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SELEKSI  TAHUN  2001 
 

Problem 1 

Berikut ini adalah data yang dapat digunakan untuk menyelesaikan soal berikut : 
No Senyawa Entalpi Pembentukan 

( ∆HF ), kJ/mol 
1 C2H6 - 84,86 (g) 
2 C3H8 - 103,8 (g) 
3 CO2 - 393,5 (g) 
4 CO - 110,5 (g) 
5 H2O - 285,8 (g) 
6 H2O - 241,8 (l) 

Bilangan Avogadro          =  6,02  x  10 
Volume gas ( STP )         =  22,4 L/mol 

23 

Kandungan O2
Tetapan gas universal,  R = 8,1345 kPa.dm

 di udara        =  20% 
3 mol–1.K–1

= 8,1345 J.mol
    

–1K–1    = 1,987 kal. mol–1.K–1   = 0,0826 L. atm .mol–1.K
Massa atom ( amu ) , Ar :  C = 12, O =16, H = 1 

–1 

 
a. Suatu campuran gas etana (C2H6) dan propana (C3H8

2 C

) dibakar sempurna dengan oksigen dan terjadi 
reaksi : 

2H6 (g) + 7 O2 (g)  →   4 CO2 (g) + 6 H2O 

       C
(l)  

3H8 (g) + 5 O2 (g)  →   3 CO2 (g) + 4 H2O 

Ternyata diperoleh sebanyak 12,5 gram CO
(l) 

2 dan 7,20 gram H2

Tentukan komposisi campuran kedua gas tersebut 
O. 

i) persen volume ( keadaan STP ) 
ii) persen berat 

 
b. Bila 112 liter (STP) campuran gas yang mengandung 80% (volume) gas C2H6 dan sisanya gas C3H8

i) Kalor/panas yang dihasilkan dari pembakaran sempurna kedua gas tersebut 

 
dibakar dengan sempurna maka tentukanlah : 

ii) Volume gas O2   

iii) Bila pembakaran tersebut menggunakan udara, tentukanlah berapa paling sedikit udara (STP) yang 
dibutuhkan untuk menyempurnakan pembakaran tersebut. 

(STP) yang dibutuhkan untuk pembakaran sempurna kedua campuran gas 
tersebut. 

c. Bila gas yang mengandung 100% etana sebanyak 112 liter dibakar dengan udara terjadi reaksi : 
2 C2H6 (g) + 7 O2 (g)  →  4 CO2 (g) + 6 H2O 

      2 C
(9)    (1)  

2H6 (g) + 5 O2 (g)  →   4 CO2 (g) + 4 H2O 

      bila reaksi pembakaran sempurna terjadi sebanyak 80% (reaksi 1) dan sisanya tak sempurna (reaksi 
2), maka: 

(9)    (2) 

i) tentukan berapa volume udara yang digunakan untuk pembakaran gas tersebut 
ii) tentukan panas yang dihasilkan pada reaksi tersebut. 
iii) Volume total gas hasil reaksi pembakaran pada suhu 400 K. 
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Problem  2 

Sebelum diemisikan ke udara terbuka, limbah gas-gaspencemar yang mengganggu kesehatan seperti 
karbon dioksida, amonia, nitrogen oksida, sulfur oksid, dan hidrogen klorida dan yang lainnya biasanya 
dilakukan beberapa proses kimia untuk dipisahkan. Untuk mencegah terjadinya  pencemaran udara oleh 
gas-gas berbahaya, kandungan gas berbahaya yan diemisikan ke atmosfir, konsentrasinya harus 
memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. 
 
Di industri, limbah gas tersebut harus memenuhi nilai batas maksimum konsentrasi yang telah ditetapkan, 
yang dikenal sebagai nilai ambang batas dari pencemar udara (Treshold Limit Value  of Airborne 
Contaminants, TLVAC). Telah ditentukan bahwa LVAC untuk gas SO2 adalah 13 mg/m3 dan untuk gas HCl 
adalah 7 mg/m3

Jika limbah gas yang mengandung SO
. 

2, HCl dan CO2 dilewatkan melalui larutan kalium hidroksida maka 
ketiga gas tersebut akan larut dalam larutan alkali tersebut dan jumlahnya kemudian dapat ditentukan. 
Sebanyak satu meter kubik     (1 m3

 

) limbah gas (keadaan STP) dilewatkan melalui 100 mL larutan KOH 
0,50 M dan ternyata ditemukan bahwa massa larutan ini bertambah sebanyak ,7490 g. 

Dengan memakai indikator metil orange (interval pH 3,1 – 4,4 ) ternyata sebanyak 20 mL aliquot dari 
larutan ini dapat dinetralkan leh 9,60 mL asam sulfat 0,5 M. Pengukuran lainnya, ternyata sesudah 
pengasaman dengan asamsulfat sebanyak 20,0 mL aliquot larutan ini tepat dapat menghilangkan warna 
dari 2 mL larutan KMnO4

 
 0,01M. 

Pertanyaan: 
 
 
a. Tuliskan reaksi yang terjadi bila larutan KOH dialirkan gas limbah tersebut : 

i) gas HCl 
ii) gas SO
iii) gas CO

2 

 
2 

b. Tuliskan reaksi larutan tersebut dengan larutan KMnO4
c. Berapa konsentrasi kandungan SO

 dalam asam 
2

d. Berdasarkan data tersebut : 
 dan HCl dalam limbah gas yang diselidiki 

i) apakah kosentrasi gas SO2

ii) berapa kali nilai TLVAC konsentrasi gas-gas tersebut. 
 dan HCl melampaui nilai TLVAC 

e. Berapa kandungan CO2

f. Apakah mungkin metil orange, yang perubahan warnanya antara pH 3,1 –  4,4 digantikan dengan 
indikator fenolftalein, yang perubahan warnanya terjadi di interval 8,0 – 9,8 ? 

 (dalampersen volum) di limbah tersebut 

 

Problem  3 

1.  Ke dalam 1 liter air, anda melarutkan 6 liter gas NH3. Pada kondisi ini, volume dari gas NH3 yang 
dialirkan tersebut sama dengan volume dari 6 gram gas C2H6

     Bila nilai tetapan kesetimbangan dari : 
 (Mr: 30 g/mol). 

     NH3 (aq)  + H2O (l)   ⇔  NH4
 + (aq) + OH – 

                                                    Kb = 1,8 x10 
(aq) 

Pertanyaan : 

– 5  
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a. Tentukan : 

i) Konsentrasi larutan NH3

ii) Berapa pH larutan NH
 yang anda peroleh 

3

 
 tersebut. 

b. Pada kondisi yang sama pada larutan di atas, kemudian anda mengalirkan gas SO3

i) Tuliskan reaksi yang terjadi 
 sebanyak 1,5 liter. 

ii) Tuliskan system kesetimbangan yang ada dalam larutan 
iii) Apa jenis larutan yang anda peroleh 
iv) Tentukan pH larutan ini. 

 
c. Ke dalam larutan “b” pada kondisi yang sama anda mengalirkan lagi gas SO3

d. Ke dalam larutan ”c” ditambahkan NaOH         ( 1 mol = 40 gram) sebanyak 8 gram. Bila volume larutan 
tidak berubah maka : 

 sebanyak 1,5 liter. 
Tentukan harga pH larutan yang anda peroleh 

i) Tuliskan reaksi yang terjadi 
ii) Tentukan pH larutan yang anda peroleh. 

 

Problem  4 

Gasifikasi batubara dapat dilakukan pada kondisipembakaran tak sempurna. Proses kimia yang dapat 
terjadi pada gasifikasi batubara adalah : 

  C (s) + O2 (g)  →  CO2

  C (s) + CO
 (g)    +  394,8 kJ/mol     (1) 

2

Diketahui bahwa reaksi (1) adalah reaksi spontan dan reaksi (2) merupakan reaksi kesetimbangan dengan 
tetapan kesetimbangan dari proses reaksi (2)  (kesetimbangan Boudouard) , Kp = 1,9 x 10

 (g)  ⇔ 2 CO (g)  - 170,5 kJ/mol     (2) 

5 Pa pada 1000 
0

a. Tentukan komposisi (v/v %) dari campuran dalam keadaan kesetimbangan jika untuk karbon yang 
berlebih ditambahkan oksigen murni dengan tekanan P = 1 x 10

C. 

 5 Pa 1000 0
 

C. 

Pada prakteknya proses pembakaran tersebut tidak menggunakan oksigen murni, tetapi udara (20 % (v/v) 
dan 79 % (v/v) nitrogen), maka di gas generator terdapat CO2, CO dan N2
b. Berapa komposisi gas generator udara (% volum) jika pada suhu 1000 

. 
0C kepada karbon yang berlebih 

ditambahkan udara dengan tekanan  P = 1 x 10 5

 
 Pa? 

c. Apakah efek kalor (heat) dari proses di masalah b ? 
 

Problem  5 

Bahan pemutih garam Kalium Klorat, KClO3 (1 mol = 122,5 gram), bila dipanaskan pada suhu 50 0

      2 KClO

C dalam 
ruang hampa yang tertutup akan terurai dan mencapai kesetimbangan sesuai reaksi : 

3 (s)  ⇔  2 KCl (s)  +  3 O2

a. Setelah tercapai kesetimbangan ternyata tekanan parsial gas O
 (g) 

2 yang terbentuk adalah 3 atmosfir. ( R = 
0,0826 L.atm/mol.K ; 0 0
i) Tentukan nilai tetapan kesetimbangan K

C = 273 K) 

ii) Tentukan nilai tetapan kesetimbangan K
P 

b. Bila terdapat KClO
C 

3

i) Persentase (% berat) KClO

 sebanyak 100 gram dan diuraikan pada suhu yang sama di dalam suatu wadah 
tertutup yang volumenya 10 liter, maka : 

3 yang terurai  setelah tercapai kesetimbangan. 



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

ii) Berat KCl yang anda peroleh dalam keadaan kesetimbangan. 
iii) Tekanan parsial gas O2

c. Bila proses pemanasan dilakukan dalam wadah yang terbuka, berapa berat KCl paling banyak yang 
akan anda peroleh ? 

 dalam keadaan kesetimbangan. 

 

Problem  6 

Gas Hidrogen Sulfida, H2

H

S adalah gas beracun yang banyak terlarut dalam air limbah industri. Salah satu 
cara untuk menghilangkannya adalah dengan cara oksidasi memakai oksigen terlarut dalam air 
berdasarkan reaksi: 

2S  +  O2   →  S  +  2 H2

Bila orde reaksi oksidasi ini adalah reaksi orde pertama untuk setiap pereaksi, maka : 
O 

Pertanyaan : 

a. Tuliskan : 
i) Persamaan laju reaksi keseluruhan 
ii) Persamaan laju reaksi hilangnya H2

iii) Persamaan laju reaksi terbentuknya H
S 

2

iv) Bagaimanakah pengaruh konsentrasi O
O 
2 dalam air terhadap laju degradasi H2

b. Diketahui bahwa konsentrasi H
S ? 

2Sdalam air yang tercemari limbah indistri tersebut adalah 5 x 10 – 6 M, 
dan konsentrasi  oksigen terlarut dalam keadaan kesetimbangan adalah       2,6 x 10 – 4 M.

 
  

Bila tetapan laju reaksinya adalah 4 x 10 – 5

 
 L/mol-det, berapa laju reaksi awal dari degradasi tersebut. 

Problem  7 

 Pemisahan Cadmium(II) dan Cobalt(II) dalamlarutan dapat dilakukan dengan menjenuhkan larutan 
tersebut dengan hidrogen sulfida dengan media asam klorida. Sebagai senyawa, kelarutan CdS lebih kecil 
dibandingkan CoS, sehingga dalam keadaan tersebut bila dialirkan gas H2S maka CdS akan mengendap 
terlebih dahulu, sedangkan Co 2+

Bila tetapan disosiasi : 

 tetap berada dalam larutan. 

H2S   ⇔   H +  +  HS –       Ka1  =  5,7 x 10 – 8.

HS 

  
–  ⇔   H +  +  S 2 –        Ka2  =  1,3 x 10 – 13

   CdS(s)  ⇔  Cd

. 
 2+ + S  2–    KSP  =  7,9 x 10 – 27  

CoS(s)  ⇔  Co

  
 2+ + S  2–    KSP  =  4,0 x 10 

Suatu larutan yang mengandung 0,035 mol/L CoCl

– 21 
2 dan 0,035 mol/L CdCl2 diasamkan dengan hidroklorida 

dan kemudian dijenuhkan dengan H2S (konsentrasi larutan jenuh H2
 

S = 0,1 mol/L). 

Pertanyaan : 
a. Untuk pemisahan Cd 2+ dan Co 2+

    i)  Berapa konsentrasi molar asam HCl dalam larutan untuk pemisahan total Cadmium yang diendapkan 
sebagai CdS dari ion     Cd

 maka : 

 ii)  Berapa nilai pH dari larutan ini ? 
 2+ 

 iii) Berapa konsentrasi kesetimbangan dari ion Cadmium dalam larutan sesudah pengendapan sebagai 
CdS. 

b. Berapa pH minimum larutan yang mengandung H2S jenuh supaya ion Co 2+ dapat diendapkan sebagai 
CoS ? 
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Problem  8 

Seorang siswa dilaboratorium merangkai sel elektrokimia sbb : 
Pb (s) Pb(NO3)2   (aq,1,0 M) SnCl2 Sn (s)  (aq,1,0 M) 

 
Larutan di kedua setengah sel dihubungkan dengan jembatan garam.  
Diketahui bahwa potensial standar elektrode untuk kedua logam tersebut adalah : 
   Pb 2+  +   2 e   →   Pb (s)     E0

   Sn 
 =  - 0,126 Volt 

2+  +   2 e   →   Sn (s)     E0

Pertanyaan : 

 =  - 0,136 Volt 

a. Apa elektroda rujukan (acuan) untuk mengukur potensial E0

b. Apa fungsi jembatan garam   dalam sel tersebut ? 

 sel tersebut, dan tuliskan reaksi 
setengah selnya. 

c. Tentukanlah : 
i) reaksi yang terjadi pada sel tersebut 
ii) kutub positif dan negatif sel tersebut 
iii) Potensial sel dari sel Volta di atas 

 
Bila sel tersebut telah mencapai kesetimbangan, maka : 
      d. Tentukanlah : 

i) potensial sel dalam keadaan kesetimbangan 
ii)  nilai tetapan kesetimbnagan Kc dari reaksi sel tersebut 
iii) Konsentrasi Pb 2+ dan Sn 2+

 
 dalam keadaan kesetimbangan. 

Dalam industri metalurgi biasanya besi dilapisi logam Sn untuk menghindar terjadinya korosi. 
Diketahui Potensial setengan sel : 

   Fe 2+ (aq) +  2 e  →  Fe (s)     E0

e. Tentukan reaksi sel yang terjadipada besi yang dilapisi Sn. 

 =  - 0,44 Volt 

i) Potensial selnya 
ii) Tentukan logam mana yang mengalami korosi terlebih dahulu 
iii) Tentukan anoda dan katoda pada proses korosi tersebut 
iv) Tulis reaksi korosi besi tersebut di lingkungan udara lembab. 

 

Problem  9 

Bahan bakar nuklir Plutonium–239 (94Pu239) dapat diperoleh bila Uranium–238 (92U238

a. tuliskanlah reaksi- reaksi inti yang terjadi 

) menangkap suatu 
partikel netron cepat. Hasil dari reaksi ini selanjutnya meluruh melalui 2 langkah peluruhan yang masing-
masing peluruhan mamancarkan partikel beta (β). 

b. Plutonium–239  digunakan sebagai bahan bakar nuklir bila menangkap partikel neutron lambat 
sesuai reaksi : 

        94Pu239  +  0n1  →  X   +  57La137 +  3 0n
Tentukanlah nama unsur, nomor atom dan nomor massa dari unsur X. 

1 

c. Lantanum –137 meluruh dengan memancarkan suatu partikel alfa (α) dan sinar gamma (γ). 
i) Tuliskan persamaan reaksi inti yang terjadi 
ii) Diantara sinar α, β dan γ, manakah energinya paling tinggi dan paling rendah ? 
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Problem  10 

Perak asetat ( Mr = 168) adalah garam dari asam lemah (Ka H-asetat = 1,75 x 10 – 5) sedikit larut. Pada 
suhu 20 0

Pertanyaan : 

C, 100 g air melarutkan 1,04 gram kristal perak asetat. Kelarutan garam ini dapat dinaikan dengan 
mengasamkan larutan tersebut (misalnya dengan asam nitrat). 

a. Hitunglah konsentrasi molar perak asetat dalam larutan jenuh pada suhu 20 0C, jika densitas larutan 
adalah 1,01 g/cm3

b. Hitung tetapan hasil kali kelarutan (K
. 

SP

c. Berapa pH larutan asetat jenuh pada     20 
) untuk perak asetat 

0

d. Bandingkan bagaimana kelarutan perak asetatdalam air murni dan dalam asam nitrat 0,10 M. 
C ? ( ion peraknya tidak terhidrolisis) 

 

Problem  11 
Ozonisasi senyawa A ( Mr = 78 ), dibutuhkan 3 molekul ozon.Senyawa B merupakan yang triozonida 
merupakan produknya. Senyawa B bila direaksikan dengan air akan terbentuk 3 molekul glioksal, X. Bila X 
dioksidasi akan terbentuk asam dikarboksilat, D ( Mr = 90 ).Untuk menentukan konsentrasi D dalam10 cm3, 
maka larutan tersebut diencerkan sampai volum 100 cm3, kemudian diambil 10 cm3 dan dititrasi dengan 
0,02 M larutan KMnO4 dalamsuasana asam. Ternyata dibutuhkan 13,20 cm3

Pertanyaan : 
. 

a. Tulis rumus bangun : 
i) Senyawa A 
ii) Senyawa B 
iii) Senyawa X 

b. Tulis reaksi yang terjadi dari X → D dan berikan nama senyawa D. 
c. Tulis reaksi dari : 

i)   D + H2SO4  + KMnO4

ii)  D.2H
   →   . . . . 

2O     t 0

d. Hitunglah : 

C  →  . . . . 

i) konsentrasi senyawa D dalam larutan 
ii)  Volum gas yang terbentuk dari hasil pemanasan D.2H2O (Mr = 126) pada 100 0

 
C dan 76 cmHg. 

Problem  12 
a. Nama-nama senyawa di bawah ini adalah salah, berikan rumus bangun senyawa di bawah ini dan 

berilah nama yang benar. 
i) 1-etil-5,5-dimetil-1-heksuna 
ii) 2,5,5-trimetil-6-heptuna 
iii) 2-metil-2,4-pentadiena 
iv) 3-vinil-1-propena 

b. Selesaikan reaksi di bawah ini : 
i) Sikloheksanol – asam/katalis

ii) Etilbromida  – 
 → . . . . 

NaCN

iii) 3-metil-3-heksena – 
 → . . . . 

HBr

iv) 2-pentuna  – 
 → . . . . 

H2O,H2SO4,HgSO4

c. Tentukanlah senyawa A dan B pada reaksi : 

 → . . . . 

i) 2-bromobutana – Mg / eter →  A –H2

ii) Benzena –HNO
O  →  B 

3/H2SO4 → A –Sn  + HCl → B 
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