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1. Vitamin C atau yang disebut asam askorbat banyak memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh.
Manfaat vitamin C berperan sebagai senyawa pembentuk kolagen yang merupakan protein penting
penyusun jaringan kulit, tulang, dan sendi. Beberapa penelitian memaparkan bahwa manfaat
vitamin C dapat menurunkan kadar kolesterol dan dapat memproduksi bahan kimia tertentu
pada otak. Tingginya kandungan antioksidan pada vitamin C juga dapat menghancurkan radikal
bebas yang dapat merusak sel-sel dalam tubuh. Struktur vitamin C sebagai berikut:

(a) Lingkari dan beri nama gugus fungsi apa saja yang ada dalam vitamin C?

(b) Vitamin C dapat disintesis dari D-glukosa melalui hidrogenasi katalitik menggunakan H2katalis
Ni menjadi D-sorbitol dan dilanjutkan dengan dehidrogenase membentuk L-sorbosa meng-
gunakan acetobacter. L-sorbosa yang diperoleh dioksidasi menggunakan O2/Pt kemudian
di tambahkan garam NaCl membentuk garam asam 2-keto-L-glukonat. Dengan perlakuan
asam diperolehlah vitamin C yang sifatnya tidak berbahaya. Lengkapi rumus struktur dalam
tahapan sintesis vitamin C pada kolom A,B,C,D, dan E
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(c) Gambarkan struktur dari vitamin C yang telah dihidrolisis dalam susasana asam.

2. Logam timbal mengkristal dengan sel satuan kubus berpusat muka (FCC). Berdasarkan Perme-
nkes 492/Menkes/Per/IV/2010 nilai ambang batas untuk logam timbal dalam air bersih adalah
0.05 mg/L.

(a) Gambarkan satu sel satuan kristal timbal dan hitung jumlah atom dalam setiap sel satuan

(b) Jika jari-jari atom adalah 1.54×10−4Å. Hitunglah volume atom unit per sel (dalam pm)

(c) Hitung faktor penumpukan atom (APF) dari kristal Pb tersebut, dan berikan penjelasan
singkat makna dari hasil yang diperoleh

(d) Estimasikan kerapatan dari logam Pb tersebut

(e) Seorang siswa ingin menganalisis kandungan logam dalam air isi ulang 20 L yang ia miliki
menggunakan spektrofotometer serapan atom. Siswa tersebut menganalisis 3 kali ulangan,
yaitu setiap 10 mL air tersebut diteteskan HNO3dan dipanaskan pada suhu 100 ºC. Untuk
menentukan konsentrasi dalam air tersebut dibuatlah beberapa larutan standar Pb dan di-
awali mencari gelombang maksimum dari Pb tersebut. Setelah di analisis diperoleh data
sebagai berikut

Larutan Konsentrasi (ppm) Absorbans
Blanko 0.0000 -0.0021

Standar 1 0.25 0.0271
Standar 2 0.50 0.0483
Standar 3 1.00 0.0923
Standar 4 2.00 0.1884
Standar 5 5.00 0.3620

Sampel Ulangan 1 - 0.0112
Sampel Ulangan 2 - 0.1127
Sampel Ulangan 3 - 0.1108
(1) Jelaskan kenapa sebelum analisis sampel ditambahkan HNO3terlebih dahulu dan di-
lakukan pencarian gelombang maksimum?
(2) Apakah minuman tersebut layak untuk diminum? buktikan dengan perhitungan.
(3) Hitung massa Pb dalam 10 mL dan massa Pb dalam 20 L air tesebut

3. Senyawa ester sering digunakan dan ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu con-
tohnya adalah terdapat berbagai macam minuman rasa buah yang mungkin kebanyakan tidak
benar-benar berasal dari buah asli tetapi hanya dicampuri essens (aroma buah). Essens terse-
but terbuat dari senyawa ester yang aromanya bermacam-macam tergantung ester penyusunnya.
Sekarang ester dapat disintesis dari berbagai metode, diantaranya esteri�kasi dari asam benzoat
dan isopropil alkohol.

(a) Jelaskan kenapa asam benzoat (pKa = 4.21) lebih asam dibandingkan asam asetat (pKa =
4.76)

(b) Tuliskan mekanisme reaksi diatas (menggunakan panah lengkung), gambarkan senyawa ester
yang diperoleh, serta berikan nama IUPAC dari ester tersebut
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(c) Apabila ester yang sama (rumus dan struktur) direaksikan menggunakan
NaOCH2CH2CH3/H3O+akan diperoleh senyawa ester malonat (kondensasi Claisen). gam-
barkan produk dari reaksi ini

(d) Alkohol tersier adalah alkohol yang tidak dapat dioksidasi oleh Na atau kalium dikromat(VI).
Alkohol ini dapat diperoleh dari reduksi ester. Tuliskan mekanisme ester + CH3CH2MgBr
menghasilkan alkohol tersier.

4. Nitrogen terdapat melimpah di udara, yaitu sekitar 78% volume udara. Walaupun demikian,
senyawa nitrogen tidak terdapat banyak di alam. Satu-satunya sumber alam yang mengandung
nitrogen ialah NaNO3yang disebut Sendawa Chili. Sementara itu, kebutuhan senyawa nitrogen
semakin banyak, misalnya untuk industri pupuk dan bahan peledak. Oleh karena itu, proses
sintesis senyawa nitrogen dan �ksasi nitrogen buatan merupakan proses industri yang sangat
penting. Metode yang sering dilakukan adalah mereaksikan gas nitrogen dengan gas hidrogen
membentuk amonia. Selanjutnya amonia dapat diubah menjadi senyawa nitrogen lain seperti
asam nitrat dan garam nitrat. Seorang siswa melakukan pembuatan amonia dalam wadah tertutup
bervolume 2 L. Reaksi pembuatan amonia sesuai reaksi berikut:
N2(g) + H2(g) 
 NH3(g) ∆H=-92 kJ/mol
Tekanan masing-masing gas sebelum dicampur diketahui, yaitu 20 atm gas nitrogen dan 30 atm
gas hidrogen. Reaksi dibiarkan berlangsung selama 3 menit dan diperoleh data tekanan dalam
wadah sebesar 40 atm dan konstanta laju = 30 × 104M/s

(a) Pada suhu kamar reaksi pembuatan amonia sangat lambat. Maka untuk memperoleh hasil
yang maksimal reaksi dilakukan pada suhu tinggi (450 °C), tekanan tinggi, dan diberi katalis
besi. Jelaskan kenapa dengan perlakuan tersebut dapat diperoleh amonia yang lebih maksi-
mal?

(b) Jika nilai Kp= 49. Tentukan berapa gram gas amonia yang dapat dihasilkan?

(c) Jika orde reaksi terhadap N2dan H2masing-masing 1. Tentukan laju reaksi tersebut

(d) Apabila frekuensi tumbukan antar partikel sebesar 0.8. tentukan energi pengaktifan (Ea)
dalam pembentukan amonia tersebut

5. Dakron adalah sebuah bahan sintetis yang kini sedang naik daun dan banyak digunakan untuk
keperluan tekstil sebagai bahan isi bantal, guling, dan juga boneka. Dakron merupakan polimer
yang terbuat dari monomer asam tereftalat dan etilen glikol melalui proses kondensasi.

(a) Tuliskan nama IUPAC dari monomer pembentukan dakron

(b) Jika 2.4 g etilen glikol dimasukkan kedalam kalorimeter bom yang terisi 1000 g air dengan
kapasitas kalorimeter 1.75 kJ/°C dan dibakar sempurna terjadi kenaikan suhu air sebesar
6.5 °C. Jika diketahui kalor jenis air = 4.2 J/g°C. Hitunglah kalor reaksi pembakaran etilen
glikol dalam kJ

(c) Jika etilen glikol direaksikan dengan sesamanya diperoleh polimer PEG. Gambarkan struktur
dari PEG tersebut.

(d) Jika etilen glikol direaksikan dengan asam 1.4-butanadioat akan diperoleh polimer lain. gam-
barkan struktur polimer tersebut

(e) Gambarkan struktur polimer dakron yang terbentuk dari asam tereftalat dan etilen glikol
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(f) Apabila polimer dakron yang terbentuk terbuat dari 50 asam tereftalat dan 50 etilen glikol.
Hitung massa molekul (Mr) dari polimer tersebut

6. Berikut ini adalah data-data waktu paruh yang dilaporkan untuk reaksi penguraian N2O5 dalam
sebuah reaktor bervolume tetap pada berbagai suhu.
Nomor percobaan 1 2 3 4 5

T◦C 300 200 150 100 50
t 1
2
(detik) 3.9 × 10−5 3.9 × 10−3 8.8 × 10−2 4.6 780

Pada setiap tempuhan percobaan suhu dijaga tetap dan konsenrtasi awal reaktannya sama. Den-
gan menggunakan persamaan Arrhenius untuk kebergantungan k terhadap T, tentukan besarnya
energi aktivasi

7. Pada temperatur kamar 30◦C, ternyata gas SO2Cl2 dapat terdisosiasi menjadi gas SO2 dan gas
Cl2 . Untuk mengamati laju reaksi penguraiannya, ke dalam suatu wadah dimasukkan gas SO2Cl2
, dan diukur tekanan awalnya (kPa). Laju penguraian gas SO2Cl2 tersebut diamati dengan
mengukur tekanan di dalam wadah pada periode waktu tertentu. Diperoleh data sebagai berikut.:

(a) Tentukanlah tekanan parsial gas SO2Cl2 setelah 60, 180 detik.

(b) Tentukanlah berapa % gas SO2Cl2 yang terdisosiasi setelah 180 detik.

(c) Berdasarkan data dan perhitungan yang anda peroleh tentukanlah waktu paruh (t ½ ) dari
SO2Cl2

(d) Tentukanlah orde reaksi dari disosiasi gas SO2Cl2

(e) Tentukanlah tetapan laju reaksi penguraian gas SO2Cl2 pada suhu kamar.

(f) Tentukanlah tekanan total dalam wadah setelah periode waktu 200 detik.

8. (OSP 2013) 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

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

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

Senyawa A dapat disintesis dari senyawa B dengan cara oksidasi. Salah satu isomer dari
senyawa A memberikan hasil negatif terhadap reagen Bordwell-Wellman (reagen K 2 Cr 2
O 7 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 I 2 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.

(e) Tulisankan reagen apa yang digunakan untuk konversi senyawa B menjadi A

(f) Tulisankan reaksi antara isomer A dengan reagen Bordwell-Wellman yang menunjukkan hasil
uji positif
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(g) Tulisankan reagen dan reaksi yang dapat membedakan ketiga isomer A.

(h) Gambarkan struktur isomer B yang menghasilkan senyawa isomer A yang memberikan hasil
uji Bordwell-Wellman negatif.

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

9. Suatu senyawa A yang strukturnya tidak diketahui ternyata mempunyai rumus molekul C5H10.
Senyawa A bereakasi dengan larutan KMnO4 dalam suasana basa membentuk senyawa B den-
gan rumus molekul C5H12O2. Senyawa A bila direduksi akan menghasilkan 2-metil butana dan
ozonolisis menghasilkan aseton dan asetaldehida.

(a) Tentukan rumus bangun A

(b) Tuliskan semua reaksi yang dipakai untuk menentukan struktur A

(c) Tuliskan semua mekanisme reaksinya

10. (a) hitunglah kelarutan molar solubility of SrF2 in water, ignoring the basic properties of F− .
Ksp=7.9 × 10−10

(b) Mungkinkah kelarutan yang terukur lebih besar atau lebih kecil dari hasil perhitungan pada
(a)
(c) Hitunglah kelarutan molar SrF2 dalam larutan NaF 1 M . Ka HF=7.2 × 10−4
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