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Pembahasan soal essay OSP Kimia Tahun 2013 untuk Seleksi TIM OSN Kimia 2014 
 
Soal 6: Senyawa organik (28 poin) 
Suatu senyawa organik A mengandung karbon 66,7%, hidrogen 11,1 & dan oksigen 22,2 % (persen 
massa). Data spektrum massa senyawa A menunjukkan massa molekul senyawa ini adalah 72. 
 
a. Tentukan rumus molekul senyawa A. (3) 
 

Anggap 100 g Senyawa A 66,7 % C 11,1 % H 22,2 % O 

Massa 66,7 g 11,1 g 22,2 g 

Mol  66.7/12 = 5,5583 11,1/1 = 11,1 22,2/16 = 1,3875 

Perbandingan mol 
5,5583/1,3875 11,1/1,3875 1,3875/1,3875 

4 8 1 

Jadi rumus empiris senyawa tersebut adalah C4H8O 

Massa molekul senyawa  72 = (C4H8O)n72 = (72)n n = 1, jadi rumus molekul = rumus empirisnya 
C4H8O 

 
Ketika senyawa A diteteskan ke dalam larutan 2,4-dinitrofenilhidrazin ternyata membentuk endapan 
berwarna jingga. 

 
b. Tuliskan gugus fungsi dalam senyawa A yang bertanggung jawab terhadap terbentuknya endapan 

jingga dengan 2,4-dinitrofenilhidrazin  (1) 
 

Jika senyawa A direaksikan dengan 2,4-dinitrofenilhidrazin menghasilkan endapan kunig/jingga/merah, ini 
mengindikasikan adanya gugus garbonil (-CO-) jadi kemungkinan senyawa A ini adalah golongan aldehid (R-
CHO) atau keton (R-CO-R’).  Endapan jingga tersebut adalah senyawa aldehid/keton-2,4-dinitrofenilhidrazon. 

 
c. Gambarkan tiga struktur senyawa isomer A yang mengandung gugus fungsi tersebut (pada-b)    (3) 

 
 

 
Senyawa A dapat disintesis dari senyawa B dengan cara oksidasi. Salah satu isomer dari senyawa A 
memberikan hasil negatif terhadap reagen Bordwell-Wellman (reagen K2Cr2O7  dalam asam) sedangkan 
kedua isomer lainnya mengubah warna jingga reagen Bordwell-Wellman menjadi larutan warna 
kehijauan. Salah satu isomer senyawa A juga memberikan hasil uji positif terhadap uji iodoform 
(mereaksikan senyawa  dengan I2 dalam larutan NaOH), sedangkan kedua isomer lainnya memberikan 
hasil negatif. 
 
 
d. Gambarkan ketiga isomer B yang dapat menghasilkan isomer-isomer A pada (c).  (3) 

Aldehid (alkanal) dan keton (alkanon) dapat dihasilkan dari reaksi oksidasi alkohol, oksidasi alkohol 
primer akan menghasilkan aldehid, oksidasi alkohol skunder menghasilkan keton. 
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e. Tulisankan reagen apa yang digunakan untuk konversi senyawa B menjadi A (1) 

Reagen Bordwell-Wellman (reagen K2Cr2O7  dalam asam) uji positif ditandai dgn berubahnya warna orange 

menjadi hijau karena terbentuknya ion Cr
3+

 

 
f. Tulisankan reaksi antara isomer A dengan reagen Bordwell-Wellman yang menunjukkan hasil uji 

positif  (3) 
Yang memberikan hasil positif adalah aldehid (dalam hal ini butanal dan 2 metilpropanal), sedangkan keton 
(dalam hal ini adalah 2-butanon) memberikan hasil negatif. Ini adalah reaksi oksidasi menggunakan Cr2O7

2- 

dalam suasana asam yang akan menghasilkan larutan warna hijau (dari hasil reduksi Cr2O7
2- menjadi ion Cr3+) 

 
g. Tulisankan reagen dan reaksi yang dapat membedakan ketiga isomer A. (3) 

Untuk membedakan ketika isomer A (butanal, 2-metilpropanal, dan 2-butanon) dapat digunakan uji: 

 Pembedaan antara senyawa alkanal dengan keton digunakan uji reagen Bordwell-Wellman (positif 
terhadap butanal dan 2-metilpropanal, negatif terhadap 2 butanon) atau reagen I2 dalam larutan 
NaOH (positif terhadap 2-butanon, negatif terhadap butanal, 2-metilpropanal). 

 Untuk membedakan butanal dengan 2-metilpropanal terlebih dahulu dilakukan reaksi reduksi 
terhadap keduanya hingga jadi alkohol. Alkohol inilah yang di uji dengan tes Lucas. Tes Lucas (dengan 
reagen Lucas terdiri dari HCl dan ZnCl2)  ini untuk membedakan jenis alkohon primer, sekunder, dan 
tersier. 
Alkohol primer (butanol) hasil reduksi dari butanal: 

butanol + HCl(ZnCl2)  2 butilklorida + H2O berlangsung sangat sangat lambat atau bahkan tidak 
bereaksi. 
Alkohol skunder (2 metilpropanol) hasil reduksi dari 2 –metilpropanal: 

2-metilpropanol + HCl(ZnCl2)  2 metilpropilklorida + H2O berlangsung lambat dengan  ditandai 
adanya endapan. 
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h. Gambarkan struktur isomer B yang menghasilkan senyawa isomer A yang memberikan hasil uji 

Bordwell-Wellman negatif. (2) 
 
Senyawa yang hasil uji Bordwell-Wellman negatif adalah senyawa keton, keton ini dihasilkan dari reaksi 
oksidasi alkohol sekunder, jadi isomer yang dimaksud adalah 2-butanol: 

  
 
i. Gambarkan struktur senyawa A yang memberikan hasil uji positif terhadap uji iodoform. (2) 

 
Senyawa yang memberikan hasil uji positif pada uji iodoform adalah senyawa yang berupa metil-keton dalam 
hal ini adalah 2-butanon 

 
 
j. Gambarkan struktur senyawa produk reaksi antara senyawa A pada (i) dengan hidroksiamina, 

NH2OH   (2) 

 
Reaksi antara 2-butanon dengan hidroksiamina menghasilkan senyawa ketoxim 
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k. Tulisankan mekanisme reaksi umum reaksi antara senyawa yang dapat memberikan hasil uji positif 
terhadap reagen uji iodoform.  (3) 

 
 

l. Senyawa A mendidih pada 79,6 oC sedangkan pentana, C5H12 yang memiliki massa molekul relatif 
sama, mendidih pada 36,3 oC. Jelaskan faktor apa yang menyebabkan perbedaan titik didih tersebut. 
 (2) 
Isomer atau senyawa dengan jumlah Mr relatif sama yang memiliki titik didih berbeda tentu karena 
strukturnya berbeda.  Hidrokarbon rantai panjang memiliki ikatan antar molekul melalui gaya Van der Waals 
(non dipol-non dipol) bahkan karena ikatan intramolekulnya adalah non polar maka cenderung gaya London 
yang mendominasi.  Ikatan ini relatif lemah sehingga hanya perlu sedikit energi untuk memutuskan ikatan 
antar molekulnya.  Akibatnya titik didihnya lebih rendah.   
 

Sedangkan Senyawa A dengan gugus karbonil atau alkohol bersifat lebih polar (ada atom Oksigen yang 
bersifat elektronegatif kuat) maka ikatan antar molekulnya lebih kuat (ingat di sini ikatan dipol-dipol). 
Akibatnya titik didih relatif lebih tinggi. 
 

Jelas faktor yang mempengaruhi adalah selain perbedaan Mr, struktur senyawa namun juga adanya atom 
yang bersifat elektronegatif yang akan memberi sifat kepolaran senyawa.  

 




