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 1 DISCOVER A NEW WORLD WITH GREEN CHEMISTRY 

1. Periksalah terlebih dahulu soal dan lembar jawaban  

2. Isilah Biodata anda pada lembar Jawaban. Tulis dengan huruf cetak dan jangan 

disingkat!  

3. Peserta dilarang membawa :  

a. Segala macam buku, catatan, dan kertas walaupun kertas kosong (kecuali 

yang telah disediakan panitia) 

b. Segala macam peralatan elektronik seperti ponsel, handy talkie dsb.      

4. Gunakan pensil 2B atau bolpoin untuk menghitamkan bulatan pada lembar jawaban 

yang disediakan.  

5. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum menjawabnya.  

6. Laporkan pada pengawas olimpiade, jika terdapat tulisan yang kurang jelas atau 

jumlah soal kurang.  

7. Jumlah soal sebanyak 10 soal essay  

8. Nilai maksimum 200 

9. Waktu yang disediakan: 90 menit.  

10. Peserta tidak diizinkan berdiskusi atau menyontek selama babak ini berlangsung.  

11. Periksalah pekerjaan sebelum diserahkan kepada pengawas.  

12. Berdoalah sebelum mengerjakan.   

 

 

 

 

 

 



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

PANITIA PELAKSANA OLIMPIADE KIMIA (OKI) XI NASIONAL 
TINGKAT SMA/SMK/MA SEDERAJAT SE-INDONESIA 

HIMPUNAN MAHASISWA KIMIA (HIMASKA) “Helium” 
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) 

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 
TAHUN 2017 

 
 

 2 DISCOVER A NEW WORLD WITH GREEN CHEMISTRY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

        

  



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

PANITIA PELAKSANA OLIMPIADE KIMIA (OKI) XI NASIONAL 
TINGKAT SMA/SMK/MA SEDERAJAT SE-INDONESIA 

HIMPUNAN MAHASISWA KIMIA (HIMASKA) “Helium” 
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) 

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 
TAHUN 2017 

 
 

 3 DISCOVER A NEW WORLD WITH GREEN CHEMISTRY 

 

Isilah soal-soal dibawah ini dengan benar! 

1. Polutan merupakan suatu zat yang menyebabkan terjadinya suatu polusi. Polutan sendiri 

terbagi menjadi dua yaitu polutan primer dan polutan sekunder. Salah satu contoh 

polutan sekunder adalah gas ozon (O3), gas Nitrogen dioksida (NO2) dan padatan PAN. 

Ketiga zat tersebut dihasilkan melalui reaksi antara beberapa zat seperti NO2 dan O2 di 

atmosfer dengan mekanisme reaksi tertentu. Adapun ketiga zat tersebut merupakan 

penyebab terjadinya Smog Photochemical yang dapat menyebabkan banyak penduduk 

menderita asma, batuk, dan infeksi pernapasan atas lainnya. 

a. Jelaskan wujud zat smog photochemical!  

b. Lengkapilah mekanisme terjadinya Smog Photochemical dibawah ini  

                                    fotolisis 

NO2 + (a)                  (b) + NO                                 

(b) + O2       (c)   

(d) + (c)  NO2 + O2 

(b) + CxHy  (e) +  O2 RCO3
. 

RCO3
. + CxHy  Alkanon 

RCO3
.+ (f)  (k) + O3 

RCO3
.+ (d)  (k) + NO2 

RCO3
.+ (g) RCO3NO2 (PAN) 

c. Jelaskan kecenderungan kereaktifan antara senyawa b, c dan f!  

 

2. Limbah industri batik di Kota Solo menjadi penyumbang terbesar terhadap pencemaran 

anak Sungai Bengawan Solo. Kabid Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Dinas 

Lingkungan Hidup (DLH) Solo Luluk Nurhayati menyatakan dua sungai yang tercemar 

berat akibat limbah batik adalah Sungai Premulung dan Sungai Jenes. Komponen 

pencemar utama limbah tersebut berasal dari zat pewarnanya. Dalam mengatasi 
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 4 DISCOVER A NEW WORLD WITH GREEN CHEMISTRY 

permasalahan limbah ini, diperlukan upaya tertentu dengan tujuan agar limbah dapat 

terdegradasi sehingga tidak mengganggu kehidupan organisme akuatik. Berikut adalah 

struktur dari zat pewarna tersebut? 

 

 

 

 

 

a. Berdasarkan struktur tersebut termasuk jenis apakah molekul tersebut? Asam, basa 

atau netral? Jelaskan!  

b. Apa nama IUPAC dari struktur tersebut? 

c. Faktor apa yang membuat penanganan limbah tersebut membutuhkan upaya yang 

relatif besar? 

d. Jika diketahui nilai Kb dari senyawa tersebut adalah 3.678653 x 10-6  dan 

konsentrasinya sebesar 2.723497 M maka berapa konsentrasi [OH-] dan nilai pHnya? 

e. Seorang peneliti berupaya untuk menangani permasalahan limbah tersebut. Dalam 

upayanya peneliti tersebut mengambil sekitar 500 mL sampel limbah untuk diuji 

kuantitatif secara spektrofotometri UV-Vis. Tahap pertama peneliti tersebut membuat 

larutan standar dengan variasi konsentrasi 0; 1; 2; 3; 4; dan 5 ppm dengan volume 

masing-masing adalah 10 mL. Kemudian dipipet sampel sebesar 10 mL dan 

diencerkan dalam 100 mL aquades. Sampel tersebut diletakkan pada tabung reaksi 

yang berbeda. Setelah itu sampel dan larutan dengan berbagai variasi tersebut 

diukur konsentrasinya menggunakan spektrofotometri UV-Vis dan didapatkan data 

sebagai berikut:  
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 5 DISCOVER A NEW WORLD WITH GREEN CHEMISTRY 

 

 

No Konsentrasi zat pewarna Absorbansi 

1 0 ppm 0.0022 

2 1 ppm 0.00341 

3 2 ppm 0.00445 

4 3 ppm 0.00567 

5 4 ppm 0.00907 

6 5 ppm 0.01273 

7 X ppm (limbah) 0.002157 

 

Kurva standar yang didapatkan adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tentukan konsentrasi dari limbah dan jelaskan!  

 

3. Sekitar 71% permukaan bumi merupakan wilayah perairan. Oleh karena itu, air 

merupakan penyusun utama dari planet bumi.  Beberapa sifat fisika air pada 

y = 0,0023x - 0,0021
R² = 0,9287
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 6 DISCOVER A NEW WORLD WITH GREEN CHEMISTRY 

kondisi STP diantaranya adalah mempunyai titik didih sebesar 1000C, mempunyai 

titik beku sebesar 00C dan densitas sebesar 1 gr/cm3 

a. Pada musim dingin, terjadi pembekuan diatas permukaan sungai, sedangkan 

bagian bawah sungai tersebut tetap mencair. Mengapa hal tersebut dapat 

terjadi? 

b. Jika air dimasukkan kedalam wadah tertutup dengan dipanaskan maka akan 

terjadi perpindahan partikel dari fase cair ke fase gas. Jumlah partikel air pada 

fasa gas akan memberikan suatu tekanan yang disebut tekanan uap. Apa 

pengaruhnya terhadap tekanan uap apabila kedalam air ditambahkan zat 

terlarut ?  

c. Pada saat percobaan mengenai titik didih. Seorang praktikan menambahkan 

sebanyak 8 gram zat X kedalam beaker glass yang berisi air sebanyak 60 gram. 

Setelah diukur titik didihnya ternyata terjadi kenaikan titik didih. Diketahui Tb 

zat terlarut = 300 K, Tb larutan = 377 K, Kb air = 0.5120C kg/mol. Hitung massa 

molekul relatif zat X tersebut! 

 

4. A chemist analyzed an organic compound and the result was X that consist of carbon 

and hydrogen. The composition of carbon is 93.75% (mass) 

a. Determine of molecular formula of X!  

b. Draw the X structure and write the IUPAC name?  

c. Why bond length in the C center of X compound different with the two terminal, 

even though that bond is similar? 

d. If X compound is substituted by Br2, draw all of the possible structure!. Determine 

trend of stability and give the reason!  

e. Draw another possible structure which perforated (structure with a hole)! 
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 7 DISCOVER A NEW WORLD WITH GREEN CHEMISTRY 

5. Below is a half-reaction of vanadium in aqueous solutions  

VO2
+

(aq) + 2H+
(aq) + e–  VO2+

(aq) + H2O(l)       E0 = +1.00V 

VO2+
(aq) + 2H+

(aq) + e–  V3+
(aq) + H2O(l)          E0 = +0.34V 

V3+
(aq) + e–  V2+

(aq)          E0 = –0.26V   

a. Why vanadium has more than one oxidation number?  

b. Based on the reaction, determine the stability trend of three reactions if they 

reacted with acid solution, 5.5.  

c. In terms of aqueous ions, is the disproportionation of vanadium(III) into 

vanadium(II) and vanadium (IV) favorable?  

 

6. Sifat daya hantar listrik dapat dimiliki oleh unsur logam dan metaloid. Secara singkat, 

sesuatu yang dapat menghantarkan listrik disebut sebagai konduktor. Selain 

konduktor, semikonduktor dan superkonduktor juga dapat menghantarkan listrik. 

a. Setiap kristal logam mempunyai besar daya hantar listrik yang berbeda-beda. 

Perbedaan ini diakibatkan oleh ikatan logam antar atom logam. Jelaskan 

kecenderungan daya hantar listrik logam pada golongan I A, II A dan III A! 

b. Selain unsur logam, semikonduktor juga memiliki sifat dapat menghantarkan 

arus listrik. Akan tetapi, daya hantar listrik semikonduktor lebih rendah daripada 

unsur logam. Salah satu contoh semikonduktor adalah silika (Si). Apakah 

temperatur dapat mempengaruhi daya hantar listrik silika? Jelaskan! 

c. Penambahan pengotor (dopant) galium dan arsen dapat meningkatkan daya 

hantar listrik semikonduktor silika. Faktanya galium dan arsen terletak pada 

golongan yang berbeda pada sistem periodik unsur. Mengapa hal tersebut dapat 

terjadi? 

d. Seperti logam dan semikonduktor, superkonduktor juga dapat menghantarkan 

arus listrik. Salah satu unsur yang mempunyai sifat sebagai superkonduktor 
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 8 DISCOVER A NEW WORLD WITH GREEN CHEMISTRY 

adalah Hg. Apakah Hg mempunyai dua sifat yaitu dapat bersifat sebagai 

konduktor dan superkonduktor? Jelaskan! 

e. Kebanyakan unsur logam adalah berupa padatan. Akan tetapi, Hg pada 

temperatur ruang ditemukan dalam bentuk cairan. Mengapa? 

 

7. All reactions in living and nonliving systems obey the thermodynamics laws. The 

equilibrium constant of a reaction is determined by the free energy of Gibbs. The 

energy is determined by the enthalpy changes, entropy changes, and temperature. 

a. Fill in parentheses in (a-f) with the following options: 

- equilibrium constant (Keq) 

- entropy changes (∆S) 

- enthalpy changes (∆H) 

- Gibbs free energy changes (∆G) 

i. Express the heat absorbed or released    ( ) 

ii. Related to the quantity of reactants and their products    ( ) 

iii. Very dependent on temperature     ( ) 

iv. Related closely to system irregularities    ( ) 

v. Related to bond strength     ( ) 

vi. The main parameters of product stability    ( ) 

vii. If the value is more positive indicated that the product is very reactive ( ) 

b. Gibbs energy standard in the following reaction 
 

Cu (s) + 2H2SO4 (l)  CuSO4(s) + SO2 (g) + 2 H2O(l) 

Is negative at 7770C . Calculate the SO2 equilibrium pressure at 7770C. if the 

forward reaction is possible, is the reaction for the forward to be the dominant 

at this temperature? 
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Table 1 

Compound ∆G0 

H2SO4 -690.067 

CuSO4 -661.909 

SO2 -300.194 

H2O -237.178 

 

c. Calculate the entropy of 1 mole of CuO solid as a result of a CuSO4 reaction with an 

excess base at 00C. Assume: each CuO molecule can take one of two orientations 

without affecting its energy. 

 

8. Berikut merupakan data pembentukan urea dari amonium sianat  

t/min 0 20,0 50,0 63,0 65,0 

m (urea)/g 0 7,0 12,1 13,8 14,0 

 

Seorang praktikan ingin mensintesis urea dengan melarutkan 22,9 g amonium sianat 

dalam 1 L air dengan pemanasan.  Tentukan orde reaksi pada pembentukan urea 

dari pemanasan larutan ammonium sianat! Tentukan pula waktu paruh reaksi 

tersebut! 

9. Asam merupakan zat yang apabila dilarutkan dalam air akan melepaskan H+. Asam 

mempunyai kegunaan yang luas dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah 

asam fosfat dan garamnya sebagai larutan buffer untuk mempertahankan pH darah 

agar tetap 7,4. 

a. Seorang peneliti mensintesis senyawa organik dengan memanfaatkan asam sulfat 

pekat sebagai zat pendehidrasi. Peneliti tersebut secara tidak sengaja menghirup 
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sejumlah gas asam sulfat tersebut. Tuliskan persamaan setara massa dan 

persamaan setara muatan dari larutan asam kuat H2SO4. Hitung [H+], [OH-], 

[HSO4
-] dan [SO4

2-] dalam larutan asam karbonat dengan konsentrasi 6.2x10-3 

ppm (K2=5,6 x 10-2 pada suhu 298 K).  

b. Asumsikan sejumlah H2SO4 yang terhirup akan mempengaruhi pH darah. Maka, 

untuk mempertahankan pH darah harus ditambahkan sejumlah NaOH. Hitung 

volume larutan NaOH 0,4 M yang harus ditambahkan pada 125 mL cairan darah 

yang mengandung 1,74 mL asam fosfat pekat agar diperoleh buffer dengan pH 

7,4. (H3PO4 (aq), kemurnian = 42,5 % b/b, densitas = 1,69 g/mL) (pK1 = 2,15, pK2 

= 7,20, pKa 3 = 12,44)  

c. Efektivitas suatu obat sangat bergantung pada kemampuannya untuk 

didistribusikan bersama aliran darah. Penyerapan obat ini dipengaruhi oleh 

asam-basa dalam tubuh. 

Membran 

 

Lambung pH = 2         Darah pH = 7,4  

H+ + A-     HA       HA    H+ + A-   

 

 Diasumsikan bentuk ion (A-) dari asam lemah pada obat tidak menembus 

membran, tetapi bentuk netralnya (HA) dapat dengan bebas melintasi membran. 

Asumsikan juga bahwa terjadi kesetimbangan sehingga konsentrasi HA sama 

pada kedua sisi membran. Hitung perbandingan konsentrasi total ([HA] + [A-]) 

dari asam salisilat (pKa = 3.00) dalam darah terhadap konsentrasi asam salisilat 

dalam lambung. 
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10. Fe dan isotopnya merupakan salah satu jenis logam yang memiliki manfaat dalam 

metabolisme tubuh. Atom ini berperan sebagai atom pusat dari hemoglobin yang 

berfungsi sebagai zat pengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Adapun 

isotop Fe yang bermanfaat bagi tubuh adalah 59Fe26 yang berperan dalam 

metabolisme zat besi dalam limpa. 

a. Diketahui satu molekul hemoglobin dapat mengikat maksimal 4 molekul 

oksigen. Hitunglah volume darah tiap molekul oksigen ketika satu molekul 

hemoglobin mengikat 4 molekul gas oksigen? 

b. Struktur hemoglobin terdiri dari ligan porfirin, atom pusat Fe2+ dan protein 

globin. Protein globin terdiri dari monomer asam amino yang saling berikatan. 

Adapun asam amino yang terikat pada atom pusat Fe pada hemoglobin adalah 

histidin. Berikut adalah struktur histidin: 

 

 

i. Tuliskan bentuk ion dipolarnya 

ii. Tunjukkan adanya C asimetris pada struktur tersebut 

iii. Tunjukkan atom apakah yang akan berikatan dengan Fe 

pada hemoglobin 

c. Pengikatan oksigen oleh hemoglobin dipengaruhi oleh pH dan CO2. Ikatan 

yang terjadi antara oksigen dengan hemoglobin dan ikatan CO2 atau H+ 

dengan hemoglobin terjadi pada antar atom yang berbeda. Mengapa hal 

tersebut dapat terjadi?  

d. Isotop 59Fe26 dapat mengalami reaksi peluruhan menjadi 59Co27 dimana reaksi 

tersebut dapat dituliskan sebagai berikut: 
59Fe26  59Co27 + a+ b 
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Apabila isotop 59Fe26  dibiarkan dalam jangka waktu 356 hari, yaitu n kali lipat 

dari waktu paruhnya maka rasio mol 59Co27 terhadapnya adalah 30:2. Berapakah 

waktu paruh Isotop Fe tersebut dalam satuan jam? 

  


