebanyakan zat dapat berada dalam keadaan koloid, semua cabang ilmu kimia 

berkepentingan dengan kimia koloid dalam satu atau lain cara. Semua jaringan hidup bersifat 

koloidal. Banyak reaksi kimia yang kompleks yang perlu untuk kehidupan, harus ditafsirkan 

secara kimia koloid. Bagian kerak bumi yang dikatakan sebagai tanah yang bisa dicangkul terdiri 

dari bagian-bagian yang bersifat koloid, oleh karena itu ilmu tanah harus mencakup penerapan 

kimia koloid pada tanah. Dalam industri, ilmu koloid penting dalam industri cat, keramika, plastik, 

tekstil, kertas dan film foto, lem, tinta, semen, karet, kulit, bumbu selada, mentega, keju dan 

makanan lain, pelumas, sabun, obat. semprot pertanian dan insektisida, detergen, gel dan selai, 

perekat, dan sejumlah besar produk lainnya. Proses seperti memutihkan, menghilangkan bau, 

menyamak, mewarnai dan pemurnian serta pengapungan bahan galian, melibatkan adsorpsi pada 

permukaan materi koloid dan karena itu berkepentingan dengan kimia koloid.
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A. KOMPONEN DAN PENGELOMPOKAN SISTEM KOLOID 

<1>.  Komponen Sistem Koloid 

 Zat dapat dibagi dalam dua golongan besar, yakni zat murni dan campuran. Banyak yang 

kita alihat di sekeliling kita termasuk campuran, seperti tanah, bangunan, danau, sel dalam tubuh, 

dan makanan. Ada tiga macam campuran, yakni larutan, koloid, dan suspensi. 

 Jika gula pasir dicampurkan ke dalam air, molekul gula segera larut dan terbentuklah suatu 

larutan yang jernih. Ukuran partikel gula dalam larutan lebih kecil dari 10-7 cm dan tidak dapat 

dipisahkan dari air dengan cara penyaringan. 

 

 Tabel 1. Contoh Beberapa Larutan 

State of Solution State of Solvent State of Solute Example (Contoh) 

Gas  Gas Gas Air (Udara) 

Liquid  Liquid Gas Oxigen in water (Oksigen dalam air) 

Liquid  Liquid Liquid Alcohol in water (Alkohol dalam air) 

Liquid Liquid Solid Salt ini water (garam dalam air) 

Solid Solid Gas Hydrogen in Platinum (Hidrogen dalam 

platinum) 

Solid Solid Liquid Mercury in Silver (Merkuri dalam Perak) 

Solid Solid Solid Silver in Gold (Perak dalam Emas) 

Sumber Brown,T.L. page 345. 

Jika pasir dicampurkan ke dalam air, pasir dan air akan memisah ketika campuran ini 

didiamkan. Campuran semacam ini disebut suspensi. Partikel pasir berukuran lebih besar dari 10-5 

cm, dan dapat dipisahkan dari air dengan cara penyaringan. 

 Suspensi adalah campuran heterogen yang mengandung partikel yang relatif lebih besar, 

dan pada waktunya akan mengendap. 

 Di antara kedua sistem campuran di atas (antara suspensi dan larutan), terdapat sistem 

koloid. Sebagai contoh, jika tanah liat dicampurkan ke dalam air yang mengandung sedikit NaOH, 

tanah liat pecah menjadi sejumlah partikel kecil. Campuran yang terbentuk tidak jernih, tetapi 

partikel tanah liat tidak mengendap jika didiamkan, dan juga tidak dapat dipisahkan dengan cara 

penyaringan. Partikel tanah liat cukup kecil untuk mampu menembus kertas saring, tetapi cukup 

besar untuk menyebabkan campuran menjadi keruh. 

 Istilah “koloid” diusulkan oleh Thomas Graham (1805-1869) dari Inggris pada tahun 

1861. Sewaktu meneliti proses difusi berbagai zat dalam medium cairan, Graham mengamati 

bahwa zat seperti kanji, gelatin, getah, dan albumin berdifusi sangat lambat dan tidak mampu 

menembus membran tertentu. Kelompok zat ini lalu dinamainya koloid, yang berarti “seperti lem” 

(bahasa Yunani : kolla = lem, oidos = seperti). 
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 Koloid ialah campuran dari dua atau lebih zat yang salah satu fasanya tersuspensi sebagai 

sejumlah besar partikel yang sangat kecil dalam fasa kedua. Zat yang terdispersi dan medium 

penyangganya dapat berupa kombinasi gas, cairan, atau padatan. (Oxtoby, C. W.. 1979. hal 178) 

 Dewasa ini istilah koloid dipakai untuk menyatakan ukuran partikel serta sistem campuran. 

Partikel-partikel suatu zat dikatakan berukuran koloid apabila berdiameter antara 10-5 cm sampai 

10-7 cm. Yang disebut sistem koloid adalah suatu campuran zat di mana suatu zat tersebar merata 

dengan berukuran koloid dalam suatu zat lain. 

 Sebagaimana halnya larutan yang tersusun dari zat terlarut dan pelarut, maka sistem koloid 

juga tersusun dari dua komponen, yaitu fase terdispersi, yaitu zat yang tersebar merata, serta fase 

pendispersi, yaitu zat medium tempat partikel-partikel koloid itu tersebar. 

 Perbedaan antara larutan, sistem koloid, dan suspensi dapat dirangkum dalam Tabel 2 

sebagai berikut:  

  Tabel 2. Perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. 

Sifat Larutan Koloid Suspensi 

Ukuran  Kurang dari 1 nm Antara 1 – 1000 nm Lebih dari 1000 nm 

Penyaringan  Tidak dapat disaring Tidak dapat disaring Dapat disaring 

Jarak penglihatan Tidak tampak Tampak dengan mikroskop 

elektron 

Tampak pada mata atau 

mikroskop cahaya 

Gerakan  Gerakan molekul Gerakan Brown Gerakan hanya dengan 

gaya berat 

Lintasan cahaya Transparan, tidak ada efek 

Tyndall 

Mungkin transpran, kadang 

tembus cahaya atau buram. 

Ada efek Tyndall 

Seringkali buram, 

mungkin tembus cahaya 

Jumlah fasa Satu  Dua  Dua  

Penglihatan  Jernih  Tidak jernih Tidak jernih 

Contoh  Gula dalam air Tepung dalam air Pasir dalam iar 

 

<2>.  Pengelompokan Sistem Koloid 

 Baik fase terdispersi maupun fase pendispersi dalam suatu sistem koloid dapat berupa gas, 

cair, atau padat. Namun perlu segera dikemukakan bahwa campuran gas dengan gas tidaklah 

membentuk sistem koloid, sebab semua gas akan bercampur homogen dalam segala perbandingan. 

Dengan demikian kita mengenal delapan jenis sistem koloid, seperti tercantum dalam Tabel 3 

berikut. 

  Tabel 3. Type of Colloids (Pengelompokan sistem koloid) 

Phase of colloid 

(Fase koloid) 

Dispersing 

(Fase Pendispersi) 

Dispersed 

(Fase Terdispersi) 

Colloid type 

(Sistem koloid) 

Example 

(Contoh) 

Gas 

Gas 

 

Gas 

Gas 

 

Gas 

Liquid 

 

          -----  

Aerosol Cair 

 

None 

Fog (Kabut), Clouds 

(Awan) 
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Gas 

Liquid 

 

Liquid 

 

Liquid 

Solid 

 

Solid 

 

Solid 

 

Gas 

Liquid 

 

Liquid 

 

Liquid 

Solid 

 

Solid 

 

Solid 

 

Solid 

Gas 

 

Liquid 

 

Solid 

Gas 

 

Liquid 

 

Solid 

 

Aerosol Padat 

Foam (Busa) 

 

Emulsion 

(Emulsi) 

Sol  

Solid Foam 

(Busa Padat) 

Gel 

 

Solid Sol (Sol 

Padat) 

Smoke (Asap Rokok) 

Soap (Sabun), Whipped 

Cream (Buih) 

Milk (Susu), Oil 

(Minyak) 

Ink (Tinta), Paint (Cat) 

Batu Apung, Biskuit 

 

Cheese (Keju), Rice 

(Nasi) 

Glass (Kaca), Tanah, 

Permata, Perunggu. 

  Sumber : Brown, T.L. 1981. Page 372 

  

Dari tabel di atas tampak jelas bahwa proses di alam sekitar kita banyak berhubungan dengan 

sistem koloid. Kegunaan dari cabang ilmu "Kimia Koloid" terdapat di berbagai bidang. Protoplasma 

dalam sel makhluk hidup merupakan sistem koloid, sehingga kimia koloid diperlukan untuk 

menerangkan reaksi dalam sel. Tanah juga merupakan sistem koloid, dan pemahaman tentang koloid 

sangat membantu dalam meningkatkan kesuburan lahan.  

 The particles dispersed constitute the dispersed phase. There is a detectable surface boundary 

between the dispersed phase particles and the dispersion medium, thus the system is not homogeneous 

in the same sense that solutions are homogeneous. (Milton, Page 463) 

 The colloid particle may consist of many atoms, ions, or molecules or may even be a single 

giant molecule. For example, the hemoglobin molecule, which carries oxigen in blood, has molecular 

dimensions of 15 x 55 x 50  Å, and a molecular weight of 64,500 amu. (Partikel koloid dapat terdiri 

dari beberapa/banyak atom, ion, atau molekul yang menjadi molekul yang besar. Sebagai contoh, 

molekul hemoglobin, oksigen yang dibawa oleh darah memiliki dimensi 15 x 55 x 50  Å, dan beratnya 

sekitar  64,500 sma). 

 Dalam bidang industri, kimia koloid banyak dimanfaatkan pada pembuatan berbagai 

produk, antara lain biskuit, keju, mentega, hairspray, cat, tinta, keramik, sabun, semen, karet, obat-

obatan, kosmetika, insektisida, plastik, dan tekstil. Seluruh fakta ini menunjukkan betapa luas 

peranan sistem koloid dalam kehidupan kita. 

 
▲ Gambar 1. Lem dan agar-agar merupakan koloid yang terdiri dari fase terdispersi padat dan fase 

pendispersi cair. 
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B. SIFAT-SIFAT KOLOID 

<1>.  Efek Tyndall (Sifat Optik) 

 Jika seberkas cahaya masuk ke ruangan gelap melalui suatu celah, maka berkas cahaya itu 

akan terlihat jelas, sebab partikel debu dalam ruangan yang berukuran koloid akan 

menghamburkan cahaya tersebut. Demikian pula jika kita berada di tengah hutan yang lebat pada 

pagi hari, cahaya matahari yang masuk melalui sela-sela pepohonan akan tampak dengan nyata 

sebab cahaya itu dihamburkan oleh partikel kabut yang merupakan suatu sistem koloid. Peristiwa 

penghamburan cahaya oleh partikel koloid disebut efek Tyndall, sebab hal ini mula-mula 

diterangkan oleh John Tyndall (1820-1893), ahli fisika bangsa Inggris. 

 Efek Tyndall dapat digunakan untuk membedakan sistem koloid dan larutan sejati. Partikel 

dalam larutan yang berupa molekul atau ion terlalu kecil untuk menghamburkan cahaya, sehingga 

berkas cahaya dalam larutan tidak terlihat. Sebaliknya, cahaya yang melewati sistem koloid akan 

terlihat nyata. Partikel-partikel koloid yang berukuran cukup besar akan menghamburkan cahaya 

itu ke segala arah, meskipun partikel koloidnya tidak tampak. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◄  Gambar 2. Ilustrasi efek Tyndall. 

Wadah disebelah kiri berisi cairan 

koloid dan wadah di sebelah kanan 
berisi larutan. Perhatikan bahwa berkas 

cahaya yang melalui cairan koloid 

dapat dilihat dengan jelas, sedangkan 

pada larutan tidak. 

KIMIA PLUS 

 
Efek Tyndall dapat menerangkan mengapa langit pada siang hari 

berwarna biru, sedangkan ketika matahari terbenam langit di ufuk barat 

berwarna jingga atau merah. Hal itu disebabkan oleh penghamburan 

cahaya matahari oleh partikel koloid di angkasa, dan tidak semua 

frekuensi dari sinar matahari dihamburkan dengan intensitas yang 

sama. Oleh karena intensitas cahaya yang dihamburkan berbanding 

lurus dengan frekuensi, maka ketika matahari melintas di atas kita 

frekuensi paling tinggilah yang banyak sampai ke mata kita, sehingga 

kita melihat langit berwarna biru. Ketika matahari terbenam, hamburan 

frekuensi rendah lebih banyak, sehingga kita menyaksikan langit 

berwarna jingga atau merah. 
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<2>.  Gerak Brown (Sifat Kinetik) 

 Mengapa partikel koloid tersebar merata dalam medium pendispersinya dan tidak memisah 

meskipun didiamkan? Hal itu disebabkan oleh adanya gerak terus-menerus secara acak tetapi gesit 

dari partikel koloid tersebut. Gerakan acak dari partikel koloid dalam medium pendispersinya ini 

disebut gerak Brown, berdasarkan nama ahli botani bangsa Inggris yang menemukan gerakan ini 

pada tahun 1827, yaitu Robert Brown (1773-1858). Perlu juga diketahui bahwa pengamatan 

gerakan partikel koloid tersebut ternyata merintis jalan bagi Robert Brown untuk menemukan 

adanya inti sel pada tahun 1831. 

 Gerak Brown membuktikan teori kinetik molekul, sebab gerakan tersebut adalah akibat 

tabrakan antara partikel koloid dengan molekul medium pendispersinya dari segala arah. Oleh 

karena momentum partikel koloid jauh lebih besar dari molekul mediumnya, maka partikel koloid 

bergerak pada garis lurus sampai arah dan kecepatannya diubah oleh tabrakan berikutnya. Gerak 

Brown akan makin cepat jika ukuran partikel koloid makin kecil. Sebaliknya, makin besar ukuran 

partikel, gerakannya makin lambat. Itulah sebabnya pada partikel suspensi gerak Brown tidak lagi 

dijumpai. 

 

▲ Gambar 3. Diagram yang menunjukan gerakan partikel di dalam sistem koloid 

 

<3>.  Adsorpsi Koloid 

 Peristiwa penyerapan suatu molekul atau ion pada permukaan suatu zat disebut adsorpsi. 

Suatu sistem koloid mempunyai kemampuan mengadsorpsi, sebab partikel koloid memiliki 

permukaan yang sangat luas. Sifat adsorpsi dari koloid dapat kita saksikan antara lain, pada proses 

berikut ini. 

1. Pada penyembuhan sakit perut oleh serbuk karbon (norit), campuran serbuk karbon dengan 

cairan usus akan membentuk sistem koloid yang mampu mengadsorpsi kuman yang 

berbahaya. 

2. Pada proses pemurnian gula pasir, gula yang masih kotor (berwarna coklat) dilarutkan 

dalam air panas, lalu dialirkan melalui sistem koloid yang berupa tanah diatom atau 

karbon. Kotoran pada gula akan teradsorpsi, sehingga diperoleh gula yang putih bersih. 
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3. Pada pencelupan serat wol, kapas atau sutera, serat yang akan diwarnai dicelupkan dalam 

larutan aluminium sulfat dan larutan basa seperti natrium karbonat. Endapan Al(OH)3 yang 

bersifat koloid, melekat pada serat, dan menyerap zat warna tersebut. Tanpa Al(OH)3, serat 

tidak dapat diberi warna. 

4. Deodoran dan antiperspiran (zat anti keringat) dapat menghilangkan bau badan. 

Antiperspiran umumnya mengandung senyawa aluminium, seperti aluminium klorohidrat, 

A12(OH)2Cl.2H2O, yang dapat memperkecil pori kelenjar keringat, sehingga hanya sedikit 

keringat yang keluar. Hal ini karena ion aluminium menggumpalkan sebagian cairan dalam 

kelenjar sehingga porinya menjadi kecil. 

 

 Pada umumnya antiperspiran ditambahi parfum untuk menghilangkan bau badan sehingga 

berfungsi sebagai deodoran. Deodoran mengandung seng peroksida, minyak esensial parfum, serta 

zat antiseptik untuk menghentikan kegiatan bakteri. Seng peroksida dapat menghilangkan 

senyawa yang berbau dengan cara mengoksidasinya, sedangkan minyak esensial dan parfum 

menyerap atau menghilangkan bau badan Di permukaan tubuh manusia terdapat kurang lebih dua 

juta kelenjar keringat. Dari kelenjarkelenjar ini keluar cairan yang kita sebut keringat. Penguapan 

air dari cairan yang keluar dari kelenjar inilah yang mengatur suhu tubuh manusia. Bau badan 

terutama disebabkan terdapatnya senyawa nitrogen organik, lemak yang keluar dari tubuh, dan 

dari pertumbuhan bakteri dalam kelenjar keringat. Sebenarnya keringat sendiri tidak berbau, tetapi 

hasil penguraiannya oleh bakteri yang berbau. 

 Tawas pun dapat digunakan sebagai zat antiperspiran. Dahulu, tukang cukur mengoleskan 

tawas untuk dagu yang berdarah akibat pisau cukur. Darah yang keluar akan mengalami koagulasi 

sehingga menutupi pori dan pendarahan akan berhenti. 

5.   Daya adsorpsi dari koloid dalam tanah mampu menahan bahan makanan yang diperlukan 

tumbuhan, sehingga tidak terbawa oleh air hujan. Tanah juga mampu mengadsorpsi kuman 

yang berbahaya. Itulah sebabnya tangki kotoran (septic tank) harus berjarak minimal 8 

meter dari sumur, agar tanah dapat mengadsorpsi semua zat pencemar. 

 

<4>.  Muatan Koloid dan Elektroforesis (Sifat Listrik) 

 Partikel-partikel koloid dapat bermuatan listrik sebagai akibat dari penyerapan ion pada 

permukaan partikel koloid tersebut. Sebagai contoh, koloid Fe(OH)3 dalam air akan menyerap 

kation sehingga ia bermuatan positif, sedangkan koloid As2S3 bermuatan negatif karena 

mengadsorpsi anion. 

 Di samping karena adanya gerak Brown, kestabilan suatu sistem koloid juga disebabkan 

adanya muatan listrik pada permukaan partikel koloid. Gaya tolak-menolak di antara muatan yang 

sama akan mencegah pemisahan atau penggumpalan sehingga sistem koloid menjadi stabil. 
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 Jika sepasang elektrode dicelupkan ke dalam suatu sistem koloid, lalu kepadanya dialirkan 

arus listrik, maka partikel koloid yang bermuatan positif akan menuju katode dan yang bermuatan 

negatif akan menuju anode. Pergerakan partikel koloid di bawah pengaruh medan listrik disebut 

elektroforesis. Pada peristiwa elektroforesis, partikel koloid akan dinetralkan muatannya dan 

digumpalkan pada elektrode. 

 Beberapa kegunaan dari proses elektroforesis antara lain sebagai berikut. 

 Untuk menentukan muatan suatu partikel koloid. 

 Untuk memproduksi barang industri yang terbuat dari karet. Misalnya, pada pembuatan 

boneka dan sarung tangan, karetnya diendapkan pada cetakan bentuk boneka atau sarung 

tangan secara elektroforesis. 

 Untuk mengurangi zat pencemar udara yang dikeluarkan dari cerobong asap pabrik. 

Metode ini dikembangkan oleh Frederick Cottrell (1877-1948) dari Amerika Serikat. 

Cerobong asap pabrik bagian dalam dilengkapi dengan "pengendap elektrostatika" berupa 

lempengan logam yang diberi muatan listrik, yang akan menarik dan menggumpalkan debu 

halus dalam asap buangan. 

 

▲ Gambar 4. Pengendap Cottrell, partikel bermuatan positif dan negatif dalam asap terendapkan ketika 

melewati lempeng bermuatan listrik. 

 

<5>.  Koagulasi Koloid 

 Partikel koloid dapat mengalami koagulasi (penggumpalan) dengan cara penambahan 

suatu elektrolit yang muatannya berlawanan. Sifat koagulasi partikel koloid, antara lain, dapat kita 

amati pada proses berikut ini. 

1. Pada pengolahan karet dari bahan mentahnya (lateks), partikel karet dalam lateks digumpalkan 

dengan menambahkan asam asetat, sehingga karet dapat dipisahkan dari lateksnya. 
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2. Partikel lumpur dan tanah liat yang dikandung air sungai akan mengendap tatkala berjumpa 

dengan air laut yang mengandung banyak elektrolit, sehingga terjadilah delta di daerah muara. 

3. Jika bagian tubuh kita mengalami luka, maka ion A13+ atau Fe3+ segera menetralkan partikel 

albuminoid yang dikandung darah, sehingga terjadi penggumpalan yang menutupi luka. 4.  Pada 

proses penjernihan air, ditambahkan tawas, A12(SO4)3, yang menyediakan ion A13+ 

untuk mengendapkan partikel lumpur, sehingga air menjadi jernih. 

 

<6>.  Koloid Liofil dan Koloid Liofob 

 Berdasarkan sifat adsorpsi dari partikel koloid terhadap medium pendispersinya, kita 

mengenal dua macam koloid. 

a. Koloid liofil yaitu koloid yang "senang cairan" (bahasa Yunani : lyo = cairan; philia = senang). 

Partikel koloid akan mengadsorpsi molekul cairan, sehingga terbentuk selubung di sekeliling 

partikel koloid itu. Jika medium pendispersinya air, istilah yang dipakai adalah hidrofil (senang 

air). Contoh koloid liofil adalah kanji, protein, dan agar-agar. 

b. Koloid liofob, yaitu koloid yang "benci cairan" (phobia = benci). Partikel koloid tidak 

mengadsorpsi molekul cairan. Jika mediumnya air, istilah yang dipakai adalah hidrofob (benci 

air). Contoh koloid hidrofob adalah sol sulfida dan sol logam. 

 Koloid liofil lebih stabil daripada koloid liofob. Untuk menggumpalkan koloid liofil 

diperlukan elektrolit dalam jumlah banyak, sebab selubung molekul cairan yang berfungsi sebagai 

pelindung harus dipecah dahulu. Adapun koloid liofob mudah digumpalkan dengan diberi sedikit 

elektrolit saja. 

 

<7>.  Emulsi 

 

 Emulsi adalah sistem koloid yang partikel terdispersi dan medium pendispersinya sama-

sama cair. Ditinjau dari segi kepolaran, emulsi merupakan campuran cairan polar dan cairan non-

polar, misalnya air dan minyak. 

 Jika minyak kelapa dicampurkan dengan air kemudian dikocok, terjadilah campuran yang 

akan memisah kembali setelah didiamkan agak lama. Untuk menstabilkan emulsi ini perlu 

ditambahkan zat pengemulsi (emulgator), yaitu senyawa organik yang mengandung kombinasi 

gugus polar dan nonpolar sehingga ia mampu mengikat zat polar (air) dan zat nonpolar (minyak). 

Misalnya, sabun yang merupakan garam karboksilat. Molekul sabun tersusun dari "ekor" alkil 

yang nonpolar (larut dalam minyak) dan "kepala" ion karboksilat yang polar (larut dalam air). 

 Prinsip inilah yang menyebabkan sabun dan deterjen memiliki daya pembersih. Ketika kita 

mandi atau mencuci pakaian, ekor nonpolar dari sabun menempel pada kotoran dan kepala 

polarnya menempel pada air. Akibatnya, tegangan permukaan air menjadi berkurang, sehingga air 

jauh lebih mudah menarik kotoran (lihat Gambar 5). 
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▲ Gambar 5. (a) Sabun. (b) Molekul-molekul sabun terdispersi atau mengemulsi, partikel kotoran 

terkurung oleh ekor lapisan lemak nonpolar dari sabun, sedangkan kepala polar menempel pada air. 

 Salah satu emulsi yang kita kenal sehari-hari adalah susu, di mana lemak terdispersi dalam 

air. Dalam susu terkandung kasein suatu protein yang berfungsi sebagai zat pengemulsi. Jika susu 

menjadi masam, karena laktosa (gula susu) teroksidasi menjadi asam laktat, kasein akan 

terkoagulasi dan tidak dapat lagi menstabilkan emulsi. Akibatnya, lemak bersama kasein akan 

memisah dari susu. 

  

C. KESTABILAN SISTEM KOLOID 

 Koloid karbon-dalam-air begitu stabil sehingga penampilannya tidak berubah selama kira-

kira 30 tahun. Dalam semua koloid gas dan dalam kebanyakan koloid cairan, partikel-partikel zat 

terdispersi mempunyai rapatan yang lebih tinggi daripada medium pendispersi. Apa yang 

mencegah partikel-partikel itu untuk berkerumun dan membentuk partikel besar yang akan 

mengendap? Salah satu cara yang paling lazim dalam mana partikel koloid distabilkan ialah 

dengan mengadsorpsi suatu lapisan ion (Gambar 6). Partikel yang menyerap ion yang sama 

muatannya akan terstabilkan karena mereka saling menolak, bukannya bergabung membentuk 

agregat yang lebih besar. 

 

▲ Gambar 6. Penstabilan suatu pertikel koloid dengan ion-ion yang teradopsi. 

a b 
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 Suatu cara lain untuk menstabilkan suatu partikel ialah dengan adsorpsi suatu lapisan 

molekul. Zat-zat yang teradsorpsi, seperti sabun, merupakan koloid juga. Koloid yang bertindak 

sebagai bahan penstabil disebut koloid ptotektif. Koloid protektif terutama cfektif dalam 

menstabilkan koloid cair dalam cair, yang disebut emuisi (lihat Gambar 7). Susu merupakan suatu 

emulsi butiran lemak dalam air, dengan kasein, suatu protein, bertindak sebagai bahan penstabil. 

Mayones adalah suatu emulsi, suatu lemak cair (seperti minyak zaitun atau minyak jagung) dalam 

air, dengan kuning telur bertindak sebagai bahan penstabil. Gelatin digunakan sebagai suatu 

koloid protektif datam membuat eskrim unruk mencegah pembentukan partikel besar gula ataupun 

es. 

 Kadang-kadang diinginkan agar suatu koloid tidak stabil. Seringkali di laboratorium hal ini 

diinginkan, bila endapan yang terbentuk terdiri dari bubuk sangat halus. Dengan mengendalikan 

kondisi, diusahakan agar partikel-partikel itu bergabung sehingga mau mengendap atau agar 

mudah disaring. jika endapan semacam itu dicuci secara tidak tepat, endapan itu dapat 

berpeptisasi; artinya endapan itu terdispeni menjadi partikel-partikel koloid kecil. Peptisasi dapat 

dicegah dengan menggunakan larutan pencuci yang tepat. 

 

▲ Gambar 7. Bagan pemaparan penstabilan dengan molekul sabun, satu partikel dalam suatu emulsi 

minyak-air. 

 

D. PEMBUATAN SISTEM KOLOID 

<1>. Cara Kondensasi 

 Salah satu cara pembuatan sistem koloid adalah cara kondensasi, yaitu menggumpalkan 

partikel larutan yang terlalu kecil menjadi partikel yang berukuran koloid. Partikel larutan yang 

berupa ion, atom, atau molekul dapat dikondensasi atau digumpalkan menjadi ukuian koloid 

melalui cara fisis (penurunan kelarutan) atau cara kimia (reaksi tertentu). 
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 Cara fisis yang dapat dilakukan untuk mengkondensasikan partikel adalah sebagai berikut. 

a. Pendinginan 

 Kelarutan suatu zat pada umumnya berbanding lurus dengan suhu, sehingga proses 

pendinginan akan menggumpalkan partikel larutan menjadi suatu koloid. 

 

b. Penggantian pelarut 

 Misalnya, kita ingin membuat sol belerang dalam air; belerang sukar larut dalam air, tetapi 

melarut baik dalam alkohol. Maka larutan jenuh belerang dalam alkohol diteteskan ke dalam air 

sambil diaduk. Belerang akan menggumpal menjadi partikel koloid, kemudian alkohol dipisahkan 

dengan metode dialisis. 

 

c. Pengembunan uap 

 Misalnya, uap raksa dialirkan melalui air dingin, sehingga terbentuk sol raksa. Kemudian 

amonium sitrat ditambahkan sebagai penstabil (stabilizer). 

 

 Pembuatan sistem koloid cara kondensasi yang paling banyak dilakukan adalah melalui 

reaksi kimia. Adapun reaksi kimia tersebut antara lain sebagai berikut. 

a. Reaksi pengendapan 

 Dua buah larutan encer yang masing-masing mengandung elektrolit dicampurkan, 

sehingga menghasilkan endapan yang berukuran koloid. 

As203 + 3H2S  →  As2S3 (s) + 3H2O  

AgN03 + NaCI → AgCl (s) + NaN03 

b. Reaksi hidrolisis 

 Sol hidroksida seperti Fe(OH)3 dan Al(OH)3 diperoleh dengan menambahkan garam 

klorida ke dalam air mendidih, dan garam itu terhidrolisis menjadi hidroksida yang berukuran 

koloid. 

FeC13 + 3H20 → Fe(OH)3 (s) + 3HC1  

AlCl3 + 3H2O → Al(OH)3 (s) + 3HC1 

c. Reaksi redoks 

 Sol logam seperti sol emas dapat diperoleh dengan mereduksi larutan garamnya, 

menggunakan reduktor nonelektrolit seperti formaldehida. 

2AuCl3 + 3HCHO + 3H2O → 2Au + 6HC1 + 3HCOOH 

Sol belerang dan iodin dapat dibuat dengan mengoksidasi ion sulfida dan iodida. 

2H2S + SO2 → 3S (s) + 2H2O  

5HI + HIO → 3I2 + 3H2O 
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<2>.  Cara Dispersi 

 Selain cara kondensasi, suatu sistem koloid dapat dibuat melalui cara dispersi yaitu 

menghaluskan partikel suspensi yang terlalu besar menjadi partikel yang berukuran koloid. 

Beberapa cara dispersi yang sering dilakukan adalah sebagai berikut. 

a. Cara mekanik 

 Yang dimaksudkan dengan cara mekanik adalah melakukan penggerusan (penggilingan) 

untuk zat padat. Setelah diperoleh kehalusan yang dikehendaki, barulah zat ini didispersikan ke 

dalam medium pendispersi. Jika perlu ditambahkan zat pemantap (stabilizer) guna mencegah 

penggumpalan kembali. Sol belerang sering dibuat dengan metode seperti ini. 

b. Cara peptisasi 

 Partikel endapan dipecah dan dihaluskan menjadi partikel koloid dengan menambahkan 

suatu elektrolit yang mengandung ion sejenis. Misalnya, sol Fe(OH)3 dibuat dengan 

menambahkan FeCl3, dan sol NiS dibuat dengan menambahkan H2S. 

c. Cara busur Bredig (cara elektrodispersi) 

 Cara ini khusus untuk membuat sol logam dengan cara dispersi. Dua kawat logam yang 

berfungsi sebagai elektrode dicelupkan ke dalam air, kemudian kedua ujung kawat diberi loncatan 

listrik. Sebagian logam akan mendebu ke dalam air dalam bentuk partikel koloid. 

 

<3>.  Dokomposisi Rangkap 

 Sol perak bromida untuk membuat film, kertas atau pelat fotografi. KNO3 dihilangkan 

dengan cara dialisis, kemudian ditambahkan gelatin. Emulsi fotografi adalah suspensi butir-butir 

perak bromida dalam gel gelatin. 

AgNO3 (aq) + KBr (aq) → AgBr (sol) + KNO3 (aq) 

 

E. PEMISAHAN KOLOID 

 Karena koloid yang berlainan mengadsorpsi zat yang berlainan pula, proses adsorpsi 

digunakan sccara meluas dalam membuang warna dan bau yang tak disukai dari dalam bahan-

bahan tertentu, untuk pemisahan campuran-campuran, untuk mempekatkan bijih, dan dalam 

pelbagai proses pemurnian lain. 

<1>.  Adsorben Padat 

 Topeng gas biasanya mengandung arang aktif atau tipe adsorben lain. Arang reraktifkan 

dibuat dengan memanaskan arang dalam udara atau kukus sehingga lebih dari separuhnya terbakar 

habis. Akan tertinggal ‘kerangka’ karbon yang sangat berpori, begitu berpori sehingga sebagian 

besar atom karbon yang tertinggal adalah atom-atom permukaan dan karena itu mampu 

mengadsorpsi. Di samping penggunaannya dewasa ini dalam topeng gas komersial, arang 
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teraktifkan digunakan secara meluas baik dalam industri maupun dalam laboratorium untuk 

membuang ketoran yang bau, citarasa, warna dan sifat-sifat lainnya tidak disukai. Juga digunakan 

dalam beberapa filter sigaret. Yang discbut satu hembusan standar dari sigarct tak berfilter 

mempunyai volume sebesar 35 mL dan mengandung 2 X 1011 (200 milyar) partikel yang 

ukurannya berancka dari 1500 Å ke 10.000 Å (diameter). Partikel ini dijumpai di samping 

molekul gas hasil pembakaran, seperti CO2, CO dan H2O. Lebih dari 1100 senyawaan telah 

diidentifikasi dalam partikel-partikel asap tembakau, beberapa di antaranya diketahui mempunyai 

aktivitas karsinogen, yakni mengimbas. tipe-tipe tertentu kanker dalam sel-sel hewan percobaan. 

Adsorpsi membuang banyak, tetapi tidak semua, materi koloid dalam asap tembakau. Bila semua 

harus dihilangkan, berarti tak ada asap rokok dan ini agaknya menyebabkan tak ada enaknya 

rokok itu. 

 

<2>.  Pengendapan Aerosol 

 Proses yang biasa digunakan unruk menghancurkan asap dan jenis aerosol lain ialah 

metoda koagulasi listrik dari Cottrell (lihat Gambar 9). Asap itu dialirkan melewati ujung-ujung 

tajam yang bermuatan pada potensial tinggi (20.000 sampai 75.000 V). Ujung-ujung ini mendiscas 

elektron berkecepatan-tinggi yang mcngionkan molckul-molekul dalam udara. Partikel asap 

merigadsorpsi ion-ion positif dan mcnjadi sangat bermuatan sehingga ditarik dan diikat oleh 

elektrode yang bermuatan sebaliknya. Pengendap-pcngendap Cottrell ini banyak digunakan dalam 

industri untuk dua maksud umum: untuk menyingkirkan partikel-partikel pencemar dari dalam gas 

buangan industri dan untuk memulihkan zat padat yang membubuk halus yang berharga agar tidak 

terbuang. 

 

 

▲ Gambar 8. Gambar pemaparan yang menunjukan suatu pengendap Cottrel yang dilekatkan pada 

cerobong asap.  
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<3>.  Kromatografi 

 Jika suatu campuran zat dilewatkan suatu bahan pengadsorbsi, kondisi-kondisi dapat 

dikendalikan sedemiian sehingga komponen-komponen campuran akan terpisah akibat adanya 

perbedaan dalam adsorpsi. Zat-zat yang pertama-tama dipisahkan dengan cara ini adalah zat 

berwarna, sehingga proses ini disebut pemisahan Kromatografik atau kromatografi. Akhir-akhir 

ini kromatografi memainkan peranan yang penting dalam karya banyak ilmuan yang 

memenangkan Hadiah Nobel dalam kimia dan biokimia. 

 Kromatografi cairan merupakan suatu proses dalam mana suatu cairan yang bergerak 

digunakan untuk mengangkut zat-zat mclewati permukaan suatu adsorben (pengadsorpsi). Dalam 

satu bentuk kromatografi cairan, suatu larutan dari dua zat terlarut merayap naik lewat pori-pori 

kertas isap berdasarkan daya yarik kapiler. Dalam suatu bentuk lain, suatu larutan merembes ke 

bawah lewat suatu kolom yang berisi partikel padat terbubuk halus seperti pati atau aluminium 

oksida (lihat Gambar 9).  

 

▲ Gambar 9. Kromatografi kolom 

 

 Komponen yang paling kuat teradsorpsi akan bergerak paling lambat sepanjang kertas atau 

kolom itu. Jika bahan yang tcrserap itu berwarna, maka lokasinya akan nampak dengan mudah. 

Bahan tak berwarna kadang-kadang akan nampak bila ditaruh di bawah lampu ultraviotet, atau 

diolah dengan zat pengembang, yang akan bereaksi membentuk senyawaan yang berwarna. 

 Kromatografi gas menggunakan fase gas untuk mengangkut zat-zat melewati permukaan 

suatu adsorben. Mctoda itu tetutama bermanfaat dalam memisahkan dan memurnikan sejumlah 

kecil gas atau cairan, jumlah yang terlalu sedikit untuk ditangani dengan metode penyulingan 

biasa. campuran gas atau cairan yang diuapkan dilewatkan suatu kolom pengadsorpsi (pada suatu 

temperarur di atas titik pengembunan cairan apa saja yang ada). Sesuatu gas pengemban, seperti 

helium, digunakan untuk menggerakkan uap-uap itu melewati kolom. 
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<4>.  Dialisis 

 Pemisahan ion dari koloid dengan difusi lewat pori-pori suatu selaput semipermeabel 

disebut dialisis. Pori-pori itu biasanya berdiameter kurang dari 10 Å dan mcmbiarkan lewatnya 

molekul air dan ion-ion kecil. Selaput hewani alamiah, kertas perl:amen, selofan dan bcberapa 

plastik sintetik merupakan bahan sclaput yang sesuai. 

 

▲ Gambar 10. Diagram suatu satuan dialisis darah. 

 

<5>.  Ultra Filtrasi 

 Pori kertas dapat diperkecil dengan mencelupkan ke dalam koloidian. Pada penyaringan 

perlu menggunakan pompa air atau pompa vakum. 

 

 

F. PENGGUNAAN SISTEM KOLOID 

 Perkembangan kimia koloid sangat cepat karena fenomena ilmu ini penting peranannya 

dalam kehidupan manusia. Berbagai masalah yang merupakan proses penting dalam organisme, 

pembentukan mineral tertentu dialam, dan produktivitas tanah banyak kaitanya dengan keadaan 

koloid zat. Kimia koloid juga menjadi dasar ilmiah berbagai proses industri. Misalnya serat 

buatan, plastik dan sebagainya. 

 Penggunaan Koloid dalam kehidupan sehari-hari: 

 Pengendap Cotrell dapat digunakan untuk mengurangi polusi udara dari pabrik. Alat ini 

dapat mengendapkan partikel koloid yang terdapat dalam gas yang akan keluar dari 

cerobong asap 

 Pada pencelupan tekstil digunakan zat koloid untuk mempermudah pemberian warna 

 Cat ‘emulsi’ dan ‘emulsi fotografi’ adalah koloid pengotor yang tidak bercampur dengan air 

 Untuk keperluan kosmetik seperti bodylotion dan hand cream, dan sebagainya. 

http://por.pa/
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 Kabut dapat digunakan untuk memrangi kebakaran hutan. Air yang keluar dari pengabut 

dengan kecepatan tinggi sering digunakan untuk mendinginkan nyala api dan melumpuhkan 

pembakaran. 

 Emulsi banyak digunakan dalam kosmetika untuk membantu melapisi yag dicat secara 

uniform (merata). 

 Asap dapat berguna dalam membantu koagulasi lateks, seperti halnya sam klorida dan adam 

asetat. Aerosol lain ialah debu, kabut, uap, dll. Semuanya dapat menarik (adhesi) sehingga 

menimbulkan koagulasi. 
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 KESIMPULAN 

 

 Berdasarkan ukuran partikel dikenal tiga macam sistem, yakni larutan, koloid, dan 

suspensi. Fase dispersi ialah zat yang menyebar ke seluruh medium dispersi. Sistem koloid mula-

mula dipelajari oleh Graham pada tahun 1861. Koloid ialah campuran dari dua atau lebih zat yang 

salah satu fasanya tersuspensi sebagai sejumlah besar partikel yang sangat kecil dalam fasa kedua. 

 Dalam campuran homogen dan stabil yang disebut larutan, molekul, atom ataupun ion 

disebarkan dalam suatu zat kedua. Dengan cara yang agak mirip, materi koloid dapat dihamburkan 

atau disebarkan dalam suatu medium sinambung, sehingga dihasilkan suatu dispersi (sebaran) 

koloid atau sistem koloid. Selai, mayones, tinta cina, susu dan kabut merupakan contoh yang 

dikenal. Dalam sistem-sistem semacam itu, partikel koloid dirujuk sebagai zat terdispersi 

(tersebarkan) dan materi kontinu dalam mana partikel itu tersebar disebut zat pendispersi atau 

medium pendispersi. 

 Dalam bidang industri, kimia koloid banyak dimanfaatkan pada pembuatan berbagai 

produk, antara lain biskuit, keju, mentega, hairspray, cat, tinta, keramik, sabun, semen, karet, obat-

obatan, kosmetika, insektisida, plastik, dan tekstil. Seluruh fakta ini menunjukkan betapa luas 

peranan sistem koloid dalam kehidupan kita. 
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