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Petunjuk : 

 

1. Berdo’alah sebelum mengerjakan 

2. Hindari segala bentuk kecurangan 

3. Isilah Biodata anda dengan lengkap (di lembar Jawaban)  

Tulis dengan huruf cetak dan jangan disingkat ! 

4. Soal Teori ini terdiri dari dua bagian:  

A. 15 soal pilihan Ganda (30 poin) 

B. 5 Nomor soal essay (70 poin) 

Total poin  (A + B) = 100 poin 

5. Waktu yang disediakan: 120 menit. 

6. Semua jawaban harus ditulis di lembar jawaban yang tersedia 

7. Tidak diperkenankan menggunakan kalkulator.  

8. Diberikan Tabel periodik Unsur.  

9. Selamat Mengerjakan.  
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Tetapan dan rumus berguna 

 

Tetapan Avogadro NA = 6,022x1023 partikel.mol–1  

Tetapan gas universal, R 
R = 8,314 J.K-1.mol-1 = 8,314 x107 erg. Mol-1.K-1 

= 1,987 cal.mol-1.K-1 = 0,082054 L.atm.mol-1.K-1 

Tekanan gas 1 atmosfir =760 mm Hg =760 torr 

Persamaan gas Ideal PV = nRT 

Tekanan Osmosa pada larutan p = c RT 

Persamaan Arrhenius  Aexp
E

k A
RT

 
  

 
atau, k =  A.e-Ea/RT 

Energi Gibbs untuk fasa 

terkondensasi pada tekanan  p 
G = pV + tetapan 

Hubungan antara tetapan 

kesetimbangan dan energi Gibbs  
Go = -RT lnK 

Energi Gibbs pada temperatur 

konstan  
G H T S      

Isotherm reaksi kimia G = G + RT∙lnQ 

 Go = - nFEo 

Persamaan Nernst pada 298K, Q
n

EE o log
,05920

  

Faraday  1 F = 96450 C/mole- 

Muatan elektron 1,6022 x 10-19 C 
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Bagian I. Pilih Jawaban yang Paling Tepat (30 poin): 

1. Di antara senyawa-senyawa hidroksida di bawah ini yang memiliki sifat basa paling 

kuat adalah .... 

(A) Sr(OH)2 

(B) Mg(OH)2 

(C) Ca(OH)2 

(D) Ba(OH)2 

(E) NaCl 

 

2. Pasangan senyawa-senyawa di bawah ini yang memenuhi aturan oktet adalah... 

(A) BF4
- dan SF4  

(B) BF4
- dan SiF4 

(C) SiF4 dan XeF4 

(D) SF4 dan SiF4 

(E) XeF4 dan BF4
- 

 

3. Pengeluaran asam lambung yang berlebih mengakibatkan timbulnya sakit maag. 

Untuk menetralisirnya dapat digunakan obat maag yang mengandung senyawa 

alumunium hidroksida yang bereaksi sebagai berikut: 

HCl (aq) + Al(OH)3(aq)  → AlCl3(aq) + H2O(l) 

Jika suatu saat asam lambung yang dihasilkan sebanyak 54,75 gram, maka orang 

tersebut membutuhkan obat maag yang kandungan Al(OH)3 nya sebesar ….  

(Ar : Al = 27, O = 16, H = 1, Cl = 35,5) 

(A) 39 gram 

(B) 3,9 gram 

(C) 117 gram 

(D) 11,7 gram 

(E) 1,17 gram 

 

4. Berikut ini pernyataan mengenai  etanol, CH3CH2OH 
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I. Etanol mengandung ikatan O-H polar  sehingga dapat bercampur baikdengan air. 

II. Etanol membentuk ikatan hidrogen dengan air. 

III.Titik didih etanol lebih tinggi dibandingkan hidrokarbon dengan jumlah atom karbon 

yang sama. 

IV.  Pada temperatur sama, tekanan uap jenuh etanol lebih rendah dari air 

Manakah pernyataan yang BENAR: 

(A) Hanya pernyataan I    

(B) Pernyataan I dan  II  

(C) Pernyataan I, II, dan III 

  (D) Semua pernyataan BENAR 

  (E) penyataan I, III dan IV 

 

5. Pada suatu experimen, mula-mula dimasukkan 3 mol NH3 sehingga terjadi reaksi 

berikut: 

2NH3(g) N2(g) + 3H2(g) 

Apabila perbandingan mol NH3 terhadap H2 adalah 1 : 6 dalam keadaan setimbang, 

maka komposisi gas saat setimbang tersebut dari reaktan hingga produk berturut-

turut adalah ... 

(A) 0,8 mol; 0,6 mol; 1,2 mol 

(B) 0,6 mol; 3,6 mol; 1,2 mol 

(C) 3,6 mol; 0,8 mol, 1,2 mol 

(D) 0,6 mol; 1,2 mol; 3,6 mol 

(E) 0,2 mol; 0,4 mol; 0,6 mol 

 

6. Jari-jari dan muatan masing-masing dari enam ion ditunjukkan dalam tabel ini : 

Ion  J+ L+ M2+ X- Y- Z2- 

Jari-jari /nm 0,14 0,18  0,15  0,14  0,18   0,15 

Bila padatan ionik JX, LY dan MZ mempunyai tipe kisi yang sama, berikut ini, 

manakah urutan energi kisi yang benar ( dari nilai tertinggi ke terendah)? 

(A) MZ>JX>LY     

(B) JX>MZ>LY     

(C) LY>MZ>JX 
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(D) JX>LY>MZ 

(E) MZ<JX<LY 

 

7. Persen massa C, H dan O dalam suatu senyawa berturut-turut 57,48; 4,22; dan 32,29 

%. Rumus empiris senyawa ini adalah: 

A. C3H3O    

B. C2H2O   

C. C5H4O2 

D. C8H7O4 

E. C4H3O2  

 

8. Nama senyawa organik dengan struktur di bawah ini adalah .... 

 

 

(A) 2-metil-3-pentanon 

(B) 4, 4-dietetil-2-butanon 

(C) isopropilmetilketon 

(D) 4,4 –dimetil-3-heksanon 

(E) 2-metil-4-pentanon 

 

 

 

 

 

 

9. Gas SO2 dan H2 direaksikan dalam ruangan tertutup dengan reaksi sebagai berikut: 

SO2(g) + 2 H2(g) → S(s) + 2 H2O(g) 
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Data yang diperoleh dari reaksi tersebut adalah: 

Percobaan [SO2] M [H2] M V m/s 

1 0,03 0,12 1 x 10-2 

2 0,06 0,12 2 x 10-2 

3 0,06 0,24 8 x 10-2 

 

Grafik yang menunjukkan orde reaksi terhadap SO2 adalah ... 

 

A.                            B.                         C.                        D.    E.  

 

 

 

 

10. Asam tartarat, H2C4H4O6, merupakan asam berproton dua. Asam ini terkandung 

dalam minuman anggur, dan akan mengendap seiring dengan makin lamanya 

minuman anggur tersebut. Sebanyak 40 mL larutan  asam tartarat dalam minuman 

anggur, dititrasi dengan larutan NaOH 2,000 M, dan untuk mentitrasi kedua proton 

yang bersifat asam tersebut dibutuhkan 22,62 mL larutan NaOH. Tentukanlah 

molaritas larutan asam tartarat tersebut.  

(A) 0,02262 M    

(B) 0,04524 M    

(C) 0.5655 M 

(D) 1,131 M 

(E) 5,655 M 

 

 

 

11. Perhatikan proses reaksi berikut ini:  

 2 A→ ½ B + C    ΔH = 5 kJ/mol  

 3/2 B + 4 C → 2 A + C + 3 D  ΔH = -15 kJ/mol  

 E + 4 A → C    ΔH = 10 kJ/mol  

 Hitunglah ΔH untuk reaksi : C → E + 3D  

v 

[SO2] 

v 

[SO2] 

v 

[SO2] 

v 

[SO2] 

v 

[SO2] 
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 (A) 0 kJ/mol    

 (B) -10 kJ/mol   

 (C)  10 kJ/mol  

 (D) -20 kJ/mol 

(E)  20 kJ/mol 

 

12. Dari kelompok senyawa berikut ini, manakah yang tidak mematuhi aturan oktet:  

(A) NH3, PH3, SO3    

 (B) H2O, CH2Cl2, CO2   

 (C) BF3, SF4, ICl3
- 

 (D) NO2
-, SO3

2-, SCN- 

(E) NO2
-, SO3

2-, BF3 

        

13. Diketahui reaksi kesetimbangan 

2P(g) + Q2(g) ⇌ 2PQ(g)  

Pada kondisi awal di dalam bejana satu liter terdapat 2 mol P dan 2 mol Q2.Jika 

dalam kesetimbangan terdapat 1 mol P. Maka tetapan kesetimbangan adalah … 

(A) 2 

(B) 1/2 

(C) 3/2 

(D) 2/3 

(E) 1 

 

14. Perhatikan reaksi kimia inti atom berikut: 

Pa91
233

 U92
233  + X. 

X adalah ... 

(A)  Positron 

(B)  Neutron 

(C)  Elektron 

(D)  Proton 

(E)  Alfa  
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15. Sebanyak 0,5 mol hidrokarbon Y bila dibakar secara sempurna akan menghasilkan 

88 gram CO2dan 36 gram H2O. Bagaimana rumus molekul hidrokarbon Y ? 

(A) C4H8      

(C) C3H8 

(B) C4H10      

(D) C4H12 

(E) C2H4 

 

Bagian II. Selesaikanlah soal berikut inI (70 Poin) 

Soal 1 Pupuk Fosfat (14 Poin) 

Tulang dan gigi dibentuk dari senyawa kalsium fosfat yang mengandung unsur 

kalsium, fosfor dan oksigen. Kalsium fosfat dapat bereaksi dengan asam sulfat 

menghasilkan campuran kalsium sulfat dihidrat dan kalsium dihidrogen fosfat 

monohidrat yang dapat digunakan sebagai pupuk superfosfat. Kalsium fosfat juga 

dapat bereaksi dengan asam fosfat membentuk kalsium dihidrogen fosfat yang 

dikenal sebagai pupuk tripelfosfat. Jika ammonia direaksikan dengan asam fosfat 

terbentuk ammonium dihidrogen fosfat yang menjadi pupuk yang sangat efisien. 

a. Tuliskan persamaan reaksi yang setara untuk pembentukan pupuk tripel fosfat 

dan ammonium dihidrogen fosfat! (5 poin) 

b. Mengapa kalsium fosfat tidak dapat digunakan langsung sebagai pupuk? (5 poin) 

c. Tuliskan struktur lewis dari ammonia dan asam fosfat! (4 poin) 

 

Soal 2 Unsur Golongan VIA (19 Poin) 

Asam sulfat tersusun dari 2 unsur yang berada dalam satu golongan yang sama. 

Asalm sulfat adalah yang paling penting dari semua bahan kimia sintetik. Hampir 

semua asak sulfat dibuat dengan proses kontak, yang disebut demikian karena 

langkah utama terjadi ketika dua pereaksi berkontak dengan suatu katalis padat. 

Reaksi ini adalah antara belerang dioksidan dan oksigen dengan kehadiran 

platinium.  

a. Tuliskan reaksi pembentukan asam sulfat dari belerang dioksidan. (5 poin) 
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b. Oksigen berada dalam grup VIA, akan tetapi oksigen tidak dianggap sebagai 

anggota khas keluarga belerang. Dalam hal apakah oksigen tidak mirip anggota-

anggota lain dari keluarga belerang?(5 poin) 

c. Tuliskanlah susunan elektron unsur oksigen dan belerang (4 poin) 

d. Gambarkan struktur Lewis dari senyawa SO2, O2(5 poin) 

 

Soal 3. Ekstraksi Bijih Emas (18 poin) 

Sulawesi Utara adalah salah satu wilayah Indonesia yang kaya deposit bijih emas. 

Emas merupakan logam inert dan salah satu logam tertua yang banyak 

dimanfaatkan manusia, dan penambangan emas sudah dilakukan sejak 3500 SM. 

a. Tuliskan konfigurasi elektron logam emas (2 poin) 

………………………………………………………………………………………….. 

Kandungan emas dalam bijih emas umumnya sangat rendah (<10 mg/kg bijih). 

Hingga kini, metode yang paling umum digunakan dalam ekstraksi emas dengan 

skala besar menggunakan larutan natrium sianida, suatu zat kimia yang sangat 

beracun. Walaupun proses ini tidak bersahabat terhadap lingkungan, sebagian besar 

penambangan emas tetap menggunakannya, sehingga menghasilkan limbah 

beracun yang sangat besar. 

Ekstraksi emas dengan menggunakan larutan sianida melibatkan reaksi kimia yang 

sangat rumit dan perlu dipelajari secara mendalam. Larutan yang digunakan untuk 

melarutkan emas mengandung CN- dan O2 terlarut, dengan pH 10,2 agar larutan 

mengandung ion CN- yang cukup besar (99%). Bila kondisi pH kurang dari 10,2. 

Larutan ion CN- akan membentuk asam sianida (HCN) yang bersifat racun. Menurut 

mekanisme yang diusulkan, selama proses pelarutan, pada permukaan partikel 

emas terbentuk suatu sel Volta mikro dengan mekanisme berikut: 

 

Anoda: Au  Au+ +  e- 

Au+ + CN-
 AuCN 

AuCN + CN- 
 Au(CN)2

- 

Katoda: O2 + 2H2O + 2e-
 H2O2 + 2 OH- 

H2O2 + 2 e-
2 OH- 
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b. Tuliskan reaksi total pada Anoda, reaksi total pada Katoda dan reaksi sel Total 

pada sel Volta mikro pelarutan emas tersebut. (6 poin) 

………………………………………………………………………………………….. 

Untuk memperoleh logam emas, ke dalam larutan sianida yang diperoleh dari proses 

pelarutan emas dilakukan proses de-aerasi (tanpa oksigen), kemudian ditambahkan 

sejumlah serbuk logam Zn. Pada proses ini terbentuk endapan emas dan ion 

kompleks Zn(CN)4
2- yang larut. 

 

c. Tuliskan reaksi penambahan serbuk Zn pada larutan emas sianida tanpa oksigen 

tersebut (4 poin) 

………………………………………………………………………………………….. 

d. Gambarkan struktur geometri ion Au(CN)2
-dan Zn(CN)4

2- dan tuliskan 

hibridisasinya (6 poin) 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Soal 4 Asam Sulfat (19 Poin) 

Pada label botol asam sulfat pekat tertera data: Konsentrasi 95-98%, 1 L = 1,84 Kg.    

Mr= 98. 

Untuk mendapatkan konsentrasi yang tepat, seorang siswa mengambil 5,00 mL 

larutan pekat ini dan  kemudian diencerkan dengan air sampai tepat 500,00 mL.  

Setelah itu, dia mengambil 2 sampel asam sulfat yang telah diencerkan ini, masing-

masing sebanyak 10,00 mL dan dititrasi dengan larutan Natrium hidroksida dengan 

konsentrasi b M. Diperoleh data pemakaian larutan Natrium hidroksida terdekat sbb: 

 

Sampel 1 2 

Volume Natrium hidroksida (mL) a1 a2 

 

a. Tuliskan persamaan reaksi setara antara larutan asam sulfat dengan natrium 

hidroksida.(1 poin) 

b. Berapa konsentrasi asam sulfat yang telah diencerkan tersebut?  Nyatakan jawaban 

anda dalam a1, a2 dan b dalam satuan M.(4 poin) 

c. Hitung persen massa asam sulfat pekat yang dinyatakan dalam a1, a2 dan b.(4 poin) 
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d. Hitung fraksi mol asam sulfat pekat jika b(a1+a2)= 7,1702. (4 poin) 

 

Kemudian, larutan asam sulfat tersebut diencerkan terus dilakukan sampai diperoleh larutan 

dengan konsentrasi 1,0 x10-7 M. Bila diketahui tetapan ionisasi kedua asam sulfat K2 = 

1,2x10-2, maka: 

 

e. Tuliskan perbandingan konsentrasi spesi spesi kimia yang setara dengan K2.  (2 

poin) 

f. Tuliskan persamaan konsentrasi spesi spesi kimia selain [H+] dan [OH-] yang 

jumlahnya setara dengan 1,0 x10-7M  (2 poin) 

g. Hitung pH larutan asam sulfat encer tersebut  (2 poin) 


