
 

Jawablah soal-soal ini dengan benar! 

1. Suatu polimer “A” telah ditemukan pada tahun 1938 oleh Roy Plunkett di New Jersey. Ia menemukan 

polimer “A” secara tidak sengaja dalam upayanya membuat refrigerant CFC baru. Selanjutnya, ia 

mematenkan temuannya tersebut dengan nama dagang “B”.  Senyawa polimer yang ditemukan 

tersebut bersifat licin dan tidak lengket. Senyawa tersebut banyak digunakan dalam melapisi alat-alat 

masak anti lengket. 

Monomer dari polimer “A” dibuat dari haloform (CHX3) yang direaksikan dengan asam halida (HQ) 

(reaksi i). Hasil reaksi tersebut membentuk senyawa (CHXQ2) dan produk samping lain berupa asam 

halida yang lebih kuat dari HQ. HQ memiliki karakteristik dapat melarutkan silika. Selanjutnya, 

senyawa (CHXQ2) dipirolisis pada suhu 550–750°C untuk menghasilkan monomer dari polimer A 

(reaksi ii). 

 a. Sebutkan nama polimer A dan nama dagangnya! 

 b. Tuliskan dan setarakan persamaan reaksi (i)! 

 c. Tuliskan dan setarakan persamaan reaksi (ii)! 

 d. Gambarkan struktur senyawa monomer tersebut beserta polimer yang dibentuk! 

 Polimer “A” dibuat melalui proses yang disebut reaksi polimerisasi dan terdiri dari 3 tahapan utama. 

Jika polimer “A” dibuat dengan bantuan dibenzoil peroksida sebagai radikal, maka 

 e. Lengkapi reaksi di bawah! (poin (a), (c), (e), dan (g) adalah nama reaksi) 

 

 

   

 

 



 

2. Consider the following reaction: 

H2(g) + I2(g) ⇌ 2HI(g) 

In a 2.00 L stainless-steel flask at temperature 430°C, there are 1.246 x 10-2 mol H2. 8.280 x 10-3 mol 

I2, and 4,480 x 10-2- mol HI at the start of the reaction. The value of Kp for this reaction is 54.3. 

 a. Determine the value of equilibrium constant (Kc) for the reaction 

 b. Predict which way the reaction will proceed? Justify your answer! 

 c. Calculate the concentration of each compound at the equilibrium! 

   

3. The binary compounds of lithium LiX (X = H, F, Cl, Br, and I) all crystallize in the cubic lattice 

known as the rock salt or NaCl lattice. One unit cell of this structure (small circles = Li, large circles 

= X) is shown below. The length of the edge of the unit cell is abbreviated a. 

 

 Compound a, pm  

 LiH408.3 

 LiF403.5 

 LiCl513.6 

 LiBr548.9 

 LiI601.9 

 a. Calculate the density of LiCl, a = 513.6 pm. 

 b. Carbon-hydrogen bonds are invariably shorter than carbon-fluorine bonds (e.g., 108.7 pm in 

CH4 vs. 132.3 pm in CF4). However, the Li–H distances in LiH are actually slightly longer than 

the Li–F distances in LiF.  Explain! 

 c. The a values of the lithium halides increase monotonically but not steadily with increasing 

period: The increase from fluoride to chloride is the largest, with the increase from chloride to 

bromide the smallest and the increase from bromide to iodide intermediate in size. Explain this 

pattern. What would you predict about the magnitude of the increase in a from LiI to LiAt? 

 d. The melting points of the lithium halides (filled circles) and of lithium hydride (open square) 

are graphed as a function of the unit cell edge length a below. Explain the correlation observed 

among the lithium halides between a value and melting point. 

 



 

 e. The melting point of lithium hydride deviates from the value expected based on the correlation 

shown by the lithium halides. Explain this deviation! 

   

4. Senyawa 1,5-bis(4-Hidroksi-3-metoksifenil)penta-1,4-dien-3-on merupakan hasil modifikasi 

struktur vanilin (4-Hidroksi-3-metoksibenzaldehid). Senyawa ini sangat berpotensi sebagai senyawa 

antikanker, terutama terhadap sel HeLa (kanker serviks). Untuk menghasilkan senyawa tersebut, 

sintesis dilakukan dengan mereaksikan 0,912 gram vanillin, 0,15 mL aseton dan NaOH 16 mmol. 

Hasil sintesis diidentifikasi menggunakan KLTA dengan fasa gerak berupa campuran  n-heksana  :  

etil  asetat  (1  :  2). Jarak tempuh senyawa hasil KLTA sebesar 5,05 cm sedangkan jarak tempuh 

eluen sebesar 8 cm.  

(ρaseton = 0,79 gram/ml) 

 a. Gambarkan struktur senyawa 1,5-bis(4-hidroksi-3-metoksifenil)penta-1,4-dien-3-on dan 

sertakan hibridisasi masing-masing atom! 

 b. Tuliskan persamaan reaksi total, serta tentukan reaktan yang berperan sebagai elektrofil dan 

nukleofil! 

 c. Berapakah nilai Rf yang dihasilkan?  

 d. Tentukan besar rendemen senyawa produk, jika diperoleh berat senyawa produk dari hasil 

percobaan sebesar 0,214 gram. 

   

5 Asetaldehida merupakan senyawa organik yang terdiri dari satu gugus alkil dan sekurangnya satu 

atom hidrogen yang terikat pada karbonilnya. Senyawa ini sering digunakan sebagai zat antara dalam 

sintesis asam asetat dan anhidrida asetat. Dalam suatu percobaan, suatu reaksi asetaldehida memiliki 

laju dekomposisi orde kedua. Pengukuran laju dilakukan pada temperatur 700 -1000 K.  

Berikut data yang diperoleh: 

T/K 700 730 760 790 810 840 910 1000 

k/(M-1 s-1) 0,011 0,035 0,105 0,343 0,789 2,17 20,0 145 

Berdasarkan data di atas, maka: 

 a. Tentukan nilai energi aktivasi reaksi! 

 b. Tentukan faktor praeksponensial reaksi! 

 c. Gambarkan grafik Arrhenius! (1/T sebagai sb.x, ln k sebagai sb.y) 

 d. Tentukan nilai k reaksi ketika suhu sistem adalah 600°C 

   

 

 

 



 

6. Korosi adalah peristiwa alam dimana logam mengalami kerusakan akibat terbentuknya oksida yang 

lebih stabil. Di alam, korosi adalah proses elektrokimia yang melibatkan oksigen di atmosfer dan 

potensial reduksi standar (E ̊ pada 25 ̊C, 1 atm). Adapun reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut: 

O2(g) + 4H+ (aq) +  4 e- → 2H2O (l)  E  ̊ = +1,23 V 

Fe2+ (aq) + 2e- → Fe(s)  E  ̊ = -0,44 V 

Fe(OH)2(s) + 2e-→Fe(s) + 2 OH- (aq)  E ̊ = -0,88 V 

Di udara terbuka, tekanan parsial O2 adalah 0,20 atm. Maka: 

 a. Berdasarkan persamaan Nerst, hitunglah potensial reduksi (E) dari gas O2 di kondisi udara yang 

jenuh dengan CO2  (H
+ = 2 x 10-6 M)! 

 b. Untuk reaksi korosi besi menjadi besi(II), 

  i. Hitung potensial standar (E ̊sel) sel elektrokimia yang mewakili reaksi korosi tersebut. 

  ii. Hitung potensial (Esel) sel elektrokimia yang mewakili reaksi korosi tersebut untuk kondisi 

gas O2 di udara yang jenuh dengan CO2 dan besi dalam keadaan standar. 

 c. Hitunglah nilai Ksp Fe(OH)2 

   

7. Kalor pembakaran suatu zat adalah kalor yang dibebaskan apabila suatu zat dibakar sempurna dengan 

oksigen. Seorang praktikan melakukan praktikum mengenai kalor pembakaran dari deret normal 

alkohol. Sampel alkohol yang diteliti ialah n-propanol (p), metanol (q), etanol (r), dan n-butanol (s). 

Ia melakukan praktikum tersebut dengan mendidihkan air yang dimasukkan dalam 4 wadah dan 

dibakar menggunakan bunsen yang berbahan bakar alkohol-alkohol tersebut. Dari praktikum tersebut 

didapatkan massa awal (p), (q), (r), dan (s) berturut-turut adalah (21,395; 20,708; 19,328; dan 19,972) 

gram. Setelah dibakar, massanya berturut-turut menjadi (10,627; 8,001; 2,304; dan 9,986) gram. 

Massa air pada masing-masing wadah yaitu 49 gram. Suhu awal air pada 4 wadah tersebut adalah 

sama, yaitu 29,5°C. Suhu air ketika mendidih berturut-turut adalah 87°C; 84°C; 87,5°C; dan 86°C. 

Jika kalor jenis air adalah 4,2 J/gr°C, maka 

 a. Tentukan reaksi-reaksi pembakaran yang terjadi pada praktikum tersebut! 

 b. Tentukan nilai kalor pembakaran (∆H) masing-masing reaksi! 

 c. Buatlah grafik kalor pembakaran terhadap massa molekul relatif dari setiap alkohol! 

 d. Interpretasikan grafik yang Anda buat! 

 e. Pada percobaan didapatkan bahwa air mendidih terlebih dahulu pada alkohol (q) mengapa? 

   

8. Di bidang industri, secara komersial garam kalium permanganat  (KMnO4) diproduksi dengan cara 

mengelektrolisis larutan kalium manganat (K2MnO4). Dalam proses elektrolisis tersebut, air akan 

mengalami reduksi. Berdasarkan hal tersebut, maka: 



 

 a. Tuliskan reaksi oksidasi dan reduksi, serta reaksi total  proses elektrolisis larutan kalium 

manganat menjadi kalium permanganat! 

 b. Prediksikan bagaimana pH larutan sesudah proses elektrolisis larutan kalium manganat? 

 Jika sebanyak 1000 liter larutan kalium manganat yang konsentrasinya 0,5 M dielektrolisis dengan 

kuat arus 12 Ampere selama 96 jam maka: 

 c. Berapa mol KMnO4 yang dapat dihasilkan selama proses elektrolisis tersebut? 

 d. Berapa konsentrasi K2MnO4  dan KMnO4  dan sesudah proses elektrolisis (anggap volume 

larutan tetap)? 

   

9. Di dalam suatu laboratorium Kimia Organik, seorang peneliti ingin membuat suatu senyawa dengan 

struktur sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senyawa tersebut diketahui memiliki nama IUPAC berupa 3-(dimethylamino)-1-phenylcyclohexyl 

propionate. Jika anda adalah peneliti tersebut, maka: 

 a. Tentukan starting material atau reaktan yang paling sederhana untuk mensintesis senyawa 

tersebut! 

 b. Apakah dalam sintesis senyawa tersebut memerlukan katalis? Jika iya, katalis semacam apa 

yang harus digunakan? 

 c. Apakah ada produk pesaing yang dimungkinkan terbentuk dalam proses sintesis tersebut? Jika 

ada, tuliskan produk tersebut! 

 d. Tuliskan mekanisme reaksi yang terjadi dalam sintesis senyawa tersebut berdasarkan starting 

material yang anda tentukan di point a! 

   

10. Salah satu cemaran yang sering ditemukan dalam air yang berasal dari kegiatan rumah tangga adalah 

surfaktan anionik. Surfaktan anionik merupakan senyawa aktif yang berada dalam sabun mandi atau 

deterjen. Untuk mengetahui konsentrasi cemaran surfaktan anionik dalam suatu perairan, dapat 

dilakukan dengan analisis yang melibatkan proses ekstraksi dan proses pengukuran dengan suatu 

instrumen. 



 

Adapun cara yang dilakukan, mula-mula dibuat kurva standar dengan cara melakukan peambahan 

malasit hijau dan metilen blue (1:1) sebanyak 10 mL dalam suatu larutan standar surfaktan anionik 

dengan rentang konsentrasi tertentu. Selain itu juga ditambahkan buffer pH 7. Kemudian, 

ditambahkan kloroform kedalamnya dan dilakukan pengocokan dalam corong pisah. Setelah 

pengocokan, terjadi perubahan lapisan kloroform menjadi berwarna biru. Lapisan berwarna biru yang 

didapat, kemudian dilakukan pengukuran dalam instrumen tersebut. Hasil pengukuran digunakan 

sebagai kurva standar. Selanjutnya, untuk mengetahui konsentrasi cemaran surfaktan anionik 

dilakukan dengan perlakuan yang sama sehingga dapat dikalkulasi konsentrasinya. 

 a. Mengapa perlu ditambahkan malasit hijau dan metilen blue ? 

 b. Bagaimana pengaruh pH terhadap ekstraksi? Jelaskan! 

 c. Prediksikan instrumen yang digunakan  dalam pengukuran, dan pada panjang gelombang 

berapa ia digunakan! 

 

 d. Berapa besar energi yang diserap oleh senyawa dalam larutan? 

 Setelah melakukan pengukuran dengan larutan standar, didapat grafik regresi linear kurva standar  

 

 e. Tentukan bagaimana relasi antara Absorbansi dan Konsentrasi menurut hukum Lambert-Beer! 

Apakah sesuai dengan penelitian di atas? 

 f. Jika sampel yang diuji memiliki nilai absorbansi sebesar 2,07 dan absorbansi blanko yang 

digunakan sebesar 0,5. Tentukan berapakah konsentrasi sampel? 

 

(ppm) 


