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SELEKSI  TAHUN  2000 
BAGIAN  I 
 
1. Standar entalpi pembentukan CO2 (g) dan H2O pada suhu 25 0C berturut - turut sbb : - 393,5 dan           

-285,83 kJ.mol –1 . Kostanta gas,  R = 8,314 J.K-1 mol –1 

Suatu contoh padatan, A (Mr = 122 ) sebanyak 0,60 gram dibakar dalam bomb calorimeter dengan 
oksigen berlebihan, permulaan pada suhu 25 

.( Ar: H = 1, C = 12 dan O= 16 ) 

0C terbentuk 710 g air. Setelah reksi berlangsung dengan 
sempurna suhu menunjukan 27,250 0C, CO2

Pertanyaan : 
 : 1,5144 g dan air (l) : 0,2656 g. 

a) Tentukan rumus molekul A dan tulis reaksi pembakaran senyawa A itu 
Bila panas spesifik air = 4,184 j.g –1 K–1 dan perubahan energi dalam ( internal ) dari reaksi ∆Uo = - 3079 
kJ.mol
b)  Hitung kapasitas panas kalorimeter tersebut ( abaikan H

 –1 
2

c) Hitung standar entalpi pembentukan A (∆H
O ). 

f
o

 
). 

2. Suatu senyawa organik yang tidak diketahui strukturnya bila dianalisa menunjukan bahwa senyawa 
tersebut mengandung karbon, hidrogen dan brom. Kadar karbon 29,8% sedangkan hidrogen 4,1%. 
Tuliskan paling sedikit 5 buah struktur kekule dari senyawa organik tersebut. (Ar C = 12, H = 1, dan Br = 
80 ) 

 
3. Jumlah logam A, B dan C dalam suatu campuran berbanding 4 : 2 : 1. Sedangkan masa molarnya 

berturut-turut 3X g/mol ; 5X g/mol dan 7X g/mol ( masa molarnya berbanding  3 : 5 : 7 ). Bila 4,64 g 
campuran A, B, dan C direaksikan dengan asam klorida akan dihasilkan 3,136 dm3

      Pertanyaan ; 

 hidrogen. Bilangan 
oksidasi logam-logam tersebut adalah 2 (dua)  

a. Tulis reaksi logam-logam (M) tersebut dengan asam klorida. 
b. Tentukan mol hidrogen yang terbentuk. 
c. Tentukan mol logam-logam tersebut. 
d. Tentukan massa molar logam-logam tersebut. 
e. Tentukan logam A, B, dan C 

 
4. Jumlah total Ba(OH)2 dan NaOH dalam 250 g larutan adalah 10,5%. Ke dalam larutan tersebut 

ditambahkan 250 g larutan yang mengandung 10% H2SO4

Pertanyaan : 

 dan hasilnya terbentuk endapan berwarna 
putih seberat  14 g. Dalam reaksi yang terjadi hanya terbentuk garam normal. 

a) Tuliskan reaksi yang terjadi 
b) Hitung berat Ba(OH)2

c) Hitung jumlah H
 dan NaOH dalam larutan. 

2SO4

d) Senyawa-senyawa apa yang terdapat dalam larutan setelah reaksi di atas. Tentukan jumlahnya 
dalam mol. 

 yang ditambahkan dalam reaksi di atas. 

 
5. Banyaknya air dalam 250 g larutan FeSO4 adalah 82%. Larutan tersebut dipanaskan dan sebagian air 

menguap, setelah itu didinginkan sampai suhu 0 0C. Tunggu sampai beberapa waktu sampai 
kesetimbangan antara yang terlarut dan terkristal tercapai. Berat larutan sekarang 103 g. Jumlah 
FeSO4 dlam larutan jenuh tersebut 13,5% pada 0 0
Pertanyaan : 

C. 

a) Tentukan berat FeSO4 dalam larutan mula-mula 
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b) Hitung berat FeSO4.7H2

c) Hitung berat FeSO
O dan air yang dibutuhkan untuk membuat larutan mula-mula (250 g). 

4.7H2

 

O yang berbentuk kristal yang terdapat dalam kesetimbangan dari hasil 
percobaan di atas. 

6. Dalam suatu laboratorium kimia terdapat 4 botol zat organik yang labelnya hilang. Botol-botol tersebut 
diduga mengandung aldehida, keton, alkena dan eter. Di samping itu ada 4 botol lagi yang berisi zat 
anorganik, yang mengandung, Na2CO3 , BaCl2 , Ca(OH)2 , dan Al2(SO4)3

Pertanyaan : 
 . 

Tes apa yang anda harus lakukan dalam menentukan zat-zat di atas. Tuliskan reaksi yang anda 
pergunakan. 

7. Juice apel mempunyai pH 3,5. 
a) hitunglah konsentrasi dalam molar ion hidrogen dalam juice apel. 
Juice apel dapat dititrasi dengan larutan alkali standar. Sampel juice apel sebanyak 25,0 mL dapat 
dinetralkan oleh 27,5 mL larutan natrium hidroksida 0,10 ml.L –1 

b) Dianggap juice apel hanya mengandung asam tunggal berbasa satu. Hitunglah konsentrasi (molar) 
asam tersebut dalam juice  apel. 

, menggunakan     indikator fenolftalein  
(pp). 

c) i. Jelaskan perbedaan antara 2 hasil yang anda peroleh dalam pertanyaan a) dan b). 
ii. Hitunglah harga  tetapan kesetimbangan asam tersebut. 

d) Berikan 2 buah saran, mengapa fenolftalein sesuai untuk dgunakan sebagai indikator dalam titrasi 
ini. 

 
8. a) Jelaskan muatan relatif dan massa 3 tipe partikel yang terkandung dalam atom ? dan bagaimana 

berkas partikel-partkel ini bila berada dalam medan listrik ?. 
b) Karena perbedaan proporsi isotop-isotop, massa atom relatif bergantung pada masalah ini, maka 2 
(dua) sampel timbal dianalisis dan diperoleh hasil sbb : 

Massa Kelimpahan relatif 
204 
206 
207 
208 

2,70 
48,0 
41,5 
7,80 

Jika 1,0 g sampel kedua diubah ke dalam timbal(II)klorida, diperoleh massa produk adalah 1,341 g. 
Hitunglah massa atom relatif rata-rata dalam masing-masing sampel timbal dan tentukan apakah identik 
komposisi isotop-isotop kedua sampel timbal tersebut atau tidak ? (gunakan massa atom relatif klorida : 
35,5 ) 

 
9. Anda mempunyai sejumlah contoh sukrosa (C12H22O11) yang sudah tercampur dengan garam NaCl . 

Untuk menentukan kandungan NaCl dalam contoh tersebut, sebanyak 15 gram contoh dilarutkan dalam 
air, sehingga volumenya tepat 500 ml. Setelah diukur tekanan osmosanya, ternyata pada suhu 25 0

a. Tentukan berapa berat dan presentase sukrosa (C

C 
dan tekanan udara 1 atm, tekanan osmosa larutan adalah 6,41 atm.Diketahui : tetapan gas universal 
(R) = 0,0821 L.atm/K.mol ; Na = 23 g/mol ; Cl = 35,5 g/mol. 

12H22O11

Sebanyak 10 gram campuran sukrosa dan NaCl yang tidak mudah menguap tersebut dilarutkan dalam 
250 gram air. Bila diketahui tekanan uap jenuh air murni pada 25

) dan NaCl dalam campuran tersebut. 

 0C adalah 23,76 mmHg, tetapan 
kenaikan titik didih molal H2O, (Kb) = 0,512 0C/mol dan titik didih air pada tekanan permukaan 760 
mmHg = 100 0

b. Tentukanlah tekanan uap larutan tersebut pada suhu 25
C, maka : 

 0

c. Tentukan titik didih larutan tersebut. 

C. 
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10. Data di bawah ini dalam keadaan standar    25 0

Senyawa 

C , 1 atm. Dapat digunakan untuk menyelesaikan soal 
3. Pengaruh suhu terhadap nilai – nilai tersebut dianggap kecil/dapat diabaikan. 

∆Hf

(kJ/mol ) 
0 ∆Gf

(kJ/mol ) 
0 S

(J/mol ) 
0 

CH3

CH
OH (g) 

3

CO (g) 
OH (l) 

CO2

H
 (g) 

2
CH

O (g) 
3

 
COOH (l) 

- 201,2 
- 238,6 
- 110,5  
- 393,5  
- 241,8  
- 487,2   

- 161,9 
- 166,23 
- 137,2  
- 394,4    
- 228,1    
- 392,4   

237,6 
126,8 
197,9 
213,6 
188,7 
159,8 

Tetapan gas universal R = 8,3145 J/mol.K = 0,082058 L.atm/mol.K 

Berdasarkan data di atas, tentukanlah berapa titik didih normal dari metanol (CH3

 
OH). 

a. Bila 1 mol metanol cair dibakar sempurna dengan O2

i) Tuliskan reaksi yang terjadi secara lengkap 
 , maka: 

ii) Tentukan entalpi pembakaran 1 mol metanol cair. 
Di industri, dari bahan dasar metanol (CH3OH) dapat disintesis asam asetat (CH3

CH

COOH) berdasarkan 
reaksi karbonilasi (dengan gas CO), reaksnya adalah : 

3OH (l)   +   CO (g)     ⇔    CH3

Berdasarkan reaksi tersebut maka : 
COOH (l) 

 
b. Tentukan pernyataan Kc dan Kp serta hubungan Kp dan Kc dari kesetimbangan tersebut. 
Bila asam asetat dibuat dengan mereaksikan campuran cairan metanol dan gas CO pada suhu 25 0

i) Tentukanlah nilai ∆G

C, 
maka dari data yang tersedia, maka : 

0

ii) Apakah reaksi berlangsung spontan atau tidak spontan. Tegaskan jawaban anda dengan data 
 dari reaksi tersebut. 

 
c. Dari data yang anda peroleh, tentukan nilai : 

i) Kp dan Kc 
ii) Tentukanlah suhu (T) dimana nilai     Kp = 1. terjadi kesetimbangan reaksi. 

 
11. Diketahui Ksp FeS = 1x10 –19, NiS  = 3 x 10 –21 , Dalam larutan yang mengandung 0,02 M   Ni 2+ dan Fe 

2+ dijenuhkan dengan H2S pada suhu 25 0C dan 1 atm.Pada pH berapa NiS mulai mengendap, 
sedangkan Fe2+ tidak membentuk FeS dalam larutan di atas. Diketahui : Ka H2S = 1,3 x 10 – 20 dan 
konsentrasi H2S Jenuh 

 
 = 0,10 M. 

12. Anda mempunyai 100 mL larutan asam asetat, CH3

a. Bila Ka asam asetat = 2 x 10 
COOH 0,1 M. 

– 5

b. Ke dalam 100 mL
, tentukanlah berapa pH larutan asam asetat 0,1 M 

  

Bila setelah penambahan NaOH volume larutan tidak berubah, maka : 
asam asetat 0,1M tersebut , ditambahkan sebanyak 200 mg NaOH padat. 

i) Tentukanlah berapa pH larutan yang anda peroleh 
ii) Larutan apa yang anda peroleh setelah penambahan NaOH tersebut. 

c. Kemudian ke dalam larutan b tersebut anda tambahkan lagi sebanyak 200 mg NaOH (volume 
larutan diangga tidak berubah) 
i) Bagaimana pH larutan c dibandingkan dengan larutan b. 
ii) Tentukan pH larutan yang anda peroleh. 
 
Kedalam larutan c anda tambahkan lagi sebanyak 200 mg NaOH. 

d. Berapa pH larutan yang anda peroleh ? 



 Buton Chemistry Center 4 Laode Muh. Syahrir, S.Pd 
Blog : http://syahrirkimia.wordpress.com  e-mail : aditya_syah2004@yahoo.com 

BAGIAN  II ( Pilihan Ganda ) 
 
1. Ada dua zat murni I dan II mengandung elemen A dan B. Zat I beratnya 2,25 g dan mengandung 0,90 g 

B. Sedangkan zat II mengandung 40% berat B  dan 60% berat A. Data ini menunjukan : 

A. hukum kelipatan          
B. I dan II elemen       
C. hukumperbandingan tetap 
D. I dan II campuran 
E. rumus I dan II adalah AB dan AB
 

2 

2. Suatu perusahaan pertambangan batu galian yang mengandung 11% berat Cu2S. Sedangkan Cu2

      A. 6,1 x 10

S 
tersebut mengandung 79,86% berat Cu. Berapa ton batu galian dibutuhkan untuk memperoduksi 600 
ton logam campuran (alloy) yang mengandung 90% berat Cu. 

 3 ton C. 3,9 x 10 3 

      B. 7,6 x 10
ton    E. 47 ton  

 3 

3. Copperas merupakan campuran yang mengandung FeSO

ton D. 74  ton  

4.7H2O (Mr : 274,0),sebagai bahan penghasil 
besi. Bila 1 g Copperas dilarutkan dalam air dan ke dalamnya ditambahkan larutan NH3 sehingga 
semua besi diubah menjadi Fe(OH)3. Fe(OH)3 yang telah disaring dipanaskan maka didapatkan Fe2O3 
(Mr = 159,7) seberat 0,2671 g. Hitunglah kadar FeSO4.7 H2

      A. 92,99%   B. 83,01%   C. 99,44% 
O dalam copperas tersebut : 

      D. 77,77%   E. 96% 
4. Berapa berat 75% NaOH (Mr = 40) harus dilarutkan dalam air untuk membuat 250 mL larutan 1,50 M 

larutan NaOH ? 
      A. 20 g   B. 15 g   C. 11,2 g   D. 5,33 g   E. 4 g  
5. Suatu zat mengandung 40% C, 6,7% H dan 53,3% O. Bila 0,1mol zat tersebutberatnya 6 gram, tentukan 

rumus molekul zat tersebut. 
      A. C3H8O   B. C2H4O2   C. C4H4

      D. H
O 

2CO3   E. H2CO
6. Untuk reaksi : 

2 

Pb(NO3)2  + 2 KI   →  PbI2 (s)   +  2 KNO3. Bila 25 mL 0,05 M Pb(NO3)2 dicampur dengan 50mL 0,025 
M KI akan menghasilkan 0,187 gramPbI2 ( Mr = 461 ), maka % hasil PbI2
A. 32,5%   B. 64,9%   C. 16,2% 

 dalam reaksi di atas adalah : 

D. 81%   E. 97,5% 
7. Atom yang mempunyai energi ionisasi pertama besar mempunyai : 

 A. elektron afinitas yang rendah 
B. jari-jari atomnya besar 
C. elektron valensi terikat dengan kuat 
D. Bersifat logam 
E.Kelektronegatifanya rendah. 

8. Penutup botol dari botol yang mengandung SiCl4 kadang-kadang susah dibuka karena terbentuknya 
SiO2.2H2O di sekitar penutup. Terangkan kenapa hal ini tidak terjadi pada CCl4
A. Jari-jari atom Si lebih besar daripada karbon 

 : 

B. Energi ionisasi silikon lebih rendah daripada karbon 
C. Atom silikon mempunyai orbital 3d yang siap mengadakan ikatan 
D. Kestabilan unsur dengan bilangan oksidasi +4 berkurang dari atas ke bawah dalam satu golongan. 
E. Silikon dan karbon bukan satu golongan. 
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9. Suatu reaksi kimia berlangsung dalam dua langkah :   

Reaktan –I → zat antara –II → produk 
Energi aktivasilangkah I adalah 50 kJ.mol –1 , sedangkan perubahan entalpi reaksi tersebut –100 kJ.mol 
–1 

 

. Tentukan diagram yang cocok untuk reaksi di atas. 

10.  Untuk suatu titrasi asam-basa larutan 0,10 mol.dm3 basa ditambahkan ke dalam 25 cm3  0,10  mol.dm3

 

 
larutan asam. Hubungan pHdengan volume basa yang ditambahkan seperti diagram di bawah ini, 
yang mewakili titrasi antara : 

 
A. Asam asetat dengan amoniak (aq). 
B. Asam asetat dengan KOH (aq) 
C. HCl (aq) dan KOH (aq) 
D. HCl (aq) dan NH3

E. Salah semua 
 (aq) 

11. Suatu campuran nitrogen dan hidrogen dengan perbandingan mol 1 : 3 . Kesetimbangan tercapai 
dengan amonia pada saat 50% dari nitrogen bereaksi. Bila tekanan total dalam keadaan setimbang P, 
hitunglah tekanan parsial ammonia dalam keadaan kesetimbangan : 

N2  +  3 H2   ⇔   2 NH
 

3 

A. 1/8 P   C. ¼ P    E. ½ P 
B. 1/6 P   D.1/3 P 

12.   I2 (g) + 3 Cl2 (g)  →  2 ICl3
                   I

 (s)  ∆Η = -214 kJ 
2 (s)  →   I2

Berapakahperubahan entalpi pembentukan ICl
 (g)                ∆Η = + 38 kJ 

3

A. +176 kJ mol 
 ? 

–1           D. –138  kJ mol 
B. +138 kJ mol 

–1 
–1   E. –214  kJ mol 

C. – 88  kJ mol 

–1 

13.  Nitrogen dalam bentuk molekul, N ≡ N, sedangkan fosfor dalam bentuk molekulnya, P

–1 

4. Bayangkan 
bila nitrogen dalam bentuk molekulnya N4

2 N
. 

2    →     N
 

4 (g) 

 



 Buton Chemistry Center 6 Laode Muh. Syahrir, S.Pd 
Blog : http://syahrirkimia.wordpress.com  e-mail : aditya_syah2004@yahoo.com 

Hitunglah berapa ∆Η reaksi di atas, energi ikatan N = N : 160 kJ.mol –1 ; N ≡ N : 994 kJ.mol –1 

A. 1028 kJ.mol 
. 

–1  D. 2628 kJ.mol 
B. 1348 kJ.mol 

–1  
–1  E. 2948 kJ.mol 

C. 1954 kJ.mol 

–1  

14. Yang cocok sebagai struktur yang dapat mewakili molekul gas SnCl

–1  

2

 

 (mewakili pasangan elektron 
bebas yang belum berikatan ) : 

        a.  Cl – Sn – Cl               b.       Sn 
                                             Cl              Cl 
        
 c.  
     Sn 
          Cl              Cl 
  
 d.         Cl 
 
              Sn 
 
      Cl 
 
 e.  
      Sn 
           Cl 
            Cl 
 
15. Untuk elektrolisis senyawa yang mengandung Cr, akan terendapkan Cr sebanyak 0,015 mol pada 

katoda, bila ke dalam larutan elektrolit tersebut dialirkan/dilewatkan 0,09 mol elektron. Tentukan 
senyawa manakah yang cocok untuk percobaan di atas: 

     A. CrCl2   C. CrF4   E. Na2Cr2O
     B. CrCl

7 
3   D.CrF

16. Zat di bawah ini yang merupakan reduktor terkuat adalah : 
5 

A. Cl2(g)       C. Br2 (L)    E. Br2 
B. Br

(s) 
 –

(aq)         D. I –(aq)

17. Campuran yang menghasilkan endapan adalah : 
   

      A. KBr dan MgSO4         D. MgSO4 dan SrCl
      B. NaNO

2 
3 dan BaCl2         E. NaNO3 dan NH4

C. NH
Cl 

3 dan CaCl
18. Ikatan yang paling kecil kepolarannya adalah  

2 

      A. C – I    C. P – Br    E. B – Cl  
      B. C – Cl    D. H – I  
19. Metoda di bawah ini yang tidak bisa dipakai untuk memisahkan suatu campuran adalah : 

A. filtrasi      C. Kromatografi  E. solvatasi 
      B. destilasi       D. Kristalisasi 
20. Pernyataan yang tepat mengenai amoniak adalah : 

A. ammoniak adalah basa Bronsted 
B. ammoniak dapat bertindak sebagai asam 
C. dapat membentuk  kompleks 
D. berbentuk trigonalpiramidal 
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E. tidak mudah menjadi cairan dengan jalan pendinginan dan tekanan 
 
21. Perhatikan reaksi berikut  :  X  +  Y  →  XY 
      Data percobaan sebagai berikut : 

Percob
aan 

[ X ]  
Molar 

[ Y ] 
Molar 

Kecepatan reaksi 
(mol.L—1 menit —1) 

1 2,0 2,0 1,50 
2 6,0 2,0 4,50 
3 2,0 6,0 1,50 

Tentukan kecepatan reaksi di atas : 
A. v = k [X][Y]   D. v = k [Y]  
B. v = k [X]2

C. v = k [X]                  
   E. v tidak tergantung dari konsentrasi X dan Y 

22. Suatu kristal bersublimasi sbb : 
 A2 (s)  ⇔  A2

Persamaan yang dapat menyaakan suhu dimana padatan dalam keadaan setimbang dengan fasa 
gasnya adalah : 

 (g) 

A. T  =  ∆H          C. T = ∆G + ∆H         E. T >  ∆S 
                   ∆S                       ∆S                        ∆H 
      B. T  = ∆G - ∆H       D. T  = ∆S 
                     ∆S                        ∆H 

23. Alat yang paling rendah ketelitiannya dalam mengukur volume adalah : 
A. pipet    C. labu ukur         E. semua sama 
B. Buret    D. Gelas ukur 

24. Untuk memenuhi kebutuhan gas hidrogen dalam laboratorium dapat dilakukan dengan salah satu 
proses di bawah ini : 
A. reaksi antara asam dengan logam 
B. pencairan udara kemudian didestilasi 
C. pirolisis senyawa anorganik tertentu 
D. karbon panas dilewatkan uap air 
E. reaksi metal oksida dengan air. 

25. Suatu isotop 94 P 242

      A. 

 berdisintegrasi dengan melepaskan 5 alpha dan 2 betha. Isotop yang terbentuk 
adalah : 

87Cm237   C. 92Am232   E. 86Rn
      B. 

222 
82Fr222   D. 89Pu

26. Hitung pOH suatu campuran yang terdiri dari 70 mL 0,10 M NH

237 

3
 NH

 dan 60 mL 0,05 M HCl. Reaksinya : 
3 + H3O+ →  NH4

+ + H2O   KNH3 : 1,8 .10 

A. – log (1,8 x 10

—3 
 – 3) – log  

B. log (1,8 x 10
0,007/0,003 

 – 3) – log  
C. – log (1,8 x 10

0,03/0,04 
 – 3) + log  

D. – log (1,8 x 10
4,0/3,0 

 – 3) + log  

E. – log (1,8 x 10
0,004/0,003 

 – 3) – log  

27. Dalam laboratorium suatu asam dipilih sebagai standar untuk suatu basa bila memenuhi syarat sebagai 
berikut, kecuali : 

0,004/0,003 

A. asam harus dapat berdisosiasi dengan baik  D. harus merupakan oksidator kuat 
B. tidak mudah menguap    E. Larutan asam tersebut stabil 
C. garamnya mudah larut 
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28. Faktor pemisahan dalam kolom ditentukan oleh hal-hal sbb : 
     A. waktu retensi    D. A dan B 
     B. koefisien distribusi   E. semua betul 
     C. resolusi 
29. Senyawa yang tidak mempunyai ikatan kovalen adalah : 

A. PH3        C. GeCl4   E. CH3

B. CsF              D. H
Cl 

2

30. Senyawa yang dalam larutan bersifat alkali adalah : 
S    

A. NH4Cl    C. NaNO3   E. Na2SO
B. Na

4 
2CO3

31. Senyawa yang merupakan basa terkuat adalah : 
    D. NaCl 

A. Cu(OH)2   C. NH4

B. Fe(OH
OH   E.LiOH 

2)2

32. Di dalam senyawa yang manakah atom fosfor mempunyai bilangan oksidasi yang paling kecil ? 
   D. NaOH 

A. PH4Br    C. PF3    E. Ca3(PO4)
B. POBr

2 
3    D. PCl

33. Ion logam yang dipergunakan dalam kembang api untuk memberikan nyala warna kuning adalah : 
5 

A. Ca 2+       B. Ba 2+           C. K +     D. Na +      E. Mg
 

 2+ 

34. Seorang siswa diberi tugas untuk menentukan kemurnian aspirin hasil ekstraksi dari tablet aspirin yang 
dijual di pasar. Tentukan tes yang paling tepat untuk maksud tersebut : 
A. berat jenisnya   
B. titik didihnya 
C. titik lelehnya 
D. Kelarutannya dalam alkohol 
E. Semua bisa dipakai 

35. Alat yang paling tepat untuk melakukan analisis gravimetri adalah : 
A. kolom kromatografi   D. corong saring 
B. labu ukur    E. timbangan analitik 
C. buret         

36. Elemen galium mempunyai dua isotop dengan massa 68,95 dan 70,95. Bila massa relatif galium 69,75. 
Hitunglah berapa persen Ga dengan  massa 68,95 : 
A. 40           B. 50          C. 60          D.70          E.80 

37. Senyawa yang bersifat asam adalah : 
      A. PO(OH)3   C. Al(OH)3   E. BF
      B. Si(OH)

3 
4    D. SO2(OH)

38. 0,05 mol Ba(OH)
2 

2

A. kurang dari 7      D. 10  
 dilarutkan dalam larutan 0,10 M HCl. Berapakah pH campuran tersebut ? 

B. 7       E. salah semua 
C. lebih besar dari 7   

39. Campuran yang dapat menunjukan sebagai campuran penyangga/buffer yang terbaik adalah : 
A. [garam] > [asam]   D. pH = 7 
B. [garam] = [asam]   E. pH = 5 
C. [garam] < [asam] 
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40. Cara yang dapat dipakai untuk memisahkan ion Zn 2+ dan Al 3+

      A. NaOH            C. NH
 adalah dengan memakai larutan : 

3

      B. KOH          D. HCl 
(aq)         E. semua betul    

41. Suatu gliserida mengandung gugus fungsi : 
A. alkohol   C. ester      E. amida 
B. aldehida  D.karboksilat 

42. Suatu senyawa X (C3H8O) dioksidasi dengan campuran K2Cr2O7 dan asam sulfat pekat membentuk 
senyawa dengan rumus molekul C3H6

A. aldehida  C. keton    E. ester 
O. Maka X : 

B. Alkohol   D. karboksilat  
43. 2-klorobutana bereaksi dengan larutan natrium hidroksida menghasilkan : 

A. alkohol   C. karboksilat     E. alkena 
B. ester   D. keton 

44. Tunjukan senyawa yang merupakan isomer dari CH3OCH2CH3

A. CH
, adalah : 

3CH2OCH3  D. CH3COCH
B. CH

3 
3CHOHCH3

C. CH
  E. salah semua 

3COCH
45. Reaksi antara 2-pentena dengan HCl akan menghasilkan : 

3 

A. 2-kloropentana  D. pentana 
B. 3-kloropentana  E. 4-kloropentana 
C. n-kloropentana 

46. Reaksi nomor 45 termasuk reaksi : 
A. subtitusi              C.adisi           E. kondensasi 
B. dehalogenasi       D. oksidasi 

47. Senyawa yang aktif optik adalah : 
A. CHFCl-CF3 D. CHF2—CHF2

B. F
   

2C = CCl2   E. CH2F—CH2

C. CHF = CHF 
F 

    CH
48. Produk utama bila     CH - Br 

3 

       CH
Direaksikan dengan alkohol panas dalam suasana basa ialah : 

3 

A. CH3CH = CH2  D. CH3CH2CH
B. CH

3   
3

C. CH
C ≡ CH  E. siklopropana 

3CHOHCH
 

3 

49. Untuk mengubah propanal menjadipropanol terjadi : 
A. penambahan 4/3 elektron per molekul 
B. penambahan 2 elektron permolekul 
C. tidak ada pengurangan atau penambahan elektron , ikatan kovalen 
D. pengurangan 2 elektron per molekul 
E. pengurangan 4/3 elektron per molekul 

 
50. Senyawa yang ada pada hidrolisis hanya menghasilkan glukosa ialah senyawa : 

A. sukrosa  C. selulosa   E. lemak 
B. gula pasir  D. protein 
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