
Golongan IIIA 
 
1. Unsur-unsur golongan IIIA adalah : 
 

   symbol  electron configuration  
boron  B  [He]2s22p1  
aluminium  Al  [Ne]3s23p1  
gallium  Ga  [Ar]3d104s2 4p1  
indium  In  [Kr]4d105s2 5p1  
thallium  Tl  [Xe]4f14 5d106s2 6p1  

 
Boron merupakan unsure non logam berupa serbuk abu-abu dan unsur lainnya 
merupakan logam lunak keperakan. 
 
2.Sifat-sifat Fisik 

   Atomic 
Number 

Relative 
Atomic 

Mass 

Melting 
Point/K 

Density/kg 
m-3  

B  5 10.81 2573 2340  
Al  13 26.98 933.52 2698  
Ga  31 69.72 302.9 5907  
In  49 114.82 429.32 7310  
Tl  81 204.38 576.7 11850  

 

   
Energi 

ionisasi 1st 
kJ/mol 

Energi ionisasi 
2nd kJ/mol

Energi ionisasi 
3rd kJ/mol Atomic 

Radius/nm  

Ionic 
Radius/nm 

(M3+)  
B  800.6 2427 3660 0.0790     
Al  577.4 1816.6 2744.6 0.1431  0.057  
Ga  578.8 1979 2963 0.1221  0.062  
In  558.3 1820.6 2704 0.1626  0.092  
Tl  589.3 1971 2878 0.1704  0.105  
 
http://www.chemsoc.org/VISELEMENTS/pages/data/intro_groupiii_data.html
 
Titik lebur pada semua unsure adalah tinggi, tetapi titik lebur dari boron jauh lebih tinggi 
daripada berelium pada golongan IIA, sedangjan titik lebur dari aluminium hampir sama 
dengan magnesium pada golongan IIA. Densitas semua unsure golongan IIIA lebih tinggi 
daripada golongan IIA. 
 Jari-jari ion jauh lebih kecil daripada jari-jari atomnya. Hali ini disebabkan atom 
mengandung tiga electron pada kulit terluarnya sehingga relative jauh dari inti, dan bila 

http://www.chemsoc.org/VISELEMENTS/pages/data/intro_groupiii_data.html


electron ini keluar maka kulit terluarnya lebih mendekati inti. Naiknya muatan inti efektif 
akan menarik electron ke arah inti dan menyebabkan berkurangnya ukuran atom. 
 
3. Sifat kimia 
 Sifat kimia golongan IIIA menggambarkan sifat logamnyanya. Sifat logamnya 
naik dari atas ke bawah dalam satu golongan.  Boron secara kimia tidak reaktif kecuali 
pada temperature tinggi. Aluminium adalah logam dengan reaktifitas yang tinggi. 
Aluminium segera teroksidasi dalam udara. Oksida aluminium yang terbentuk tahan 
terhadap asam tapi larut dalam larutan basa. Aluminium dapat bereaksi dengan Besi (III) 
oksida menghasilkan besi. 

2Al(s) + Fe2O3(s)   2Fe(l) + Al2O3(s)  

3.1 Oksida 

Boron oxide, B2O3, adalah oksida asam. Padatan putih dengan  titik didih   yang sangat 
tinggi ( 2000 oC). Aluminium oksida, Al2O3, adalah amfoter.  Hanya oksida aluminium 
yang ada dalam bentuk hidrat dan anhidrous juga dalam mineralnya. Semua berwarna 
putih transparan. α-Al2O3 and γ-Al2O3 adalah dua bentuk anhidrous yang berbeda dalam 
peanataan atom Al dan O. α-Al2O3 adalah senyawa yang keras yang stabil pada suhu 
tinggi dan tahan terhadap hidrasi oleh air dan reaksi dengan asam sedangkan α-Al2O3 
segera menyerap air dan larut dalam asam. Bentuk hidrat alumina adalah Al(O)OH dalam 
beberapa struktur dalam beberapa mineral. Bentuk hidroksidanya tidak perna ada dalam 
mineral alam tapi dapat dihasilkan dari larutan Al(OH)4

- yang dialiri gas karbon dioksida. 
Galium dan Indium membentuk oksida Ga2O3 and In2O3 yang hampir sama dengan 
alumina. Oksida dari Thalium sedikit berbeda The tallium(III) oxide, Tl2O3, serbuk coklat 
hitam yang terdekomposisi pada suhu  100 °C menjadi tallium(I)oksida, Tl2O yang 
berwarna hitam.  

3.2 Halida  

Almuinium, gallium and indium semua membentuk triflourida, MF3 yang ionil dan 
mempunyai titik lebur yang tinggi (~ 1000 °C). Klorida, bromida dan iodida dari logam-
logam ini adalah kovalen dan sangat volatil yang mempunyai titik didih sangat rendah. 
Halida ini eksis dalam bentuk dimernya yang menggunakan dua halida sebagai jembatan 
antar logam yang mempunyai konfigurasi tertrahedral. Mereka larut dalam pelarut 
organik nonpolar. 

Halida yang paling penting adalah borontriflourida yang berupa gas. Aluminium klorida  
AlCl3, adalah  padatan yang volatile yang tersublimasi pada 458K. Uap yang terbentuk 
merupakan kesetimbangan campuran monomer  (AlCl3) dan dimer (Al2Cl6). Ini digunakan 
membuat pereduksi lithium tetrahydridoaluminate, LiAlH4.  

Trihalida dari thalium jauh kurang stabil dibandingkan dengan unsur lain pada golongan 
III, walaupun TlF3 stabil, ThIIICl3 terdekomposisi dengan membebaskan Cl2 pada 40 °C 
menhasilkan monohalida ThICl. Tribromidanya juga terdekomposisi dengan 



membebaskan Br2 tapi menghasilkan senyawa [ThIIIBr4]-[ThI]+. Triiodida mempunyai 
perbedaan karena mempunyai rumus ThI3 karena Th lebih suka dalam bentuk ThI 
daripada ThIII. Keadaan ThIII dapat dicapai dengan menambahkan I- menghasilkan 
senyawa [ThIIII4]-. Galim dan indium juga dapat membentuk monohalida tapi yang paling 
stabil adalah thalium.  

Boron klorida dan aluminium klorida merupakan asam Lewis, banyak digunakan sebagai 
katalis. Aluminium klorida penting untuk reaksi Friedel-Crafts. 

RCl + AlCl3→ R+ + AlCl4
-

R+ + C6H6→ C6H5R + H+

Semua BX3 adalah asam Lewis kuat yang bertindak sebagai aseptor elektron. BF3 dan 
BCl3 ada dalam wujud gas pada temperatur kamar. Dalam air terhidrolisis menghasilkan 
asam borat sedangkan BF3 terhidrolisis menghasilkan campuran asam borat dan anion 
BF4

-

BCl3 + 3 H2O → B(OH)3 + 3 HCl 

4 BF3 + 6 H2O → 3 H3O+ + B(OH)3 + 3 BF4
-

Basa Lewis seperti amines (R3N), phosphines (R3P), ethers (R-O-R) atau anions, beraksi 
dengan borontrihalida dengan menyumbangkan pasangan elektron membentuk molekul 
yang lebih besar yang disebut dengan adduct. Pada reaksi ini boron dalam bentuk trigonal 
planar karena hibridisasi sp2 berubah menjadi tertahedral (hibridisasi sp3) 

BX3 + :N(CH3)3→ X3B-N(CH3)3

3.3 Kompleks hidrat 

Logam golongan IIIA semua membentuk oktahedral ion heksaakua  [M(H2O)6]3+ yang 

ada dalam garam sepert halida, sulfat, nitrat dan perklorat dan dalam larutan dengan 

membebaskan asam H+. 

 [M(H2O)6]3+→ [M(H2O)5(OH)]2+ + H+

3.4 Hidrida  

Boron menghasilkan seri hidrida yang menarik yang disebut diboran. Yang paling 
sederhana adalah BH3 dan juga B2H6.  
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4. Bilangan Oksidasi dan Energi Ionisasi 

Boron dan aluminium hanya mempunyai satu bilangan oksidasi +3 dan dengan sedikit 
pengecualian. Konfigurasi electron valensi ada 2 elektron pada kulit s dan 1 elektron pada 
kulit p. Elektron pada kulit terluar p mudah dihilangkan karena paling jauh dari inti. Dua 
electron pada kulit s relative mudah dihilangkan. Unsur Ga, In dan Tl senyawaannya 
dikenal dengan bilngan oksidasi +1. Bilangan oksidasi +3 relatif kurang stabil 
dibandingkan +1 dalam satu golongan dari atas ke bawah untuk golongan IIIA. Thalium 
hampir semua senyawaannya mempunyai bilangan Oksidasi +1. 

 

5. Unsur-unsur Golongan IIIA (www.webelements.com) 

5.1 Boron 

Boron terletak diperbatasan antara logam dannolagam dalam sistem periodik. Lebih 
bersifat semikonduktor dan secara kimia sifatnya lebih mirip dengan silikon 
dibandingkan dengan unsur yang segolongan. Boron secara kimia tahan terhadap HF dan 
HCl panas, tapi dapat bereaksi dengan asam nitrat pekat panas. 

5.1.1 Isolasi 

Boron murni dapat dibuat dengan mereduksi B2O3 dengan magnesium. B2O3 dapat 
diperoh dengan meleburkan asam borat B(OH)3, yang dapat diperoleh dari borax. 

BB2O3 + 3Mg 2B + 3MgO 

Metoda lain untuk mendapatkan boron yang lebih murni adalah mereaksikan antara 
boron trihalida dengan Zn (~900 °C) atau hidrogen yang dilewatkan pada katalis panas. 



2 BCl3 + 3 Zn → 3 ZnCl2 + 2 B 

2 BX3 + 3 H2→ 6 HX + 2 B 

5.1.2 Reaksi kimia  

A. Udara 

Reaksi antara boron dengan udara tergantung pada kristalinitas sampel, temperatur, 
ukuran partikel dan kemurnian. Boron tidak pernah bereaksi dengan udara pada 
temperatur kamar. Pada temperatur lebih tinggi boron terbakar membentuk 
Boron(III)oksida,B2O3. 

4B + 3O2(g) 2B2O3(s) 

B. Air 

Boron pada kondisi normal tidak bereaksi dengan air. 

C. Halogen 

Reaksi boron dengan halogen 

2B(s) + 3F2(g) 2BF3(g) 

2B(s) + 3Cl2(g) 2BCl3(l) 

2B(s) + 3Br2(g) 2BF3(l) 
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D. Asam 

Kristal boron tidak bereaksi dengan HCl mendidih atau HF mendidih tapi serbuk boron 
bereaksi lambat dengan asam nitrat pekat. 



5.1.3 Potensial Reduksi standar  
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Potensial reduksi standar B(III) menjadi B(0) berbeda-beda tergantung dari suasana 
larutan. Pada larutan asam potensial reduksinya lebih besar dibandingkan pada larutan 
basa. 

5.1.4 Energi Ionisasi 

Gambar Grafik energi ionisasi Boron adalah sebagai berikut : 
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5.2 Aluminium 

Aluminium adalah logam putih keperakan. Ringan dan sebagai logamnya  nontoksik, 
nonmagnetic. Aluminium mudah dibentuk, logam murninya lunak, tetapi alloy dengan 
tembaga, magnesium, silicon, mangan dan unsure lainnya akan menghasilkan sifat-sifat 
yang sangat berguna. Aluminium adalah unsure yang melimpah di kulit bumi, akan tetapi 
tidak pernah ditemukan dalam unsure bebasnya. Proses Bayer digunakan untuk 
memperoleh aluminium dari bauksit (bijih aluminium). 
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5.2.1 Isolasi 

Aluminium tersedia di pasaran. Umumnya tidak dibuat dalam laboratorium. Aluminium 
melimpah dalam bentuk bijih bauksit (Al2O3.2H2O). Bauksit mengandung  Fe2O3, SiO2, 
dan impurities lainnya. Aluminium murni dapat diisolasi dari bijih bauksit dan impurities 
harus dihilangkan. Penghilangan impuritis dapat dilakukan dengan larutan sodium 
hidroksida yang akan menghasilkan larutan sodium aluminat dan sodium silikat. Besi 
tertinggal sebagai padatan, bila gas gas  CO2 dilewatkan pada larutan maka alumunium 
mengendap sebagai hidroksida dan dan silikat tetap sebagai larutannya. Hidroksida 
disaring dan dicuci kemudian dipanaskan menghasilkan alumina murni, Al2O3. Logam 
alumunium dapat dihasilkan melalui proses elektrolisis alumina. 
 
5.2.2 Reaksi Kimia 

A. Udara 

Permukaan logam aluminium tertutup oleh lapisan tipis oksida yang melindungi logam 
terhadap udara, sehingga logam aluminium tidak bereaksi dengan udara. Bila lapisan ini 



rusak maka aluminium dapat bereaksi dengan udara. Aluminium bila dibakar dalam 
oksigen akan menghasilkan nyala putih mambentuk Al2O3. 

4Al(s) + 3O2(l) 2Al2O3(s) 

B. Air 

Adanya lapisan oksida pada logam aluminium, logam alumunium tidak dapat bereaksi 
dengan air. 

C. Halogen 

Logam aluminium segera bereaksi dengan halogen membentuk aluminium halida. 

2Al(s) + 3Cl2(l) 2AlCl3(s) 

2Al(s) + 3Br2(l) Al2Br6(s) 

2Al(s) + 3I2(l) Al2I6(s) 
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D. Asam 

Aluminium larut dalam asam sulfat encer ataupun asam klorida encer, sedangkan asam 
nitrat pekat membuat logam aluminium bersifat pasif. 



2Al(s) + 3H2SO4(aq) 2Al3+(aq) + 2SO4
2-(aq) + 3H2(g) 

2Al(s) + 6HCl(aq) 2Al3+(aq) + 6Cl-(aq) + 3H2(g) 

E. Basa 

Aluminium larut dalam sodium hidroksida membentuk aluminat  [Al(OH)4]-. 

2Al(s) + 2NaOH(aq) + 6H2O 2Na+(aq) + 2[Al(OH)4]- + 3H2(g) 

5.2.3 Potensial Standar 

Nilai potensial standar alumunium bermacam-macam tergantung dari suasana larutan 
maupun jenis senyawanya. 
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5.2.4 Potensial ionisasi 
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