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SSEELLEEKKSSII    TTAAHHUUNN    11999999  
 

TAHAP  PERTAMA 
 
1. Gas klor dioksida, ClO2

 

 berwarna kuning, telah beberapa tahun digunakan sebagai zat peningkat mutu 
tepung ( “ flour improving agent “ ) dalam pembuatan roti. Zat ini dapat dibuat di laboratorium dengan 
menggunakan reaksi sbb : 

2 AgClO3(s) + Cl2(g)  →  AgCl(s) + 2 ClO2(g)+ O2

      ∆H

(g)   
o  

a. Dari data berikut : ∆Hf 
untuk reaksi ini adalah 0 ( nol ) 

o ( AgClO3 ) =   - 25  kJ/mol ; ∆Hf o

Hitung dan berikan komentar mengenai nilai  ∆Hf 
 ( AgCl ) = -127 kJ/mol.  

o( ClO2

 
 ). 

 Dalam larutan  asam, klor dioksida bertindak sebagai zat pengoksidasi ; 
ClO2  + 4H+  +  5 e-  →   Cl - +  2 H2O  E0  

 Dan dalam larutan alkali akan berdisproporsionasi menjadi campuran klorat (III) dan klorat (V). 
= +1,50 V 

b. Tuliskan persamaan reaksi disproporsionasi ClO2

c. Uraikan bagaimana potensial redoks, E
 dalamlarutanm alkali. 

0 (ClO2/Cl -
d. Dengan menggunakan nilai E

) dapat diukur dilaboratorium 
0

(i) ion besi ( II ) 

 dalam (a), ramalkan jika klor dioksida dalamlarutan asam bereaksi 
dengan : 

(ii) H2

             E

S (aq) 
0 Fe 3+ /Fe 2+ = +0,77 V ; E0 S /H2S 

Pada masing-masing jawaban ini dihitung     E

 = +0,14 V 
0

 

 sel dan tulis masing-masing persamaan reaksi yang 
terjadi. 

2. Selenium, Sedalam tabel sistemperiodik unsur adalah golongan VI, periode 4  dan di alam terdapat 
sebagai suatu campuran 6 isotop dengan kelimpahan relatif sbb: 

 Massa inti Kelimpahan 
74 0,9 
76 9,0 
77 7,6 
78 23,5 
80 49,8 
82 9,2 

a. Hitung massa atom relatif, Ar, Selenium dengan ketelitian tiga angka dibelakang koma ( three 
significant figure ) 

b. Ramalkan jumlah netron untuk isotop Selenium dengan kelimpahan terbesar dan tuliskan 
konfigurasi elektron atom Selenium . 

c. Menurut anda, jelaskan bagaimana nilai energi potensial ionisasi pertamadari Selenium jika 
dibandingkan dengan (i) Sulfur dan (ii) bromin. Berikanlah alasan dari jawaban anda. 

d. Selenium dioksida, SeO2, adalah suatu padatan dengan titik leleh 315 0

 

C, dan dalam bentuk lelehan 
tidak menghantarkan arus listrik. Dari kenyataan ini, jelaskan tipe/jenis ikatan dan struktur yang 
terdapat dalam kristalin Selenium dioksida. 
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3. Sebotol zat kalium permanganat (KMnO4) tercampur dengan sedikit kalium klorida (KCl). Bila sebanyak 
0,586 gram KMnO4 yang tidak murni tersebut dilarutkan dalam basa, dan kemudian direaksikan dengan 
asam oksalat, Mn dalam contoh tersebut secara kuantitatif berubah menjadi mangan dioksida (MnO2) 
seberat 0,297 gram. Berapakah % berat KMnO4

      ( Mr KMnO
 dalam contoh di atas.   

4   = 158, MnO2

4. Bila kalium klorat (KClO
 = 87 ). 

3) dipanaskan akan terbentuk oksigen (O2) dan padatan kalium klorida. Bila 
suatu campuran KClO3 dan KCl seberat 1,50 gram dipanaskan hingga semua KClO3 terdekomposisi, 
ternyata dihasilkan O2 sebanyak 185 ml pada 743 torr dan 26 0
Hitung % berat KClO

C.  
3

(Mr KClO
 yang terdapat di dalam campuran tersebut. 

3 = 122,55;R = 62,4 L.torr.K -1.mol – 1

3. Poli ( etilen glikol ) merupakan polimer sintetik dengan formula HO(CH

) 

2CH2O)n

a. Hitung penurunan titik beku larutan tersebut      ( kf = 1,86 

H. Bila anda 
menyiapkan polimer dengan n = 180, dan 150 mg polimer tersebut dilarutkan dalam 5ml air, maka : 

0C/molal, R= 0,082 L atm K – 1 mol – 1 

b. Hitunglah tekanan osmose larutan di atas pada suhu 293 K. 
) 

b. Berikan komentar mengenai jawaban anda untuk (a) dan (b) 
 
6. Dari data di bawah ini, hitunglah entalpi pembentukan kloroetana. 
         ∆H0

     H
 (kkal) 

2(g)   +  ½ O2 (g)     →      H2

     C  (g)    +   O
O (g)            - 68,3 

2 (g)   →   CO2 

     C
(g)           - 94,1 

2H5Cl (g)    →  C2H4 

     2CO
(g) + HCl (g)            - 17,2 

2 (g) + 2 H2O(l)  → C2H4 (g)  + 3 O2

     H
 (g)   +337,2 

2 (g)  +  Cl2 

7. Untuk reaksi :  A  +  2 B    →   2 Y  +  Z, pada suhu 50 

(g)    →     2 HCl (g)             - 44,2 
0

 
C, Datanya adalah : 

Percobaan 
Nomor 

Konsentrasi Molar 
Mula – mula 

Kecepatan 
mula-mula 

pembentukan 
 [ A ] [ B ] [ C ]  
I 0,10 0,20 0,04 10 M/jam 
II 0,10 0,23 0,04 15 M/jam 
III 0,20 0,20 0,08 80 M/jam 
IV 0,20 0,20 0,16 160 M/jam 
V 0,05 0,01 0,08 ? 

Pertanyaan : 
a. Bila [B] diperbesar 2 kali, berapa kali perubahan kecepatan pembentukan Y 
b. Berapa kecepatan pembentukan Z pada percobaan no.III (M/jam) 
c. Berapa kecepatan berkurangnya C pada percobaan no. II (M/jam) 
d. Tentukan rumus kecepatan reaksi di atas 
e. Berapa kecepatan reaksi pada nomor V 
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TAHAP  KEDUA 
 
8.  Suatu tembaga karbonat basa dengan formula (Cu(OH)2.xCuCO3) bereaksi secara kuantitatif dengan 

asam klorida menghasilkan CuCl2(aq), CO2 dan H2

      ( Mr Cu(OH)

O. Bila 2 gram karbonat basa   tersebut memerlukan 
34,82 ml 1,0 M HCl, berapakah harga X ?  

2  = 97,56 ; CuCO3

9.  Diketahui Ksp FeS = 1 x 10
 = 123,55 ) 

 –19, NiS = 3 x10 – 21 . Dalam larutan yang mengandung 0,02 M   Ni 2+ dan 
0,02 M Fe 2+ dijenuhkan dengan H2S pada suhu 25 0C dan 1 atm. Pada pH berapa NiS mulai 
mengendap, sedangkan Fe 2+ tidak membentuk endapan FeS dalam larutan di atas. Diketahui :    K H2S 
= 1,3 x 10 – 20 dan konentrasi H2

 
S jenuh = 0,10 M. 

10. Anggur ( wines ) dapat dibuat dengan jalan fermentasi gula dan ragi. Glukosa, C6H12O6 bereaksi 
membentuk etanol dan CO2

a. Tuliskan reaksi fermentasi gula tersebut dengan ragi. 
. 

b. Anggur bila dibuka akan terjadi oksidasi membentuk cuka. Tulis reaksi yang terjadi. 
c. Asam yang terdapat dalam botol anggur yang terbuka adalah asam tartarat dengan rumus bangun. 

 
(i) Gugus fungsi yang terdapat dalam asam tartarat adalah : 
(ii) Tulis reaksi netralisasi asam tartarat dengan kalium hidroksida 
(iii) 50 cm3 anggur tepat dapat dinetralkan oleh 26 cm3  0,01 mol. dm3

 

 kalium hidroksida. Bila hanya 
asam tartarat saja yang terdapat dalam anggur tersebut, hitung berapa konsentrasinya dalam 
anggur tersebut. 

11. Terdapat 5 botol yang masing-masing berisi zat organik, tetapi labelnya hilang. Botol-botol tersebut 
mengandung etanol, eter,aseton, asetaldehida dan asam asetat. Untuk menentukan zat apa yang 
terdapat pada setiap botol tersebut, maka harus dilakukan tes di laboratorium.tuliskan tes apa yang 
harus anda lakukan. 

 
12. Data berikut adalah untuk ion-ion elemen vanadium dalamlarutan bersuasana asam. 

Bilok Ion Warna 
lar. ion 

Potensial 
Reduksi ( E0 = volt ) 

+ 5 VO Kuning  2+ VO2
+ / VO +1,0  2+ 

+ 4 VO2 Biru +  +0,34 
+ 3 V Hijau  3+  -0,26 
+ 2 V Violet  2+  -1,20 

Pertanyaan : 
a. Tuliskan reaksi ion-elektron dari setengah reaksi untuk reduksi 

(i)  VO2 
+ (aq)  menjadi VO 2+

(ii) VO
 (aq) 

 2+ (aq) menjadi  V
b. Apakah yang terjadi  bila logam Zink dididihkan dengan larutan amonium vanadat (V) dalam 

suasana asam sulfat encer. Diketahui :    

 3+ 

Zn 2+  +  2 e  →  Zn       E0 = - 0,76  Volt 
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