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1. Larutan netral yang mengandung kalium klorida dan kalium sianida secara potensiometrik dengan 
suatu larutan standarperak nitrat 0,1000 molar pada 25 

BAGIAN  I 

0C menggunakan elektroda perak dan setengah 
sel kalomel normal dengan jembatan garam KNO3

 

. Protonasi ion sianida diabaikan. Diperoleh kurva 
potensiometrik ( emf dalam volt ) vs pembacaan buret dalam  mL, seperti pada gambar. 

 
a. Titik akhir dari reaksi yang terjadi selama titrasi yang ditandai dengan A, B dan C. Tuliskan reaksi 

kesetimbangan persamaan ionik untuk masing-masing reaksi. 
b. Berapa volume titrasi yang diperlukan untuk mencapai titik B. 
c. Hitunglah konsentrasi KCl dan KCN dalam larutan sampel. 
d. Hitunglah pembacaan emf pada titik A dan C dalam volt. 
e. Berapa perbandingan molar Cl - / CN –
 

 dalam larutan dan dalam pengendapan titik C 

Data :  ε0 (Ag+

 ε
/Ag)  : 0,800 V 

0

 Ksp (AgCN) : 10 
 (kalomel)  : 0,285 V 

– 15,8 mol2/L
 Ksp (AgCl) : 10 

2 
– 9,75 mol2/L

 β2 = [Ag(CN)

2 

2 
– ] / [ Ag + ][ CN – ] 2 = 10 21,5 mol2/L

 

2 

 
2. Sebanyak 500 mg garam natrium terhidrat dari asam fosfat dilarutkan dalam 50 ml asam sulfat 0,10 

molar. Larutan ini diencerkan dengan air destilasi hingga 100 ml dan 20,0 ml dari larutan ini dititrasi 
dengan larutan NaOH 0,10 molar sebagai indikator digunakan thymolphtalein. Pembacaan buret rata-
rata adalah 25,53 ml . pH pada titik akhir adalah 10,00. Tetapan protonasi kumulatif : 

 
Kn = [ HnPO4

 n – 3 ] / [ PO4
  3 – ] [ H + ] n

 
. 

Dimana pK1 = - 11,70 ;  pK2 = - 18,6 ;            pK3

Massa atom relatif : Na  = 23  dan P = 31. 
 =  - 18,6. 

a. Hitunglah persentase distribusi , dalam mol dari semua spesies HnPO4
 n – 3

b. Bagaimanakah formula stoikiometrik dari garam tersebut.   

 terprotonasi pada titik 
akhir 
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3. Kaparamagnetikan gas NO2 dapat berdimerisasi memberikan gas N2O4

       2 NO
 yang diamagnetik. 

2 (g)    →   N2O4 

a. Dengan suatu diagram, tunjukan ikatan yang terdapat dalam NO

(g) 

2

b. Tunjukan dengan diagram ikatan, bagaimana 2 molekul dari NO

 (g), gunakan konsep resonansi 
jika diperlukan. Gunakan dot untuk menggambarkan elektron. 

2 (g) bergabung membentuk 
molekul    N2O4

c. Pada 298 K, ∆G
 (g)  
o pembentukan untuk N2O4 (g) adalah 98,28 kJ, sedangkan untuk NO2 (g)  adalah 

51, 84 kJ. Dimulai dengan 1 mol     N2O4

d. Jika ∆H

 (g) pada 1,0 atm dan 298 K. Hitunglah berapa fraksi akan 
terdekomposisi jika tekanan total dijaga konstan pada 1,0 atm dan suhu dijaga pada 298 K. 

o untuk reaksi ;  N2O4 (g)  →  NO2 (g) adalah 53,03 kJ. Pada suhu berapa fraksi N2O4

 

 (g) 
akan terdekomposisi menjadi 2 kali (dobel) terhadap perhitungan bagian c. 

4. Pengolahan air limbah dalam swage plant , 45% karbohidrat, (CH2O)n teroksidasi sempurna, 10% 
mengalami dekomposisi anaerobik oleh fermentasi ( 2 komponen ) dan sisanya dalam bentuk sludge. 
Pembentukan total gas adalah    16 m 3 per hari ( 25 o

 
C ; 100 kPa ). 

a. Berapa jumlah karbohidrat sisa dalam bentuk sludge yang terukur dalam kg/hari. 
b. Kalor pembakaran metana ( - 832 kJ  ). Hitunglah energi yang dapat dihasilkan oleh pembakaran 

dari metana yang terbentuk. 
c. Diketahui konsentrasi karbohidrat dalam air limbah adalah 250 mg/dm3. Hitunglah jumlahsetiap hari 

dari air limbah diproses dalam plant dalam m3

 
 air perhari. 

5. Suatu tanaman tropis yang merupakan agen zat berwarna hematoxilyn : 

 
Pertanyaan 
a. Berapa banyak gugus phenolik hidroksil yang terdapat pada senyawa di aas? 
b. Berikan isomer yang mungkin dari senyawa di atas dimana tiap isomer mempunyai kerangka yang 

sama seperti di atas dan atom oksigen posisinya juga tidak berubah tapi mengandung O dan 4 
gugus phenolik hidroksil. 

c. Tandai atom karbon asimetrik yang terdapat dalam molekul hematoxilyn di atas. 
d. Bila hematoxilyn mengalami dehidrasi tulis struktur produk yang terjadi 
e. Tentukan hematoxilyn termasuk ester atau eter ?. 
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BAGIAN  II 

1. Dalan tabung reaksi A, B, C, D dan E terdapat larutan-larutan HCl, KOH, K2S, NaNO3dan CuSO4

    Bila tabung reaksi :  
. 

A  +  B    →  endapan biru 
 A  +  C    →  endapan hitam 

C  +  D    →  timbul bau tidak enak 

Larutan  dalam tabung E dapat melarutkan endapan biru tapi tidak endapan hitam. 
Pertanyaan : 
a. Tentukan isi dari tabung-tabung reaksi tersebut. 
b. Tuliskan semua reaksi yang dipakai untuk menentukan isi tabung di atas. 

 
2.  Dua buah elektroda Sn dan Pb berturut-turut dimasukan ke dalam larutan 0,150 mol/dm3 Sn(NO3)2 dan 

0,550 mol/dm3 Pb(NO3)2

Pertanyaan : 

. Standar potensial redoks untuk Sn dan Pb masing-masing –0,317 V dan –
0,125 V. Suatu sel elektrokimia dibuat dengan kedua logam tersebut sebagai elektroda. 

a. Tentukan yang mana elektroda positif dan negatif, tulislah persamaan/rumus yang berhubungan 
reaksi-reaksi yang terjadi pada logam tersebut 

b. Hitunglah gaya gerak listrik (E) mula-mula. 
 
3. Dalam rangka menetralkan larutan yang terdiri dari campuran asam asetat dan asam oksalat seberat 

16 gram dipergunakan 300 cm3

 
, 1 M larutan NaOH. 

Pertanyaan 
a. Tulislah reaksi yang terjadi dan indikator apakah yang dipakai untuk keperluan di atas. 
b. Hitung berapaberat masing-masing asam dalam campuran tersebut. 

 
4. Ada lima senyawa, yaitu NaHCO3 , KOH , CrO3 , HCl  

Pertanyaan : 
dan Air. 

Tulislah reaksi-reaksi yang mungkin di antara senyawa-senyawa tersebut. 
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