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Wardaya College Departemen Kimia

CHEMISTRY

Summer Olympiad Camp 2017 - Kimia SMA

Part I

IKATAN KIMIA

1. Untuk menggambarkan ikatan yang terjadi dalam suatu molekul kita menggunakan struktur Lewis atau 'dot
and cross'

(a) Tuliskan formula Lewis dari gas sulfur dioksida dan nitrogen monoksida.

(b) 'Airbag' yang digunakan sebagai pengaman menggunakan gas nitrogen yang dihasilkan dari dekomposisi
natrium azida:

2NaN3(s)→ 2Na(s) + 3N2(g)

Gambarkan diagram 'dot and cross' untuk dinitrogen monoksida dan anion azida.

Part II

STOIKIOMETRI

1. Suatu senyawa diketahui hanya mengandung karbon, hidrogen, nitrogen dan oksigen. Pembakaran 0,157 g
senyawa tersebut menghasilkan 0,213 g karbon dioksida dan 0,0310 g air. Pada percobaan lainnya, ditemukan
dari reaksi 0,103 g senyawa tersebut menghasilkan 0,0230 g amonia. Perkirakan rumus empiris senyawa
tersebut!

2. 25 cm3 larutan hidrogen peroksida diasamkan dengan asam sulfat berlebih kemudian dititrasi dengan 0,0200
mol/dm3 kalium manganat (VII), dimana diperlukan sejumlah 28,1 cm3 hingga titik akhir titrasi. Tentukan
konsentrasi hidrogen peroksida (dalam M)!

Part III

TERMOKIMIA

1. Trigliserida adalah bentuk lemak yang tersimpan dalam tubuh. Bila sedang mengalami kelaparan, lemak yang
tersimpan dalam tubuh dimanfaatkan untuk energi. Tristearin (C57H110O6) adalah sejenis lemak hewani yang
bila dioksidasi akan mengalami reaksi menghasilkan karbon dioksida dan air dengan ∆Hr = −7, 0 × 104 kJ,
maka...

(a) Berapa banyak panas yang dibebaskan untuk per mol oksigen yang digunakan?

(b) Berapa banyak panas yang dibebaskan per mol CO2 yang terbentuk?

(c) Berapa banyak panas yang dibebaskan per gram tristearin yang dioksidasi?

(d) Bila pada reaksi ini digunakan 325 L gas O2 pada 370C dan 755 mmHg, kemudian panas yang dilepaskan
digunakan untuk meningkatkan suhu 250 mL air, berapakah peningkatan suhu yang akan teramati? (kalor
jenis air: 4,18 Jg−1K−1)
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Part IV

KINETIKA

1. Gas pencemar nitrogen monoksida di udara akan bereaksi dengan oksigen membentuk nitrogen dioksida
dengan laju tertentu. Dengan melakukan variasi konsentrasi diperoleh data sebagai berikut: (pada suhu
25◦C)

Percobaan O2 NO Laju awal (M/s)

1 0,10 0,10 1, 20× 10−8

2 0,20 0,10 2, 40× 10−8

3 0,10 0,30 1, 08× 10−7

Berdasarkan data tersebut, maka

(a) Tentukan persamaan laju reaksi

(b) Tentukan nilai tetapan laju pada suhu tersebut!

Pada percobaan lain, dengan konsentrasi gas NO dan O2 yang telah ditentukan, laju reaksinya diamati
pada temperatur yang berbeda. Pada temperatur 25◦C lajunya adalah 1, 55 × 104M/detik, sedangkan
pada temperatur 50◦C (Pada konsentrasi O2 dan NO yang sama) lajunya adalah 3, 88× 10−4M/detik .
Berdasarkan data ini, maka :

(c) Berapa energi aktivasi reaksi tersebut?

Mekanisme reaksi pembentukan NO2 dan NO dan O2 diperkirakan melalui langkah reaksi sebagai
berikut:

Langkah 1 : NO(g) + NO(g) � N2O2(g)

Langkah 2 : N2O2(g) + O2(g) � 2NO2(g)

__________________________________

Reaksi : 2NO(g) + O2(g)→ 2NO2(g)

Berdasarkan usulan mekanisme tersebut,

(d) Langkah reaksi manakah yang menentukan laju reaksi tersebut, dan jelaskan mengapa!

Part V

KESETIMBANGAN

1. Dalam suatu ruangan tertutup, bila sejumlah tertentu padatan CaCO3 dipanaskan akan membentuk kese-
timbangan:
CaCO3(s) 
 CaO(s) + CO2(g) 4H◦

r = +179 kJ/mol
Ke dalam ruang hampa yang volumenya 10 L dimasukkan padatan CaCO3 (100g/mol) dan CaO (56 g/mol)
masing-masing sebanyak 0,1 mol, kemudian dipanaskan pada 385K. Sesudah tercapai kesetimbangan ternyata
diperoleh tekanan, PCO2= 0,300 atm. Kemudian, ke dalam wadah tersebut, dipompakan sejumlah gas CO2

sehingga tekanannya bertambah sebesar 0,300 atm.

(a) Tentukan nilai Kp dan Kc pada suhu 385K.

(b) Tentukanlah berapa berat CaCO3dan CaO sesudah tercapai kesetimbangan pada suhu 385 K.

(c) Berapa gram bertambahnya berat CaCO_3 setelah tercapai kesetimbangan di dalam wadah tersebut
pada suhu 385K?
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Part VI

KESETIMBANGAN IONIK

1. Pencemaran udara oleh gas gas oksida asam dapat menimbulkan hujan asam. Di atmosfer gas belerang diok-
sida dan nitrogen monoksida teroksidasi oleh oksigen di udara, dan bila datang hujan gas tersebut bereaksi
dengan air yang masing-masing membentuk asam sulfat dan asam nitrat. Terbentuknya asam ini mengaki-
batkan penurunan pH air hujan sampai 4,7 bahkan pernah terjadi hingga 1,7.

(a) Secara teoritis air murni akan memiliki pH 7,0. Namun apabila suatu air dibiarkan terkena udara akan
diamati bahwa pH nya turun. Jelaskan fenomena ini

(b) Berdasarkan keterangan yang ada tuliskan reaksi kimia yang menyebabkan terjadinya hujan asam

(c) Sebanyak 1 mL air hujan dengan pH 4,7 diencerkan dengan air hingga tepat 300 mL, berapakah pH nya
setelah diencerkan?

(d) Apabila larutan (d) dititrasi dengan NaOH 0,01 M berapa mL NaOH yang diperlukan hingga titik akhir
reaksi?

(e) Apabila larutan (d) sebanyak 100 mL akan dinetralkan dengan NH3 0,1 M tentukan berapa volume yang
diperlukan dan pH akhir campuran! (KbNH3 = 2, 0× 10−5)

2. Untuk mencegah kerusakan gigi, ke dalam air minum kemasan dilakukan �uoridasi, yakni penambahan NaF.
Ksp CaF2 = 3, 9× 10−11, Ka HF= 7, 2× 10−4

(a) Berapa pH larutan NaF 0,01 M?

(b) Di dalam air, kandungan kalsium yang tinggi dapat menimbulkan kesadahan. Dalam suatu sampel air
minum kemasan dikethaui mengandung ion kalsium dengan konsentrasi 0,0002 M.

i. Berapa maksimum ion �uorida yang dapat ditambahkan pada proses �uoridasi dimana belum terjadi
pengendapan CaF2?

ii. Apakah kandungan ion �uorida tersebut masih layak untuk konsumsi? (ambang batas dari WHO
5× 10−5M).

Part VII

ELEKTROKIMIA

1. Potensial reduksi standar untuk H+ (aq) adalah 0,00 V. Berapakah potensial reduksi untuk larutan HCl
1× 10−3M ?

2. Diketahui
Ag+(aq) + e→ Ag(s) E◦ = +0, 80 V
Cr3+(aq) + 3e→ Cr(s) E◦ = −0, 74V
Berapakah nilai pendekatan untuk tetapan kesetimbangan, K, pada 25 ◦C untuk reaksi yang melibatkan data
tersebut ?

021-29336036 / WA 0816950875 3 www.wardayacollege.com



W
ar
da
ya
C
ol
le
ge

Wardaya College Departemen Kimia

Part VIII

KIMIA ORGANIK

1. Reaksi Grignard adalah salah satu reaksi yang sangat penting dalam sintesis kimia organik.

(a) Tuliskan reaksi pembentukan etilmagnesium bromida dari reagen dan kondisi yang sesuai!

(b) Bila etilmagnesium bromida dipakai untuk mensintesis senyawa di bawah ini, tentukan reagen yang
dipakai dan tulis reaksinya dengan lengkap (dalam rumus bangun):

i. propanol

ii. 2-butanol

iii. 2-metil-2-butanol

(c) Bila 2-bromopropana dipakai untuk membuat senyawa Grignard dan kemudian produknya direaksikan
dengan CO2 dan setelah itu dihidrolisis, tentukan senyawa yang terbentuk dan tulis reaksinya dalam
rumus bangun.

2. Ozonolisis senyawa A (Mr=78) membutuhkan tiga molekul ozon. Senyawa B yang merupakan triozonida
adalah merupakan produknya. Senyawa B bila direaksikan dengan air akan terbentuk 3 molekul glioksal, X.
Bila X dioksidasi akan terbentuk asam dikarboksilat, D (Mr=90). Untuk menentukan konsentrasi D dalam
10cm3, maka larutan tersebut diencerkan sampai volume 100 cm3, kemudian diambil 10cm3 dan dititrasi
dengan 0,02 M larutan KMnO4 dalam suasana asam. Ternyata dibutuhkan 13,20 cm3

(a) Tulis rumus bangun A, B dan X

(b) Tulis reaksi X → D dan berikan nama senyawa D

(c) Tulis reaksi dari D + H2SO4 + KMnO4 →
(d) Hitunglah

i. Konsentrasi senyawa D dalam larutan

ii. Volume gas yang terbentuk dari hasil pemanasan D.2H2O pada 100◦C dan 76 cmHg

3. Pada reaksi SN2 antara 1-bromobutana dan NaOH dengan pelarut etanol murni

(a) Tuliskan persamaan laju reaksi

(b) Tuliskan transition state dan gambarkan diagram energi reaksi

(c) Apakah pengaruh pelarut pada kecepatan reaksi jika pelarutnya adalah etanol 80% dan 20% air?

4. Jika 2,2,4-trimetil-3-pentanol dipanaskan dnegan asam akan mengalami proses eliminasi (dehidrasi) dan meng-
hasilkan bermacam-macam produk alkena.

(a) Tuliskan struktur alkohol tersebut serta semua produk alkena yang terjadi

(b) Tuliskan mekanisme terbentuknya alkena tersebut!

Part IX

KIMIA INTI

1. Jelaskan perbedaan antara reaksi kimia dengan reaksi inti!

2. Untuk setiap pasang nuklida berikut, ramalkan mana yang kurang stabil serta bagaimana kemungkinan terjadi
apabila nuklida berikut meluruh: (a) 6

3Li atau
9
3Li; (b)

23
11Na atau 25

11Na ; (c) 48
20Ca atau 48

21Sc ; (d)
95
42Mo atau

92
43Tc ; (e)

195
80 Hg atau 196

80 Hg

3. Peluruhan radioaktif Tl-206 menjadi Pb-206 mempunyai waktu paruh 4,20 menit. Dimulai dengan 5.00×1022

atom Tl-206, hitunglah banyaknya atom yang tersisa 42,0 menit.
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Part X

ANALISIS KUALITATIF

1. Seorang dosen memberi siswanya 8 tabung yang labelnya hilang. Tabung yang berisi larutan tersebut diberi
label A, B, C, D, E, F, G dan H.

Untuk menguji larutan tersebut diberikan indikator fenolftalein (pp), air distilasi dan tabung reaksi mini.
Instruktur tersebut mengatakan bahwa ke-8 tabung tersebut masing-masing berisi 1 jenis larutan yang tidak
dikenal dengan konsentrasi 0,1 M.

8 larutan yang tak dikenal tersebut sebenarnya mengandung BaCl2, HCl, NaHCO3, AgNO3, H2SO4, KI,
Pb(NO3)2 dan NaOH.

Sesuai instruksi dosen, para siswa mengadakan sederet uji kualitatif dan didapatkan hasil sebagai berikut:

(a) Sesudah penambahan pp, hanya B dan H yang berwarna pink

(b) G bereaksi dengan A, juga dengan C membentuk endapan putih. G bereaksi dengan B membentuk
endapan coklat, reaksi dengan F menghasilkan endapan kuning muda

(c) C bereaksi dengan D dan H, keduanya membentuk endapan putih, tetapi C tidak bereaksi dengan A.

(d) E bereaksi dengan F membentuk endapan kuning

(e) D bereaksi dengan H dalam selang beberapa waktu menghasilkan gelembung gas, namun D dan B bila
dicampur tidak menghasilkan gas

(f) Sesudah menempatkan masing-masing 6 tetes larutan B dalam 2 tabung mini, dan kemudian bila ke-
dua larutan tersebut masing-masing ditambahkan 3 tetes A dan 3 tetes D, dan kedua larutan tersebut
berwarna pink pucat.

Identi�kasi A hingga H!
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