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MULTIPLE CHOICE 

Seberapa Efektifkah Garam Beriodium? 

  

Iodium  adalah elemen nonlogam penting yang diperlukan tubuh dalam jumlah renik 

secara terus-menerus. Kekurangan yodium, khususnya pada anak-anak, sangat 

mengganggu pertumbuhan dan tingkat kecerdasan. Iodium di alam tidak pernah 

ditemukan sebagai elemen tunggal, tetapi ia tersimpan di dalam senyawa, misalnya 

garam kalium iodat (KIO3). Dalam keadaan kering, garam ini sangat stabil sehingga bisa 

berumur lebih dari lima puluh tahun.Itu sebabnya mengapa garam KIO dipakai sebagai 

suplemen untuk program iodisasi garam (atau garam beriodium).  

  
Garam beriodium mengandung 0,0025 persen berat KIO3. Hampir semua ibu rumah 

tangga selalu mencampurkan garam beryodium saat memproses makanan. Kalau hal ini 

dilakukan, maka kemungkinan besar yodium yang jumlahnya sangat kecil ini telah lenyap 

sebagai gas selama memasak. Secara kimiawi, fenomena tersebut dijelaskan dari proses 

reduksi KIO3. Reaksi reduksi ini sebenarnya berlangsung sangat lambat. Namun, laju 

reaksi bisa dipercepat jutaan kali lipat dengan bantuan senyawa antioksidan, keasaman 

larutan, dan panas. Seperti kita ketahui bahwa semua bahan makanan organik (hewan 

ataupun tanaman) selalu memiliki antioksidan dan proses memasak selalu menggunakan 

panas serta terkadang ada asamnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan garam beryodium untuk ini menjadi sia-sia.  

  
Percobaan sederhana untuk membuktikan lenyapnya yodium adalah dengan 

mencampurkan garam beryodium dengan antioksidan (bisa berupa tumbukan cabai atau 

bawang) dan asam cuka, yang kemudian direbus. Yodium yang lepas bisa diamati dari 

larutan amilum sebagai indikator. Bila berubah menjadi biru, pertanda yodium telah 

lepas sebagai gas.  

  
Sangat sulit mengubah kebiasaan ibu rumah tangga yang terbiasa membubuhi garam 

pada saat memproses makanan. Namun, program pemberian yodium masih bisa 

dilakukan dengan cara lain tanpa mengubah perilaku, yaitu melalui promosi penggunaan 

makanan laut. Kandungan yodium dalam makanan laut seperti ikan, kerang, cumi, atau 

rumput laut berkisar 0,0002 persen. Keuntungan konsumsi yodium melalui makanan 

laut adalah elemen yodium tersebut tidak hilang selama pemrosesan masakan. Selain itu, 

jumlah yang dimakan biasanya juga lebih tinggi. Mungkin ini penjelasan mengapa jarang 

ditemui kasus kekurangan yodium pada orang-orang Eropa maupun orang jepang.   

Sumber : http://www.chem-is-try.org/?sect=artikel&ext=44  

http://www.chem-is-try.org/?sect=artikel&ext=44
http://www.chem-is-try.org/?sect=artikel&ext=44
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1. Berapa massa KIO3 yang terdapat dalam 50 gram garam dapur?  

a.   1,25 mg       d. 2,00 mg  
b. 1,50 mg       e. 2,50 mg  

c. 1,75 mg  

 
2. Amilum dapat digunakan sebagai indikator adanya uap I2. Amilum adalah 

polisakarida yang tersusun dari monomer  

a. fruktosa        d. glukosa  

b. galaktosa        e. manosa  

c. arabinosa  

  

3. Untuk reaksi berikut :  H+ + IO3- → I2 + O2 + H2O (Belum setara). Berapakah koefisien 
masing-masing zat yang terlibat dalam reaksi diatas untuk reaksi yang setara?    

a. 2, 2, 1, 2, 2        d. 6, 6, 3, 7, 3  

b. 4, 4, 2, 5, 2        e. 5, 4, 2, 2, 3  
c. 4, 5, 3, 2, 1  

  

4. Seorang mahasiswa melarutkan senyawa X menggunakan air sebagai pelarut, ketika 
dihitung rapat massanya ternyata memberikan rapat massa sebesar ρ(gr/cm3). 
Mahasiswa tersebut jug mengetahui bahwa massa molar dari senyawa X tersebut 
adalah sebesar M(gr/mol). Berapa jumlah molekul dari senyawa X tersebut bila 
larutan yang dibuat oleh mahasiswa tersebut adalah sebanyak 1 liter? L= tetapan 
Avogadro  

a. LM/1000ρ  

b. Lρ/1000M  

c. 1000ρM/L  

d. 1000ρL/M  

e. 1000ρLM  
 

5. Titik isoelektrik suatu asam amino adalah  
a. pH = 7  

b. pH saat asam dalam bentuk anion  

c. pH saat asam dalam bentuk kation  

d. pH saat kelarutan asam dalam air sangat rendah   

e. pH saar kelarutan asam dalam air sangat tinggi  

  

6. Diketahui 5 buah unsur 3A, 4B, 6C, 7D, 5E. Berdasarkan handbook kimia didapatkan 
nilai jari-jari 5 buah unsur tersebut adalah 70, 88, 106, 152, 73 pm, maka nilai jari-
jari untuk atom C adalah   

a. 70  

b. 77  
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c. 88  

d. 106  
e. 152  

  

7. Larutan senyawa Na bila ditambahkan asam klorida encer menghasilkan gas yang 
dapat mengeruhkan air kapur. Senyawa Na tersebut adalah   

a. Natrium fosfat  
b. Natrium tungstat  

c. Natrium klorida  

d. Natrium sulfat  
e. Natrium karbonat   

  

8. Terdapat senyawa-senyawa berikut   

1. 3-metil-2-butanol  

2. 2-pentanol  
3. 2-butanol  

4. 2-metil-2-butanol  

Dari keempat senyawa di atas yang bersifat optis aktif adalah 

A. 1,2, dan 3 

B. 1 dan 3 

C. 2 dan 4 

D. 3 dan 4 

E. 1 dan 2 

 

9. Sejumlah 19,5 gram logam M yang bervalensi 1 direaksikan dengan asam sulfat 
berlebih dan dihasilkan 5.6 liter gas H2 pada keadaan standar. Jika dalam 1 atom M 
terdapat 20 neutron maka konfigurasi elektron yang tepat untuk atom M adalah  

a. [Ar] 4s1  

b. [Ar] 4s2  
c. [Ar] 4s1 3d10  

d. [Ar] 4s2 3d10 5s1  

e. [Ar] 4s2 3d10 4p6 5s2  

  

10. Diketahui:  

        4 NH3 (g)  + 7 O2 (g) → 4 NO2 (g) + 6 H2O (l) ∆H = -4r kJ jika kalor pembentukan H2O 

(l) dan NH3 (g)  berturut-turut adalah – p kJ/mol dan –q kJ/mol, maka kalor 

pembentukan NO2(g) sama dengan  

a. ( -p + q + r ) kJ/mol  
b. ( p + q + r ) kJ/mol  

c. ( -1½ p + q + r ) kJ/mol  
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d. ( 1½ p – q – r ) kJ/mol  

e. ( 1½ p + q + r ) kJ/mol  
  

ESSAY 

(Tidak semua soal harus dikerjakan) 

1. Formic acid (HCOOH) decomposes in the gas phase at elevated temperatures as 

follows: 

𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻(𝑔) →  𝐶𝑂2(𝑔)  + 𝐻2(𝑔) 

The uncatalyzed decomposition reaction is determined to be first order. A graph of 

the partial pressure of HCOOH versus time for decomposition at 838 K is shown as 

the above curve (I) in Figure . When a small amount of solid ZnO is added to the 

reaction chamber, the partial pressure of acid versus time varies as shown by the 

under curve (II) in Figure. 

 

Figure Variation In pressure of HCOOH(g) as a function of time at 838 K 
 

a. Estimate the half-life and first-order rate constant for formic acid 

decomposition.         (8) 

b. What can you conclude from the effect of added ZnO on the decomposition of 

formic acid?          (8) 

c. The progress of the reaction was followed by measuring the partial pressure of 

formic acid vapor at selected times. Suppose that, instead, we had plotted the 

concentration of formic acid in units of mol/L. What effect would this have had 

on the calculated value of k                                         (8) 

d. The pressure of formic acid vapor at the start of the reaction is 3.00 × 102 torr. 

Assuming constant temperature and ideal-gas behavior, what is the pressure in 

the system at the end of the reaction? If the volume of the reaction chamber is 



Sekretariat: Jl. Gajayana No 50 Dinoyo Malang, Himpunan Mahasiswa Kimia (HIMASKA) ”Helium” Gedung SC Lantai 1 

PANITIA PELAKASANA OLIMPIADE KIMIA (OKI) IX NASIONAL 

TINGKAT SMA SE-DERAJAT 

HIMPUNAN MAHASISWA KIMIA (HIMASKA) ”Helium”   

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) 

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 
 

Produce Young Chemist for better Future Page 5 

 

436 cm3, how many moles of gas occupy the reaction chamber at the end 01 the 

reaction?          (8) 

e. The standard heat of formation of formic acid vapor is  ∆𝐻°𝑓 =  −378.6 𝑘𝐽/ 𝑚𝑜𝑙. 

Calculate ∆𝐻° for the overall reaction. If the activation energy (Ea) for the 

reaction is 184 kJ/ mol, sketch an approximate energy profile for the reaction, 

and label Ea, ∆𝐻°, and the transition state. (∆𝐻°𝑓 𝐶𝑂2(𝑔) = −393.5 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙) (8) 

(Total Nilai = 40) 

2. Boron, atomic number 5, occurs naturally as two isotopes, 𝑩𝟏𝟎  and 𝑩𝟏𝟏 , with natural 

abundances of 19.9% and 80.1%, respectively…  

a) In what ways do the two isotopes differ from each other? Does the electronic 

configuration of 𝑩𝟏𝟎   differ from that of 𝑩𝟏𝟏  ?      (8) 

b) Draw the orbital diagram for an atom of 𝑩𝟏𝟏 . Which electrons are the valence 

electrons?           (8) 

c) Elemental boron reacts with fluorine to form 𝐵𝐹3, a gas. Write a balanced chemical 

equation for the reaction of solid boron with fluorine gas.     (8) 

d) ∆𝐻°𝑓 for 𝐵𝐹3 (g) is − 1135.6 kJ mol−1. Calculate the standard enthalpy change in the 

reaction of boron with fluorine...        (8) 

e) When 𝐵𝐶𝑙3, also a gas at room temperature, comes into contact with water, the two 

react to form hydrochloric acid and boric acid, 𝐻3𝐵𝑂3, a very weak acid in water. 

Write a balanced net ionic equation for this reaction…    (8) 

(Total Nilai = 40) 

3. Suatu limbah organik yang berasal dari praktikum yang dilakukan oleh siswa A akan 

dianalisis oleh tim saudara, Berdasarkan data yang didapatkan dari laboratorium 

tempat praktikum dilaksanakan diketahui bahwa terdapat lima macam senyawa 

organik yang terkandung didalam limbah organik tersebut, Untuk melakukan 

identifikasi, tim saudara haruslah melakukan suatu pemisahan limbah organik 

tersebut menjadi senyawa murninya, Hasil dari pemisahan ini yang kemudian akan 

tim saudara identifikasi untuk mengetahui senyawa yang terkandung didalam 

limbah organik tersebut,   

a.   teknik pemisahan apakah yang akan tim saudara pilih untuk mendapatkan senyawa 

murni dari limbah organik tersebut? (diketahui bahwa senyawa organik tersebut 

memiliki titk didih murni yang hampir sama), Jelaskan alasan anda!            (20)  
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     Bila diketahui saat pemisahan dilakukan didapatkan senyawa A didapatkan lebih 

dahulu dibandingkan senyawa B, senyawa B lebih dahulu daripada D, senyawa D 

lebih dahulu daripada E dan senyawa C didapatkan terakhir kali, Setiap senyawa 

yang berhasil dipisahkan, diuji dengan beberapa identifikasi sederhana untuk 

senyawa organik, Uji identifikasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:  

1) penambahan pereaksi Tollens  

2) penambahan HBr yang dilanjutkan dengan pemanasan  

3) penambahan NaOH yang dilanjutkan dengan distilasi  

4) penambahan KMnO4  

5) penambahan NaBH4  

  1  2  3  4  5  

A  endapan 

perak   

-  distilat satu 

senyawa   

endapan 

coklat  

reaksi 

berlangsung  

B  -  -  distilat dua 

senyawa  

-  -  

C  -  -  distilat satu 

senyawa  

-  reaksi 

berlangsung  

D  -  warna 

coklat 

hilang  

distilat satu 

senyawa  

endapan 

coklat  

-  

E  -  warna 

coklat 

hilang  

distilat satu 

senyawa  

endapan 

coklat  

-  

  

Identifikasilah senyawa A – E, bila diketahui kemungkinan senyawa didalam limbah 

organik tersebut adalah sebagai berikut :     (15)  

Senyawa  Titik didih (0C)   

2-metil 2 pentena  67  

Butiraldehid  75  

Etil asetat  77  

2-butanon  80  
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2-propanol  82  

Tersier butil alkohol  83  

Sikloheksena   83  

Isopropil asetat  89  

Siklobutanon   90  

Isovaleraldehid   90  

       (Total Nilai = 35) 

Identifikasilah senyawa yang ada di dalam limbah organik tersebut   

 

4.                                                                   ‘’Fuel Cells’’ 

Dalam suatu film berjudul Matrix Revolution, Oracle, sang peramal, pernah berkata, 

“Everything that has a beginning, has an end.” Semenjak Edwin Drake menemukan 

minyak bumi pada tahun 1859, kendaraan– kendaraan mulai direkayasa dan manusia 

mulai dapat terbang menuju luar angkasa. Mobil pertama diciptakan oleh Charles and 

Frank Duryea, pada tahun 1893 dan sampai saat ini mobil merupakan produk teknologi 

yang dapat ditemukan dengan mudah. Akhir dari mitologi indah minyak bumi tiba 

sudah. Jika tidak ditemukan cadangan baru, minyak bumi diperkirakan akan habis dalam 

waktu 18 tahun yang akan datang. Bulan berjalan, musim pun berganti dan penelitian 

mengenai fuel cell semakin memanas.   

  

Sumber energi listrik di dalam fuel cell dapat dihasilkan melalui proses elektrokimia 

antara hidrogen dan oksigen menghasilkan produk buangan berupa air.   

a) Tulis persamaan reaksi setara yang terjadi pada fuel cell! (1 poin)  

  

  
Di antara enam tipe fuel cell, PEMFC (Proton 

Exchange Membrane Fuel Cell) merupakan fuel 

cell yang ekonomis. Gas hidrogen pada 

perangkat PEMFC dapat dihasilkan dari reaksi 

kukus metanol yaitu reaksi antara metanol dan 

air menghasilkan gas CO2 dan gas hidrogen.   

b) Tuliskan persamaan reaksi setara kukus metanol! (1 poin)  
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Pada kondisi ruang, reaksi kukus metanol tidak dapat berlangsung dengan mudah 

sehingga diperlukan katalis yang sering disebut sebagai katalis reformer.  

  

Sejumlah Cu(NO3)2.3H2O, Zn(NO3)2.4H2O, dan Al(NO3)3.9H2O ditimbang dan dilarutkan 

dalam air bebas mineral. Campuran larutan dititrasi dengan Na2CO3 hingga pH mencapai 

8. Endapan karbonat disaring kemudian dikeringkan dalam oven lalu dipanggang pada 

suhu 470 oC selama 11 jam. Hasilnya adalah suatu campuran padatan antara CuO, ZnO, 

dan Al2O3 yang sering disimbolkan sebagai CuO/ZnO/Al2O3.   

c) Anda mensintesis 10 gram katalis CuO/ZnO/Al2O3 dengan perbandingan mol Cu 

: Zn : Al 1:2:3. Berapa massa Cu(NO3)2.3H2O, Zn(NO3)2.4H2O, dan Al(NO3)3.9H2O 

yang harus anda siapkan? (5 poin)  

  

Sejumlah Cu(NO3)2.3H2O ditimbang dan dilarutkan dalam 2 mL air bebas mineral. 

Larutan tembaga(II)nitrat yang terbentuk diteteskan ke atas padatan ZrO2.SiO2 perlahan 

– lahan sambil sesekali dipanaskan di dalam oven. Padatan tersebut dipanggang pada 

suhu 500 oC selama 12 jam. Hasilnya adalah campuran padatan CuO dan ZrO2.SiO2 yang 

sering disimbolkan sebagai CuO/ZrO2.SiO2. Mineral ZrO2.SiO2 merupakan produk 

samping pertambangan timah sehingga dapat dengan mudah diperoleh di Pulau Bangka, 

Indonesia  

d) Anda memiliki 10 gram ZrO2.SiO2 dan anda ingin mensintesis katalis 

CuO/ZrO2.SiO2 dengan perbandingan mol Cu:Zr 9:91. Berapa massa 

Cu(NO3)2.3H2O yang harus anda timbang dan berapa massa total CuO/ZrO2.SiO2 

yang akan anda peroleh? (4 poin)  

Aktivitas katalis CuO/ZrO2.SiO2 akan diuji pada suatu reaktor reformer sederhana 

dengan memompakan 37,3 mL campuran metanol-air di dalam syringe (24,3 mL 

metanol dan 13 mL air) ke dalam reaktor dengan laju tertentu. Campuran metanol-air 

memasuki reaktor dengan bantuan gas N2. Gas N2 yang digunakan tidak murni sehingga 

terdapat gas lain yang  dapat terdeteksi. Pengujian dilakukan pada 4 suhu reaksi yang 

berbeda yaitu 150 0C, 200 0C, 250 0C, dan 300 0C. Laju campuran gas yang keluar dari 
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reaktor diukur dengan stopwatch dan diasumsikan tekanan gas yang keluar sebesar 

694,153 mmHg. Sebanyak 0,5 mL gas output pada setiap suhu dianalisis dengan alat 

kromatografi gas sehingga diketahui jumlah gas H2, O2, CO, dan N2 dalam satuan mol yang 

keluar dari reaktor.  

e) Anda diminta menghitung % konversi metanol dari katalis CuO/ZrO2.SiO2 yaitu 

jumlah metanol (satuan mol) yang bereaksi dibagi dengan jumlah metanol awal 

(satuan mol) dikali 100 %. Langkah – langkah perhitungan sehingga diperoleh % 

konversi adalah sebagai berikut :  

i) Anda diberi data jumlah gas O2, N2, CO, dan H2 dalam 0,5 mL sampel gas yang 

keluar dari reaktor. Tentukan jumlah gas CO2 yang tidak bereaksi dalam 

satuan mol! (3 poin)  

Suhu   Gas  H2  

(mol)  

Gas  O2  

(mol)  

Gas  N2  

(mol)  

Gas CO  

(mol)  

Gas  

(mol)  

CO2  

  
        

   

150 0C  3,02252E-

09  

4,73847E-

08  2,34267E-05  0  

   

200 0C  6,02448E-

08  

4,02022E-

08  1,95759E-05  0  

   

250 0C  5,10901E-

07  

4,18568E-

08  1,98603E-05  0  

   

300 0C  1,85357E-

06  

4,12745E-

08  2,03296E-05  0  

   

ii) Tentukan fraksi mol dari setiap gas dalam 0,5 mL sampel gas output 

berdasarkan data pada tabel yang anda buat di soal i)! (5 poin)  

  

Suhu   X H2  X O2  X N2  X CO  X CO2  

            

150 0C            
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200 0C            

250 0C            

300 0C            

  

iii) Tentukan jumlah total gas yang keluar dari reaktor (satuan mol/menit) 

dengan asumsi gas ideal! Petunjuk : bukan jumlah total gas (satuan mol) 

dalam sampel 0,5 mL. (3 poin)  

Suhu   Suhu  

gas (oC)  

Laju alir gas yang keluar 

dari reaktor (mL/menit)  

Jumlah gas total (mol/menit) 

yang keluar dari reaktor  

        

150 0C  25,5  79,49125596    

200 0C  25  81,87772926    

250 0C  25  83,33333333    

300 0C  27  88,71540099    

  

iv) Dari data fraksi mol di soal ii) dan data iii) tentukan jumlah total gas H2 yang 

dihasilkan dari reaktor dan jumlah metanol yang bereaksi! (4 poin)  

Suhu   Jumlah  gas  

(mol/menit)  

H2  Jumlah metanol  

(mol/menit)  

yang  bereaksi  

         

150 0C         

200 0C         

250 0C         

300 0C         
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v) Tentukan jumlah metanol awal yang memasuki reaktor (satuan mol) dan % 

konversi katalis CuO/ZrO2,SiO2 (6 poin)  

Suhu   Jumlah metanol (mol/menit) 

yang memasuki reaktor  

Jumlah metanol (mol/menit) yang  

bereaksi dari soal iv   

%  

konversi  

        

150 0C  0,000359703      

200 0C  0,000393401      

250 0C  0,000416015      

300 0C  0,000438511      

Massa jenis metanol 0,6006 gram / mL  

f) Menurut pendapat anda, apakah katalis CuO/ZrO2,SiO2 sudah layak digunakan 

pada fuel cell (jawab secara singkat) (10 poin)  

g) Terkadang gas hasil reaksi kukus metanol mengalami reaksi kesetimbangan 

menghasilkan gas CO dan H2O. Reaksi ini disebut Water Gas Shift Reaction. 

Tuliskan reaksi kesetimbangan Water Gas Shift Reaction! (3 poin)  

(total nilai = 45) 

“Siap atau tidak siap, kita pada akhirnya harus mencari alternatif bahan bakar selain 

bahan bakar fosil”  

5.                                                     Polimer Laser Kulit Udang   

  

Kitin merupakan suatu bahan sejenis polimer alam dengan komponen gula sebagai 

struktur utamanya, Kitin terdapat sebagai penyusun rangka luar di sebagian besar 

hewan laut golongan Crustaceae berkaki banyak dan juga Arthropoda, Kitin dan kitosan 

merupakan bahan dasar dalam bidang biokimia, enzimologi, obat-obatan, pertanian, 

pangan gizi, mikrobiologi, pertanian, industri membran (film), tekstil, kosmetik, dan lain 

sebagainya,  
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Struktur polimer kitin 

  

a) Sebutkan minimal tiga hewan yang memiliki kerangka luar dari kitin! (3 poin)  

b) Gambarkan kembali struktur polimer kitin dan tandailah   

i. ikatan yang terjadi antar gula  

ii. gugus fungsi alkohol  

iii. ikatan amida                       (10 poin)        

c) Jika kitin dihidrolisis dengan NaOH maka ikatan amida pada kitin akan terputus 

dan dihasilkan polimer baru yang diberi nama kitosan, Dengan menggunakan 

gambar dari polimer kitin, gambarkanlah struktur polimer dari kitosan! Perunjuk 

: Ikatan amida analog dengan ikatan ester,        (5 poin)  

Laser, adalah suatu bentuk cahaya yang dipancarkan secara koheren, Berbeda dengan 

cahaya biasa yang dipancarkan secara inkoheren, laser dapat menghasilkan cahaya yang 

lebih terfokus yang memiliki intensitas tinggi, Karena sifatnya ini, laser memiliki sifat-

sifat unggul yang membuatnya dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan 

manusia, Saat ini laser menjadi kunci perkembangan bidang-bidang utama teknologi 

seperti, teknologi informasi, nanoteknologi, dan bioteknologi,  

d) Dari keempat pilihan berikut ini manakah yang merupakan kepanjangan yang 

tepat dari LASER (5 poin)  

i. Light Accumulative by Sight Entropy of Radio  

ii. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation  

iii. Light Amplification by Single Emission of Radiation  

iv. Light Annihilation by Sintering Expression of Radio  
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Beberapa jenis laser yang dikenal saat ini, berdasarkan jenis material penghasil laser 

yang digunakannya adalah laser gas (gas laser), laser padatan (solid-state laser), laser 

semikonduktor (semiconductor laser), dan dye laser, Dye laser merupakan jenis laser 

yang menggunakan material organik berwarna (dye) sebagai material aktif penghasil 

lasernya, Salah satu senyawa yang banyak dikembangkan dan digunakan sebagai 

material penghasil dye laser adalah rhodamine B,  

Senyawa Rhodamin B banyak sekali terdapat di limbah buangan tekstil,  

  

Gambar Rhodamin B  

  

e) Dari ketiga pernyataan di bawah ini, manakah pernyataan yang benar mengenai 

Rhodamin B, Berikan alasan singkat dari jawaban saudara, (7 poin)  

i. Rhodamin B adalah senyawa alifatik siklik  

ii. Rhodamin B adalah senyawa aromatik  

iii. Rhodamin B memiliki ikatan rangkap terkonjugasi  

Agar didapat hasil yang terbaik, senyawa Rhodamin B harus terikat secara kovalen pada 

suatu fasa padat, Dengan mempertimbangkan ketersediaan kitosan dari hewan laut, 

maka kitosan sedang diteliti untuk digunakan sebagai fasa padat Rhodamin B,   
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 Efek luminesensi positif pada produk kitosan-RhB  

f) Pada (gambar a) material kitosan-RhB disinari dengan laser berwarna biru 

beberapa saat dan kemudian laser biru dihentikan. Setelah beberapa saat, 

material kitosan-RhB mulai menghasilkan laser berwarna merah (gambar b). 

Jelaskan apa yang terjadi? (10 poin)  

(Total nilai = 40 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


