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SOAL SELEKSI TAHUN 2003 
( TINGKAT KOTA ) 

 

Soal 1 
Suatu campuran yang terdiri dari dua jenis garam karbonat unsur-unsur golongan utama II mengandung 
jumlah massa yang sama. Bila campuran garam karbonat ini dipanaskan , akan diperoleh sisa pemanasan 
sebanyak 62 % dari massa semula. Diketahui Ar : C = 12 ; O = 16 ; Be = 9 ; Mg = 24 ; Ca = 40,1 ; Sr = 87,6 
; Ba = 137 dan Ra = 228 
Pertanyaan ; 
a. Tentukan massa sisa hasil pemanasan bila pada awalnya komposisi campuran garam tersebut masing-

masing 1 mol. 
b. Logam-logam apakah yang membentuk garam karbonat dari campuran tersebut ? 
c.  Tuliskan persamaan reaksi dekomposisi dari pemanasan garam karbonat tersebut. 
 
 
Soal  2 

Senyawa Cisplatin, [Pt(NH3)2Cl2] , sebagai agen chemotherapy yang dapat dibuat sesuai reaksi berikut : 
        (NH4)2PtCl4 (s)   +  2 NH3 (aq)   →  2 NH4Cl (aq)  +    Pt(NH3)2Cl2 (s) 
 
Untuk membuat Cisplatin, anda mereaksikan sebanyak 15,5 gram padatan (NH4)2PtCl4 dengan 225 mL 
larutan NH3 0,75 M. 
Berdasarkan data tersebut, maka : 
a. Tentukanlah reaksi yang terjadi bila NH3 dilarutkan dalam air 
b. Tentukan pH larutan NH3 0,75 M                        ( Kb = 1,8 x 10 – 5 ) 
c. Tuliskan reaksi ionisasi (NH4)2PtCl4 dan Pt(NH3)2Cl2 bila larut dalam air. 
d. Antara larutan (NH4)2PtCl4 (373 g/mol) dan Pt(NH3)2Cl2 bila larut dalam air dengan molaritas yang 

sama, manakah yang mempunyai daya hantar listrik paling besar 
e.  Berdasarkan data di attas, tentukan pereaksi yang jumlahnya berlebih, dan tentukan pereaksi yang 

jumlahnya berlebih, dan tentukan mana pereaksi pembatas 
f.  Berapa banyak cisplatin yang dapat terbentuk sebanyak-banyaknya 
g. sesudah pereaksi pembatas digunakan, dan dihasilkan cisplatin yang maksimum, apa dan berapa gram 

jumlag pereaksi yang tersisa 
h. Tentukan molaritas larutan NH4Cl yang terbentuk dari reaksi tersebut. 
 
 
Soal  3 

Data pada suhu 298,15 K; 1 atm. 
2 Mg (s) + O2 (g)  → 2 MgO (s)    ∆H = -1203,4 kJ   …………(1) 
S (s)  +  O2 (g)   → SO2 (g)           ∆H = - 296,8 kJ   ………… (2) 
2 SO2 (g) + O2  → 2 SO3 (g)         ∆H = - 197,8 kJ   ………… (3) 
SO3 (g) + H2O (l)  → H2SO4          ∆H = - 130,0 kJ   ………… (4) 
Perhatian !! : Dalam perhitungan ini 1 ton =         9,08 x 10 5 gram. 
Berdasarkan data yang diberikan : 
a. Tentukan berapa entalpi pembentukan (∆Hf0) MgO padat 
b. Tentukan berapa entalpi pembentukan (∆Hf0

Gas SO

) gas SO3 
 

2 (64 g/mol) dan SO3 (80 g/mol) merupakan gas-gas pencemar udara yang menimbulkan hujan 
asam. Dan banyak dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara. Di 
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pembangkit tenaga listrik dengan bahan bakar batu bara, gas SO2 hasil pembakaran diserap dengan 
mereaksikan gas tersebut dengan MgO (40 g/mol) dan udara membentuk MgSO4 (120 g/mol) sesuai reaksi 
sbb: 
              2 MgO (s)  + 2 SO2 (g) + O2 (g)  → 2 MgSO4 (s) ... (5) 
 
Bila dari pembakaran batu bara dihasilkan 20 ton gas SO2 setiap tahunnya, maka 
c.   Berapa banyak (ton) MgO paling sedikit yang harus disediakan setiap tahunnya untuk menghilangkan 

gas SO2 tersebut. 
d.   Berapa banyak (ton) MgSO4 yang dapat dihasilkan setiap tahunnya. 
 
Bila entalpi pembentukan (∆Hf0) MgSO4 = - 2817 kJ/mol, maka : 
e.   Berapa banyak panas yang dibebaskan atau yang diserapuntuk pembentukan 1 mol MgSO4 dalam 

reaksi (5) 
Bila pembangkit tenaga listrik tersebut dapat menghasilkan H2SO4 sebanyak 750 ton perhari (sesuai reaksi 
4 ), maka 
f.   Hitunglah jumlah panas yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tersebut setiap harinya. 
 
 
Soal  4 

Suatu senyawa ionik, yang rumus molekulnya sama dengan rumus empirisnya, yang banyak digunakan 
sebagai pupuk kimia memiliki komposisi (berdasar massa) 48,46 % O,  23,45 % P , 21,21 % N dan 6,87 % 
H. Diketahui :  Ar : H = 1, O = 16, P = 31, N = 14 
Pertanyaan : 
a. Tentukan rumus molekul senyawa tersebut 
b. Gambarkan rumus molekul dalam dot Lewis 
c. Berapa nila valensi / tingkat oksidasi N dan P dalam senyawa ionik. 
d. Tentukan bentuk ruang ion-ion dari molekul senyawa tersebut. 
 
Soal  5 

Secara kimiawi unsur Xenon (Xe) adalah unsur lembam(inert), Unsur ini membentuk sejumlah senyawa 
kimia dengan unsur-unsur elektronegatif seperti dengan Florin dan oksigen. Reaksi Xenon dan fluorin yang 
jumlahnya beragam dapat menghasilkan XeF2 dan XeF4. Selanjutnya jika XeF2 dan XeF4 direaksikan 
dengan air, yang bergantung pada kondisinya, dapat menghasilkan XeO3, XeO4, dan H2 XeO6, serta 
senyawa campuran seperti XeOF4. Nomor atom Xe = 54 ; F = 9 dan o = 8. 
Pertanyaan : 
a.   Gambarkan struktur keenam senyawa tersebut berdasarkan teori ikatan valensi 
b.   Prediksikan / ramalkan struktur dari keenam senyawa tersebut berdasarkan teori VSEPR 
 
Soal  6 
Dua senyawa yang salah satu unsurnya dari halogen (fluorin) yaitu SF4 dan BrF5. Nomor atom : S = 16  ; 
Br = 35  dan F = 9. 
Pertanyaan : 
a. Gambarkan rumus Lewis (dot) bagi masing-masing senyawa tersebut 
b.   Gambarkan struktur ruangnya 
c.   Sebutkan hibridisasinya 
d.   Sebutkan struktur mana yang memenuhi kaidah oktet 
e.   sebutkan bentuk ruang yang terbangun dari kedua senyawa atas dasar teori VSEPR 
f.   Tuliskan struktur elektronik orbital ikatan dalam S dalam SF4 dan Br dalam BrF5. 
g.   Adakah peristiwa resonansi dari kedua struktur senyawa tersebut. 
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Soal  7 

Tentukan pereaksi A, B, C, dan D yang dipergunakan pada kedua reaksi di bawah ini dalam bentuk rumus 
bangunnya. 
Pertanyaan : 
a. metana  A → metilklorida  B → etana  C → etilbromida  D → etena 
b. etanol  A → etena  B → 1,2-dibromoetana  C → asetilen  D → etana 
 
Soal  8 

Sebanyak 10 mL suatu gas hidrokarbon dicampur dicampur dengan 75 ml oksigen dan diledakkan. Setelah 
peledakan volumenya tinggal 60 ml. Bila ditambahkan kedalamnya KOH, volumenya sekarang tinggal 
setengahnya yang merupakan oksigen saja.  
Pertanyaan : 
a. Tentukan rumus molekul senyawa hidrokarbon tersebut. 
b. Tuliskan rumus bangun yang mungkin dan berikan namanya 
(Ar :  C = 12, H = 1 ; O = 16 ) 
 
Soal  9 

Sebanyak 8,87 gram suatu campuran natrium klorida dan kalium klorida dilarutkan dalam 100 mL air. 
Kemudian ditambahkan larutan perak nitrat berlebihan yang menghasilkan 19,13 gram perak klorida 
sebagai endapan. 
Pertanyaan : 
Hitung % berat garam-garam dalam campuran di atas. ( Ar :Na = 23 ; K = 39 ;Cl = 35,5 ; Ag = 108 ) 
 
Soal  10 

Suatu alkohol P dengan rumus molekul CH3(CH2)nOH bereaksi dengan logam natrium sebagai berikut : 
2 CH3(CH2)nOH  +  2 Na → 2 CH3(CH2)nONa + H2 
Bila berat P = 3,7 gram, ternyata dihasilkan volume hidrogen sebanyak 600 mL yang diukur pada suhu dan 
tekanan dimana volume 1 mol gas = 24 L 
Pertanyaan : 
a. hitung massa molekular alkohol P 
b. Tentukan nilai n 


