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SOAL SELEKSI TAHUN 2003 
( TINGKAT PROVINSI ) 

 
 
Soal  1 
 
Seorang kimiawan muda hendak mengukur volume satu tetes air.dari pengamatan yang dilakukan, dengan 
menggunakan buret ia menemukan bahwa sebanyak 110 tetes air volumenya adalah 3,00 mL. 
Berdasarkan handbook Kimia, panjang 1 molekul air + 1,5 A dan  1 A = 10 – 10 m. Densitas air = 1 gr/mL ; 
Bilangan Avogadro = 6,02 x 10 23 molekul/mol. 
Pertanyaan : 
a. Untuk 1 tetes air hitunglah : 
    i. volume 
    ii.  jumlah mol 
    iii. jumlah molekul air yang terkandung di dalamnya 
 
b. Gunakan data 1 tetes air (pertanyaan a) untuk menghitung molaritas air. 
 
c. Hitung panjang rantai yang terbentuk oleh molekul air yang terkandung dalam 1 tetes     ( untuk 

perbandingan ;  jarak dari bumi  - matahari = 150 juta km ) 
 
 
Soal  2 
“ Black gunpowder” adalah bahan peledak yang dibuat dari (% berat) campuran “indian salpeter” KNO3 
(75%) , S (10 %) dan C (15 %). Bila gun powder meledak sendiri (tanpa oksigen), ternyata menghasilkan 
produk berupa : K2S, CO2 dan N2. sebagai bahan campuran sumber karbon (C) dapat digunakan ‘Wood 
charcoal’ (arang kayu) yang selain karbon juga amengandung 20 % pengotor (abu dan kelembaban) 
Pertanyaan : 
a. Tuliskan persamaan reaksi ledakan sendiri gunpowder 
b. Sebanyak 45 gram gunpowder dibuat dari wood charcoal 
 Hitunglah : 

i. berat karbon di dalam campuran “black gunpowder” 
ii. % karbon terkandung dalam “black gunpowder” 

c. Untuk 100 g “black gunpowder” yang karbon nya berasal dari arang kayu, hitunglah : 
 apakah : 
 i. semua karbon habis bereaksi 
 ii. semua sulfur bereaksi sesuai dengan hasil reaksi ekplosi (peledakan sendiri) ? (contoh cukupkah 

oksigen yahg tersedia dari KNO3) 
 
 
Soal  3 
 
Kelarutan (L) suatu senyawa ditentukan sebagai bobot maksimum suatu senyawa (baik yang berwujud 
padat maupun cairan) yang dapat dilarutkan dalam 100 g pelarut pada suhu tertentu. Kelarutan, L (KNO3 , 
100C) = 20,9  Bila 50,0 g KNO3 ditambahkan ke dalam 200 g larutan KNO3 15,0 % . Suhu larutan ini dijaga 
pada 10 0C. 
Pertanyaan : 
a. hitunglah persen KNO3 dalam larutan ini setelah dilakukan pengadukan 
b. tentukan massa dari larutan ini. 
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Soal  4 
 
Garam kalsium oksalat, CaC2O4 dan magnesium oksalat,  MgC2O4 adalah garam yang sukar larut dalam 
air. Bila diketahui KSP CaC2O4 = 2,3 x 10 – 9 dan KSP MgC2O4 = 8,6 x 10 – 5 maka : 
a. tentukanlah berapa kelarutan ( g/L) masing-masing dari garam CaC2O4 dan MgC2O4  
 
Di dalam suatu larutan terdapat campuran ion  Ca 2+ dan Mg 2+ yang masing-masing konsentrasinya 0,02 
M.untuk memisahkan kedua ion tersebut biasanya digunakan larutan amonium oksalat, (NH4)2C2O4

i. berapa konsentrasi ion oksalat,C

 . 
Kedua garam oksalat dari ion-ion tersebut dapat mengendap dengan oksalat. 

2O4
= di dalam larutan supaya dapat diendapkan ion Ca 2+ maksimum 

tanpa terjadi terjadi pembentukan endapan MgC2O4

ii.  Berapa konsentrasi ion Ca
 . 

 2+ pada saat ion  Mg 2+ mulai mengendap. 
 
Ke dalam 100 mL larutan yang mengandung campuran ion  Ca 2+ dan Mg 2+ yang masing-masing 
konsentrasinya 0,02 M, ditambahkan sebanyak 100 mL asam oksalat , H2C2O4  0,02 M. 
 
    H2C2O4 (aq) ⇔ H +

(aq) + HC2O4 
–

(aq)    Ka1
 = 5,36 x 10 – 2   

    HC2O4
– (aq) ⇔ H +

(aq) + HC2O4 
–

(aq)    Ka2
 = 5,30 x 10 – 5 

 
b.  i. Berapa pH larutan H2C2O4  0,02 M 
     ii. Apakah terjadi pengendapan CaC2O4 dan MgC2O4 bila kedua larutan tersebut dicampurkan. 
c. bagaimana kelarutan garam CaC2O4 di dalam air dibandingkan di dalam larutan H2C2O4    0,02 M. 
 
 
Soal  5 
 
Pada suhu 500 0C, di dalam ruang tertutup, gas siklopropana mengalami reaksi isomerisasi menjadi 
propena. Setelah dianalisis, diperoleh data sebagai berikut : 
 P0 /torr 200 200 400 400 600 600 
 t/detik 100 200 100 200 100 200 
 P/torr 186 173 373 347 559 520 
 
P0 = tekanan awal siklopropana 
P = tekanan akhir siklopropana 
 
a. tentukan orde reaksi isomerisasi tersebut 
b. tentukan persamaan laju reaksinya 
c. tentukan tetapan laju reaksi, K 
d. bagaimana tekanan total sistem setelah terjadi isomerisasi 
e. bila pada suhu 500 0C tekanan awal siklopropana adalah 1000 torr,  

i. tentukan berapa tekanan siklopropana setelah 5 menit  
 ii. fraksi mol propena setelah 5 menit. 
 
Soal  6 
 
Baterei, Zn – Ag,lebih ringan dibandingkan dengan baterei Pb yang banyak digunakan sekarang ini. Tetapi 
harganya jauh lebih mahal. Pada prinsipnya , baterei ini dibuat berdasarkan reaksi-reaksi setengah sel 
berikut ini ; 
 
Ag2O + H2O + 2 e →  2 Ag  +  2 OH –    E0 = + 0,344 V 
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 Zn(OH)2  +  2 e  →  Zn   +  2 OH –        E0 = - 0,763 V 

Elektrolit yang digunakan adalah larutan KOH, dan elektroda Zn / Zn(OH)2 oleh plastik yang semipermeabel 
terhadap ion OH – . 
a. i. Tuliskan reaksi yang terjadi di anoda dan katoda 
    ii. Reaksi yang terjadi pada sel bila sel tersebut digunakan sebagai sumber listrik 
    iii. Bagaimana pH larutan elektrolit setelah sel tersebut digunakan 
 
b. Gambarkan notasi dari sel tersebut, dan tunjukanlah elektroda positif dan negatif 
c. Tentukan nilai potensial sel tersebut dalam keadaan standar 
d. Bila baterei tersebut menghasilkan arus 0,1 A, berapa gram perubahan berat (berkurang atau 

bertambah) untuk Ag2O (231,8 g/mol) dan Zn (65,4 g/mol) bila digunakan selama 30 menit 
e. Berapa potensial sel bila digunakan larutan KOH yang pHnya 13.  
 
 
Soal  7 
 
Tabel berikut ini pada suh 25 0

senyawa 
C, dugunakan untuk menyelesaikan soal : 

∆HF
0 S, kJ/mol 0, J/K.mol 

MgO (s) 
CO2 (g) 

MgCO3

- 601,7 
- 393,5 
- 1095,8  (s) 

26,9 
213,7 
65,7 

R = tetapan gas ideal = 8,3145 J/K.mol 
Padatan MgCO3 bila dipanaskan akan terurai sesuai reaksi : 

MgCO3 (s)  →  MgO (S)  +  CO2 (g) 

Berdasarkan data di atas maka dalam keadaan standar : 
a. Tentukan ∆HF

0, ∆S0
, dan ∆G0 reaksi tersebut pada suhu 25 0C. 

b. Pada suhu kamar, 25 0C, apakah MgCO3 cenderung terurai 
c. Tentukan nilai Kp pada suhu 25 0C 
d. Pada suhu 25 0C, tentukanlah tekanan parsial CO2 bila reaksi berada dalam kesetimbangan 
e. Berapa suhu kesetimbangan bila nilai Kp = 1 
f. Berapa tekanan parsial CO2 pada nilai Kp = 1 
 
 
 
Soal  8 
 
Reaksi antara tersier butilklorida dengan ion hidroksi , berjalan sesuai proses di bawah ini : 

(CH3)3  →←lambatC – Cl   [(CH3)3C+  →
− cepatOH /]   

                                                      (CH3)3C – OH + Cl –  
Pertanyaan : 
a. Gambar dan beri label untuk diagram energi reaksi di atas 
b. Pelarut yang bagaimana yang cocok untuk reaksi ini 
c. tentukan yang bertindak sebagai : 
    i. substrat 
    ii. nukleofilik atau elektrofilik 
d. tentukan persamaan kecepatan reaksi di atas 
e. Gambarkan rumus zat perantara secara tiga dimensional. 
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Soal  9 
 
Suatu zat organik berbasa satu memberikan data elemental analisis sbb : 
- 0,2 gram asam tersebut bila dibakar menghasilkan 0,505 g CO2 dan 0,00892 g H2O 
- 0,366 g asam tersebut membutuhkan 30 mL 0,1 M NaOH untuk menghasilkan netralisasi sempurna. 
 
Pertanyaan : 
a.  cari rumus molekul asam tersebut 
b. tulis rumus bangun yang mungkin dari rumus molekul yang didapat 
 
 
 
Soal  10 
 
Suatu cairan yang netral (A) mempunyai rumus molekul C4H10O, akan mengalami dehidrasi bila 
direaksikan dengan H2SO4 pekat dan menghasilkan senyawa tidak jenuh (B) C4H8. dan bila terjadi reaksi 
isomerisasi akan menghasilkan senyawa (C), Senyawa C secara termodinamis lebih stabil dari pada B. 
Senyawa B bila dioksidasi dengan KMnO4 akan menghasilkan asam propanoat dan CO2, sedangkan bila C 
dioksidasi akan menghasilkan 2 mol asam asetat. 
 
Pertanyaan : 
a. tentukan senyawa A, B, dan C 
b. tulis reaksi yang dipergunakan 


