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1. Kinetika Bahan Bakar Pesawat Luar Angkasa (19 Point) 

 

“Hai jama’ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit 
dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan,” 

(QS. AR-Rahman:33) 
 
Penerbangan luar angkasa memerlukan bahan bakar khusus yang diperlukan untuk memberikan gaya 
tolak yang cukup besar pada ruang hampa udara. Pada tahun 2004, penerbangan antariksa memulai 
terobosan baru dalam penggunaan bahan bakar khusus roket lebih aman. Adalah pesawat 
SpaceShipOne yang dikembangkan perusahaan SpaceDev (California) menjadi pesawat ruang 
angkasa pertama berawak manusia yang menggunakan mesin hibrid berbahan bakar polimer 
hydoxyl-terminated polybutadiene (HTPB) dan gas dinitrogenoksida, N2O . Pada suhu kamar, N2O 
berwujud gas tidak berwarna dan tidak mudah terbakar. Namun pada suhu tinggi, N2O memiliki prilaku 
oksidator kuat sehingga digunakan sebagai bahan bakar roket untuk meningkatkan tenaga yang 
dikeluarkan mesin pesawat luar angkasa. Kinetika penguraian has N2O tersebut dipelajari dengan dan 
tanpa katalis. Penguraian gas dinitrogenoksida pada permukaan logam platina (Pt) berlaku hubungan 
[N2O] = [N2O]0 – kt, dengan reaksi: 
 

2 N2O(g)  2N2(g) + O2(g) 

 
A. Tuliskan hukum laju reaksi di atas (dalam bentuk persamaan diferensial) dan tentukan orde 

totalnya. (2) 
 
Hukum laju dalam bentuk persamaan diferensial: 

       

  
    (1 poin) 

 
Orde reaksi : orde ke-0   (1 poin) 
 
Tingkat kesulitan: 2 
 

B. Jika [N2O]  pada awal reaksi = 3,5 x 10
–2

 M dan [N2O] setelah 10 menit = 3,3 x 10
–2

 M, 

hitunglah tetapan laku reaksi ini. (3) 
 

Integrasi hukum laju reaksi pada jawaban A menjadi: 
[N2O]t = –k.t + [N2O]0      (1 poin) 

3,3 x 10
–2

 M = -k.10 menit + 3,5 x 10
–2

 M 

Maka k = 
            

  
  

        
   2 x 10

–4
 M/menit   (2 poin) 

 
Tingkat kesulitan: 2 
 

C. Tetukan nilai waktu paruh reaksi dekomposisi tersebut. (3)  
 

½ [N2O]t = –kt½  + [N.2O]0     (1 poin) 

½ (3,5 x 10
–2

)M = –(2 x 10
–4

 M/menit) x t½  + 3,5 x 10
–2

 M 

 t½  = = 
             

  
  

                
   87,5 menit  (2 poin) 

atau bisa juga diselesaikan dengan cara sebagai berikut.  

 t½  = 
      

  
 = 87,5 menit 

  
Tingkat kesulitan: 2 
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D. Jika penguraian gas tersebut terjadi tanpa adanya logam platina, maka reaksi akan mengikuti 

orde pertama, dengan hukum laju = 
       

  
         

Mekanisme reaksi tersebut disarankan sebagai berikut.  

N2O  N2  + O   (1) 

N2O + O  N2 + O2  (2) 
i. Berdasarkan mekanisme tersebut, jelaskan dari dua tahap reaksi di atas yang merupakan 

tahap penentu laju.(2) 
 
Tahap (1)         (1 poin) 
Karena: 

Hukum laju r1 = k.[N2O]  sama dengan hukum laju eksperimen (1 poin) 
 
Tingkat kesulitan: 2 

 
ii. Tuliskan spesi yang bertindak sebagai zat antara. (1) 

 

Spesi sebagai zat antara adalah O     (1 poin) 
 
Tingkat kesulitan: 1 
 

E. Diketahui tetapan laju (k) penguraian dinitrogen oksida (N2O) pada suhu 650 oC dan pada 750 
oC berturut-turut adalah 0,0113 dan 0,244 s

-1
. Hitung energi pengaktifan (Ea) reaksi tersebut 

(dalam kJ/mol) dan tentukan faktor frekuensi (A). (5) 
 

  
  

  
 

  

 
(
     

     
)    

      

     
 

  

     
(
        

        
) 

            
 

   
                 (2,5 poin) 

 
Faktor frekuensi (A) : 

           
  maka diperoleh nilai           = 4,92 x 10

11
 s

-1  (2,5 poin) 
 
Tingkat kesulitan: 3 

F. Reaksi penguraian N2O bersifat eksotermik. Gambarkan diagram energi potensial terhadap 
koordinat penguraian reaksi N2O dengan dan tanpa katalis Pt. (3) 

 
Skema Penilaian: 

 Jika lengkap sempurna = 3 poin) 

 Jika hanya skema tanpa katalis atau 
hanya dengan katalis saja = 2 poin 

 Jika skema lengkap tapi notasi pada 
sumbu x dan y tidak ada = minus 1 
poin 

 Jika skema lengkap tapi hanya salah 
satu notasi pada sumbu x dan y yang 
tidak ada = minus 0,5 poin 

 
Tingkat kesulitan: 2 
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2. Sel Elektrokimia Nikel (18 poin) 

                        

                           

                              

                  

“Kemudian Kami iringi di belakang mereka dengan Rasul-rasul Kami dan Kami iringi (pula) 
dengan Isa putra Maryam; dan Kami berikan kepadanya Injil dan Kami jadikan dalam hati 

orang- orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. dan mereka mengada-adakan 
rahbaniyyah[1460] Padahal Kami tidak mewajibkannya kepada mereka tetapi (mereka 
sendirilah yang mengada-adakannya) untuk mencari keridhaan Allah, lalu mereka tidak 

memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Maka Kami berikan kepada orang-
orang yang beriman di antara mereka pahalanya dan banyak di antara mereka orang-orang 

fasik.” (Q.S. Al Hadiid: 27) 
 

Unsur nikel (Ni) murni pertama kali diisolasi pada tahun 1751 oleh ilmuwan Swedia Axel Fredik 
Crontedt. Nikel lebih keras daripada besi dan memiliki ketahanan yang tinggi terhadap korosi. Nikel 
banyak digunakan untuk berbagai aplikasi, di antaranya sebagai komponen baterei elektrokimia, 
perlatan industri dan uang koin.  
 
Dalam Al Qur‟an, terdapat 58 huruf di antara huruf “N” dan “l” yang pertama kali muncul dalam Surat 
Al Hadiid 27 hingga akhir ayat tersebut. Jumlah kata di antara akhir ayat dengan huruf “Ni” ada 58  
yang menunjukkan massa atom relatif unsur Ni.  
 
Sebuah sel elektrokimia nikel disusun dari elektroda Ni di anoda dan elketroda Pt di katoda, dengan 
menggunakan elektrolit Ni(NO)2 untuk mencelupkan elektroda Ni dan elektrolit yang mengandung ion 

Cr2O7
2- dan Cr

3+
 (dalam suasana asam) untuk mencelupkan eletroda Pt. 

E0 Ni
2+ 

| Ni = 0,28 V dan E0 Cr2O7
2-| Cr

3+ 
=+1,33 V. 

 

A. Tuliskan notasi sel elektrokimia tersebut. (2) 
 

Notasi sel: 

Ni(s)|Ni
2+

(aq
 
||Cr2O7

2-
(aq),Cr

3+
(aq), H

+
(aq)|Pt atau Ni(s)|Ni

2+
(aq)||Cr2O7

2-
(aq),Cr

3+
(aq)|Pt    (2 poin) 

 
Tingkat kesulitan: 2 
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B. Tulisankan reaksi sel yang setara yang terjadi pada sel elektrokimia tersebut (meliputi reaksi yang 
terjadi di anoda, katoda dan reaksi sel total).  (3)  

 

Reaksi di anoda :  Ni(s)  Ni
2+

(aq + 2e     (x3) (1 poin) 

Reaksi di katoda : Cr2O7
2-
(aq)+ 14 H

+
(aq) + 6e  Cr

3+
(aq)+ 7 H2O  (x1) (1 poin) 

Reaksi sel  : 3 Ni(s) + Cr2O7
2-
(aq)+ 14 H

+
(aq)  3 Ni

2+
(aq + 2 Cr

3+
(aq)+ 7 H2O  (1 poin) 

Tingkat kesulitan: 3 
 
C. Hitunglah E0

sel sel elektrokimia tersebut. (2)  
 

E0 sel   = Ered – Eoks     (1 poin) 

E0 sel   = E0 Cr2O7
2-| Cr

3+ 
–  E0  Ni

2+ 
| Ni 

  = {(+1,33) – (–0,28)} V 
  = + 1,61 V    (1 poin) 
Tingkat kesulitan: 1 

 
D. Tentukan nilai ln K (K adalah tetapan kesetimbangan) untuk reaksi tersebut pada 298 K.  (3)  
 

∆Go  = – RT ln K 
∆Go  = –nFE0      (1 poin) 
Ln K  = –nFE0/RT 
 = (6)(96500 C) (1,61 V)/(8,314)(298K) 

 = 376,25     (2 poin) 
Tingkat kesulitan: 3 

 

E. Hitung Esel  elektrokimia tersebut pada 298 K bila [Ni
2+

] = [Cr
3+

]=[Cr2O7
2-]=0,1 M dan [H

+
] = 0,01 M 

dalam suasana asam sebagai katoda serta elektroda nikel (Ni) yang tercelup dalam larutan. (4)  
 

Reaksi sel : 3 Ni(s) + Cr2O7
2-
(aq)+ 14 H

+
(aq)  3 Ni

2+
(aq + 2 Cr

3+
(aq)+ 7 H2O 

 

Esel  = E
0
 – 

  

  
  

[    ]
 
[    ]

 

[     
  ]           (2 poin) 

       
     

          
  

        

              = +1,37 Volt  (2 poin) 

Tingkat kesulitan: 4 
 

F. Setelah larutan Ni(NO)2 di anoda diganti dengan larutan NiCl2 yang tidak diketahui konsentrasinya, 
sel elektrokimia tersebut memberikan Esel = +1,433 V. Jika konsentrasi ion yang lain dibuat sama 
seperti pada soal (E), maka hitunglah konsentrasi larutan NICl2 tersebut. (4)  
 

Reaksi sel : 3 Ni(s) + Cr2O7
2-
(aq)+ 14 H

+
(aq)  3 Ni

2+
(aq + 2 Cr

3+
(aq)+ 7 H2O 

 

Esel  = E
0
 – 

  

  
  

[    ]
 
[    ]

 

[     
  ]           (2 poin) 

             
     

          
  

[    ]
 
    

               

[Ni
2+

] = 9,54 × 10
–4

 M = [NiCl2]      (2 poin) 

 
Tingkat kesulitan: 4 
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3. Metanol sebagai bahan bakar alternatif (22 poin) 

                                 

                        

“Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi, yang Menciptakan, dan menyempurnakan 
(penciptaan-Nya), dan yang menentukan kadar (masing-masing) dan memberi petunjuk, dan yang 

menumbuhkan rumput-rumputan, lalu dijadikan-Nya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman.” (Q.S. 
Al A‟laa: 1-5) 

 

Bahan bakar fosil, baik itu batu bara, minyak maupun gas, berasal dari proses pembusukan fosil 
tumbuhan selama berjuta tahun lalu. Dalam Al Quran surat Al „Alaa ayat 1-5 menunjukkan tahap 
penting proses pembentukan bahan bakar fosil yaitu dari tumbuhan (rumput) menjadi batu bara (grafi) 
dan minyak yang berwarna hitam. 
 
Metanol (CH3OH) merupakan salah satu bahan bakar alternatif yang dapat digunakan untuk 
mengatasi krisis energi bahan bakar fosil. Walaupun kalor pembakaran metanol hanya sekitar 
setengah dari kalor pembakaran bahan bakar minyak gasolin (bensin) pada umumnya, tetapi metanol 
memiliki bilangan oktan yang tinggi, yaitu sekitar 106 jika dibandingkan dengan bilangan oktan yang 
dimiliki isooktana (100) dan bensin premium (92). 
 
Metanol merupakan bahan bakar yang lebih sedikit polutannya dibandingkan bensin/gasolin. Metanol 
pun dapat digunakan untuk berbagai aplikasi, mulai dari bahan bakar ruangan, generator listrik, sel 
bahan bakar (fuel cells) dan sebagai reaktan untuk sintesis berbagai senyawa organik bermanfaat 
lainnya.  
 
Pada awalnya metanol diperoleh dari reduksi likuifaksi batu bara, salah satu bahan bakar fosil berupa 
karbon grafit, sesuai reaksi berikut: 

C(grafit)  + H2O(g)  CO(g) + H2(g) 

Selanjutnya gas karbonmonoksida dan hidrogen direaksikan untuk menghasilkan metanol 
berdasarkan persamaan reaksi yang belum setara berikut: 

CO(g) + H2(g)   CH3OH(g) 

Gunakan data termodinamika pada tabel berikut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 

Zat ∆H
o
f (kJ.mol –1 ) S

o
 (JK–1 mol–1) 

CO(g) –110 198 

H2(g) 0 131 

CH3OH(g) –201 240 

 
A. Tulisankan persamaan reaksi yang setara untuk sintesis metanol di atas dan hitung perubahan 

entalpi reaksi (kJ.mol–1) untuk reaksi sintesis metanol dari gas karbonmonoksida dan hidrogen.
 (4) 

 

Reaksi yang setara: CO(g) + 2 H2(g)   CH3OH(g)  (1 poin) 

∆H
0
  = ∆H

0
f CH3OH – (∆H

0
f CO  +  2 × ∆H

0
f H2)  (1 poin) 

 = –201 – (–110 + 0) 

= –91 kJ.mol
–1

       (2 poin) 

 
 Tingkat kesulitan: 2 
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B. Hitunglah perubahan entropi reaksi (JK
–1

.mol–1) untuk reaksi sintesis metanol dari gas 

karbonmonoksida dan hidrogen. (3) 
 

∆S
o
f  = So CH3OH – (So CO + 2 × So H2)  (1 poin) 

 = 240 – (198 + (2 × 131))    

 = –220 J.K
–1

.mol
–1

      (2 poin) 

 
Tingkat kesulitan: 2 
 

C. Uraikan dengan perhitungan, pada suhu berapakah (dalam oC) reaksi di atas mulai 
berlangsung spontan dalam keadaan standar. (3) 

 
Pada saat spontan, ∆G = ∆Go = 0 
∆Go  = ∆Ho – T ∆So       (1 poin) 

0 = –91.000 J.mol
–1

– T × (–220) J.K
–1

mol
–1

  

T = –91.000/220 K       (1 poin) 
= 413 K = 140,64 oC     (1 poin) 

 
Tingkat kesulitan: 2 

 
Dalam skala industri, metanol dapat dibuat dari campuran antara gas hidrogen (H2) : gas 
karbonmonoksida (CO) sebesar 2:1 pada tekanan tinggi dan suhu 300 oC dengan adanya katalis 
padat. Pada kondisi tersebut, produk metanol yang dihasilkan pada kesetimbangan hanya 1%, 
walaupun demikian, kondisi tersebut tetap digunakan untuk mencapai konversi optimum hingga 95%. 
 

D. Jelaskan berdasarkan nilai besaran termodinamika (entalpi, entropi, dan energi bebas Gibbs) 
mengapa suhu yang relatif rendah (300 oC) dipilih untuk reaksi di industri? (3) 

 
Reaksi berlangsung dengan entalpi yang negatif (eksoterm) dan entropi yang negatif juga, 
sehingga agar reaksi berlangsung spontan (∆Go < 0), maka suhu yang digunakan harus relatif 
rendah, dilihat dari hasil perhitungan berikut:  
∆Go  = ∆Ho – T ∆So  

= –91.000 J.mol
–1

– ((273+300)K × (–89 J.K
–1

mol
–1

 ))  

= –40003 j mol
–1

  ≈ –40,003 kJ mol
–1

  (nilai negatif, reaksi berlangsung spontan) 

 
Tingkat kesulitan: 3 
 

E. Jelaskan apa fungsi katalis padat dalam industri metanol. (2) 
 

Fungsi katalis padat adalah untuk meningkatkan laju reaksi dengan cara membentuk jalur 
reaksi dengan energi aktivasi yang lebih rendah daripada reaksi yang tanpa katalis.   (2 poin) 
 
Tingkat kesulitan: 1 

 
F. Dari wacana di atas, jelaskan bagaimana konversi optimum 95% untuk produksi metanol di 

industri dapat dicapai walaupun berasal dari reaksi yang pada saat kesetimbangan hanya 
menghasilkan metanol sebanyak 1%. (2) 
 
Konversi tersebut bisa dicapai dengan cara menggunakan pereaksi gas yang tidak/belum 
bereaksi sehingga reaksi terus berulang.  (2) 
 
Tingkat kesulitan: 3 
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Salah satu aplikasi produksi metanol adalah sebagai bahan baku pembuatan asam metanoat atau 
lebih dikenal sebagai asam format. Asam format memiliki banyak fungsi antara lain sebagai zat 
pengawet, zat antibakteri, reduktor, dan pelarut.  
 
Proses pembuatan asam format di indutsri melalui 2 tahap, yaitu: 
(i) pembentukan ester metil metanoat (metil format) dari reaksi antara metanol dengan 

karbonmonoksida dalam kondisi basa kuat serta suhu 80 oC dan tekanan 40 atm, dengan 

persamaan reaksi sebagai berikut. CH3OH(l) + CO(g)   HCOOCH3 (l) dan  

(ii) (ii) metil metanoat dihidrolisis menjadi asam metanoat dan metanol. 
 

G. Tulisankan reaksi hidrolisis metil metanoat pada proses di atas. (2) 
 

Reaksi: HCOOCH3 (l) + H2O(l)    CH3OH(l) + HCOOH(l)   (2) 

Tingkat kesulitan: 3 
 

H. Hitung volume gas karbonmonoksida (asumsi gas ideal) yang dibutuhkan dalam industri asam 
format untuk menghasilkan 46 kg asam formatr. (3) 

 
Mol HCOOH = 46.000 g / 46 g/mol = 1000 mol 
1000 mol HCOOH ~ 1000 mol HCOOCH3 ~1000 mol CH3OH ~1000 mol CO 

Volume gas CO  = 
       

 
  

= 
                                         

      
 

= 724,53 L 

Tingkat kesulitan: 3 
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4. Analisis Kandungan Dikromat (VI) dalam Sampel (17 poin) 
 

                              

                            

                  

“Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: kemudian Dia 
bersemayam di atas ´arsy, Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa 

yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya. 
dan Dia bersama kamu di mama saja kamu berada. dan Allah Maha melihat apa yang 

kamu kerjakan.” (Q.S. Al Hadiid: 4) 
 

Krom (Cr) pertama kali ditemukan pada tahun 1797 oleh Louis-Nicolas Vauquelin. Di dalam Al-Quran, 
unsur krom ditemukan dalam surat Al Hadiid ayat 4, yaitu terdapat total 24 kata di antara kemunculan 
pertama dan kedua secara berurutan huruf C dan R dalam surat ini. Hal ini menunjukkan bahwa 
nomor atom krom adalah 24. 
 
Senyawa krom di alam banyak ditemukan sebagai senyawa oksidanya, di antara-nya sebagai garam 
alkali dikromat (VI) (K2Cr2O7) di antara-nya sebagai zat pengoksidasi, bahan baku zat pembersih 
peralatan helas dan sebagai salah satu bahan baku semen untuk meningkatkan kerapatan dan 
tekstur semen. Salah satu cara untuk menganalisis kandungan dikromat dalam suatu sampel adalah 
dengan analisis titrimeti redoks. 
 
Sebanyak 1,01 gram sampel tak murni kalium dikromat (VI) (K2Cr2O7) dilarutkan dalam asam sulfat 
encer sampai volume menjadi 250 mL. Selanjutnya, 25 ml larutan tersebut dipipet, dimasukkan ke 
dalam labu Erlenmeyer, dan ditambah larutan kalium iodida (KI) dan kanji sebagai indikator. Iod, I2, 
yang dibebaskan dari larutan tersebut kemudian dititrasi dengan 0,10 M natrium tiosulfat (Na2S2O3), 
dan kanji berubah menjadi tak berwarna setelah penambahan 20 mL. 
 

A. Setarakan reaksi redoks antara ion dikromat (VI) (Cr2O7
2-

 ) dan ion iodida (I-)  (4 poin) 

 

Reaksi Oksidasi : 2 I-  (aq)     I2(aq)  + 2 e-       (1 poin) 

Reaksi reduksi : Cr2O7
2-
(aq)+14 H

+  
+ 6 e-  2Cr

3+   
+ 7 H2O    (2 poin) 

Reaksi total  : Cr2O7
2-
(aq)+14 H

+  
+  6 I-  (aq)     2Cr

3+   
+ 3 I2(aq)   +7 H2O  (1 poin) 

 
Tingkat kesulitan: 3 

 

B. Setarakan reaksi redoks antara ion tiosulfat (S2O3
2-
)
 dan iod (I2) (2 poin) 

 

2 S2O3
2- 

(aq) + I2(aq)  S4O6
2- 

(aq)   + 2 I-(aq)  (2 poin) 

Atau 

2 S2O3
2- 

(aq)  S4O6
2- 

(aq)       (1 poin) 

I2(aq)  2 I-(aq)      (1 poin) 

 
Tingkat kesulitan: 1 
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C. Hitunglah jumlah mol natrium tiosulfat yang digunakan pada titrasi serta jumlah mol ion yang 
dititrasi. (3) 
 
Mol tiosulfat = (0,1 M) (20 mL) = 2 mmol = 0,002 mol  (1,5 poin) 
Mol iod = (mol tiosulfat) / 2 = 0,002 / 2 = 0,001 mol  (1,5 poin) 
 
Tingkat kesulitan: 1 

 
D. Hitunglah jumlah mol ion dikromat (VI) yang direaksikan sehingga menghasilkan iod. (2) 
 

Mol dikromat yang bereaksi  = (mol iod yang dibebaskan) / 3 
     = (0,001 mol)/3 = 0,00033 mol (2 poin) 
 
Tingkat kesulitan: 1 

 
E. Hitung massa kalium dikromat (VI) dalam 25 mL larutan yang dititrasi (2) 
 

Massa kalium dikromat (VI) (K2Cr2O7 ) yang dititrasi  = 0,00033 mol x (294,2 g/mol) 
        = 0,098 gram  (2 poin) 
 
Tingkat kesulitan: 1 

 
F. Hitung massa total kalium dikromat (VI) dalam sampel awal dan persen kemurniannya  (4) 
 

Karena 25 mL larutan yang dititrasi = (1,10) x total larutan awal 
Total jumlah kalium dikromat = 10 x 0,0098 gram = 0,98 gram  (2 poin) 
% kemurnian K2Cr2O7  = (0,98 g) /(1,01 g) x 100 = 97,035  (2 poin) 
 
Tingkat kesulitan: 3 
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5. Kimia organik (28 poin) 

                     

                

“Dan mereka berkata: "Apakah bila Kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apa 
benar-benarkah Kami akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru?" Katakanlah: "Jadilah kamu 

sekalian batu atau besi,” (Q.S. Al Isra‟: 49-50) 
 

Kimia oragnik yang dikenal juga sebagai kimia karbon merupakan cabang ilmu kimia yang sangat 
penting. Keberadaan karbon sebagai bahan dasar semua kehidupan menjadikan karbon sebagai 
unsur penting untuk pembentukan molekul-molekul organik yang penting bagi kehidupan, seperti: 
DNA, RNA, asam amino, protein, karbohidrat, dan lipid. Untuk alasan inilah mengapa kehidupan 
hanya bisa ada dengan keberadaan karbon dan senyawanya. Lebih dari 1.000.000 senyawa 
karbon yang telah dicatat dalam banyak literatur beserta berbagai aplikasinya dan kimiawan terus 
mensintesis ribuan senyawa setiap tahunnya. Hal ini menjadikan kimia organik menjadi cabang 
ilmu penting untuk dipelajari. Berikut adalah salah satu senyawa organik yang tercatat dalam 
literatur. Perhatikan struktur senyawa A berikut ini: 
 

 
A. Gambarkan struktur garis untuk senyawa tersebut. (2) 

 
Tingkat kesulitan: 2 
 
 

B. Beri nama IUPAC senyawa A.  (2) 
 
5-hidroksi-2-fenilheksan-3-on atau 5-hidroksi-2-fenil-3-heksanon  (2 poin) 
 
Tingkat kesulitan: 2 
 
 

C. Tulisankan apakah senyawa A mengandung gugus aromatik?  (1) 
 
Ya, senyawa A mengandung gugus aromatik  (1 poin) 
Tingkat kesukaran: 1 
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D. Tulisankan berapa banyak ikatan rangkap yang terdapat dalam senyawa (2) 
 

Ada 4 ikatan rangkap  (2 poin) 
Tingkat kesulitan: 1 
 

E. Gambarkan strukutr molekul hasil reaksi eliminasi H2O senyawa A (3) 
 

 
Tingkat kesulitan: 4 

 
F. Jika senyawa A diestirifikasi dengan isopropanol, gambarkan struktur senyawa yang dihasilkan.

 (3) 
 

 
 

Tingkat kesulitan: 4 
 

G. Gambarkan produk reaksi adisi A dengan senyawa LiAlH4 . (3) 
 

 
Tingkat kesulitan: 4 
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H. Tulisankan ada berapa atom karbon kiral terdapat pada senyawa A dan tandai dengan melingkari 
atom karbon kiral pada struktur yang telah digambarkan. (3) 
 
Jumlah atom C kiral ada 2 buah. 

 
Tingkat kesulitan: 2 

 
I. Jika 1 mol senyawa A dibakar sempurna, Tulisankan molekul apa saja yang akan diperoleh, dan 

Tulisankan persamaan stoikiometrinya.  (3) 
 

Molekul yang diperoleh: H2O (1 poin)  dan  CO2 (1 poin) 

Persamaan stoikiometri: C12H16O2 + 15 O2  12 CO2  +  8 H2O  (1 poin) 

 
Tingkat kesulitan: 2 

 
J. Tentukan berapa banyak masing-masing senyawa produk yang dihasilkan (dalam gram) pada 

reaksi soal (I). (4) 
 

CO2  = 12 mol = 12 × 44 = 528 gram  (2 poin) 

H2O = 8 mol = 8 x 18 = 144 gram  (2 poin) 
 
Tingkat kesulitan: 2 

 
K. Jelaskan apakah reaksi pembakaran pada soal (I) tersebut bersifat eksotermik atau endotermik.

 (2) 
 
Reaksi eksotermik  (1 poin) 
Alasan: karena reaksi pemakaran akan menghasilkan energi atau melepaskan kalor (1 poin)  
 
Tingkat kesulitan: 2 
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6. Analisis Kandungan Fosfat (21 poin) 
 

                            

                       

                         

Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. 
Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). 
Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan 
segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu 
Kami bungkus dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka 
Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik. Q.S. Al Mu’minuun: 12-14) 
 
 

Fosfor dan senyawanya merupakan salah satu komponen penting penyusun tubuh manusia. Fosfor 
dan senyawanya merupakan salah satu komponen penting penyusun tulang dan gigi, serta terlibat 
langsung dalam proses metabolisme dan reproduksi manusia. Di dalam tubuh manusia dengan berat  
rata-rata 70 kg, kandungan fosfor adalah sekitar 1% atau sekitar 750 g. Sudah diketahui juga bahwa  
sumber fosfor yang cukup melimpah adalah berasal dari tanah liat atau mineral bumi.  
 
Sungguh Maha Besar Allah atas penciptaan makhluk-makhluk-Nya. 
 
Salah satu senyawa fosfor yang lazim terdapat dalam mineral bumi beserta interaksinya dengan air 
adalah asam fosfat. Asam fosfat (H3PO4) adalah asam triprotik yang memiliki tida tetapan ionisasi 

asam yaitu: K1 = 7,6 x 10
–3

; K2 = 6,2 x 10
–8

; K3 = 4,4 x 10
–13

. Salah satu cara untuk mengetahui 

kandungan asam fosfat dalam suatu sampel adalah dengan analisis kuantitatif menggunakan metode 
titrasi asam-basa. Salah satu basa yang umum digunakan dalam analisis ini ada larutan NaOH. 
Soal-soal berikut berhubungan dengan analisis kuantitatif asam fosfat dalam larutan sampel. 
 
A. Tulisankan persamaan reaksi ionisasi asam fosfat yang bersesuaian dengan nilai K1, K2 dan K3. 

 (3) 
 

H3PO4(aq) =  H
+

(aq)   + H2PO4
-
(aq)

  
K1 = 7,6 x 10

–3
   (1 poin) 

H2PO4
-

 (aq) =  H
+

(aq)   + HPO4
2-

(aq)  K2 = 6,2 x 10
–8

   (1 poin) 

HPO4
2-

 (aq) =  H
+

(aq)   + PO4
3-

(aq)  K3 = 4,4 x 10
–13  

(1 poin) 

 
Tingkat kesulitan: 2 
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B. Gambarkan sketsa kurva titrasi asam fosfat dengan larutan NaOH (aluran pH (sumbu y) vs volume 
NaOH (sumbu x) dalam mL). (3) 
 
 
Skema penilaian: 

 Jika skesta grafik lengkap, nilai = 3 poin; 

 Jika tidaka da keterangan salah satu sumbu 
x atau y = minus 1 poin; 

 Jika tidaka da keterangan kedua sumbunya = 
minus 2 poin; 

 
 
 
 
Tingkat kesulitan: 2 
 
 

Dalam suatu analisis kuantitatif larutan sampel yang mengandung ion fosfat, sejumlah tertentu larutan 
NaOH 0,10 M ditambahkan ke dalam 50 mL larutan H3PO4 0,010 M dengan tujuan untuk 
menyetarakan jumlah NaH2PO4 dan Na2HPO4 . 

 
C. Hitung pH awal larutan NaOH dan H3PO4  (4) 

 
pH larutan NaOH: 

pH = 14 – pOH = 14 + log [OH-] = 14 + log 0,1 = 13    (1 poin) 

 
pH larutan H3PO4: 

Reaksi : H3PO4  H2PO4
-
 + H

+       
          

  

       

  
(1 poin) 

Kesetimbangan massa: Casam total = [H3PO4] + [H2PO4
-
] 2 – 2    

Kesetimbangan muatan: [H
+
] = [H2PO4

-
] 

Dari ungkapan awal : [H3PO4] = Casam  – [H2PO4
-
] = Casam  – [H

+
] 

 

   
     

          
       

  

 
 √  

 

 
         

   (1 poin) 

      
      

 
 √

       

 
                     

 
pH = - log 0,00571 = 2,24        (1 poin) 
 

Catatan: jika [H
+
] yang digunakan hanya dari hasil ionisasi pertama, maka nilainya minus 2 poin. 

Tingkat kesulitan: 4 
 

D. Tulisankan asam lemah dan garam apakah yang terbentuk dalam larutan tersebut. (2) 
 

Asam lemah: NaH2PO4 atau H2PO4
-      

(1 poin) 

Garam : NaH2PO4  
 
Tingkat kesulitan: 2 
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E. Hitung pH larutan yang terbentuk dalam larutan tersebut. (4) 
 

pH = pK2 + log 
                       

            
 

 

[NaH2PO4]=[Na2HPO4]  pH = pK2 = – log (7,6 × 10
–3

) = 7,21  (2 poin)  

 
Reaksi yang berlangsung dalam larutan: 

NaOH  +  H3PO4    NaH2PO4   + H2O  

NaH2PO4 + NaOH    Na2HPO4   + H2O  

 

V(NaOH) = (
 

 
 

 

 
)               

 

     
 = 7,5 mL  (2 poin) 

 
Tingkat kesulitan: 4 
 

F. Hitung perubahan pH yang terjadi dalam larutan tersebut jika 5,0 g padatan NaOH ditambahkan ke 
dalamnya. (5) 
 

n(NaH2PO4) awal = n (Na2HPO4) awal = ½ x 50 mL x (1 L)/(1000 mL) x 0,01 mol/L ≈ 0,25 mmol 

n(NaOH) yang ditambahkan = 0,005 g x (1 mol/40 g) = 1,25 x 10
–4

mol = 0,125 mmol (1 poin) 

 

pH = 7,21 + log 
                

                
 = 7,69      (1 poin) 

Perubahan pH: 
∆pH = 7,69 – 7,21 = 0,48         (1 poin) 
 
Tingkat kesulitan: 4 

 
 Selamat Belajar  


