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Ilmu Kimia dan Penerapannya

Mudah

1. Pada dasarnya, ilmu kimia mempelajari tentang ...

(a) energi

(b) kinetika

(c) sifat materi

(d) struktur alam semesta

(e) semua benar

2. Berikut ini yang tidak menjadi fokus ilmu kimia adalah ...

(a) struktur materi

(b) penciptaan materi

(c) rekayasa materi

(d) perubahan materi

(e) semuanya termasuk fokus ilmu kimia

3. Berikut ini ilmu yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kimia adalah ...

(a) matematika.

(b) ekonom

(c) biologi

(d) �sika

(e) semuanya memiliki hubungan dengan kimia

4. Berikut ini bagian materi yang dipelajari oleh kimia adalah, kecuali ...

(a) atom

(b) molekul

(c) senyawa

(d) nukleon

(e) semua benar

5. Contoh penerapan kimia pada bidang energi adalah ...

(a) solar �are

(b) catalytic converter

(c) internal combustion engine
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(d) fuel cell

(e) semua benar

Sedang

1. Berikut ini zat kimia yang berperan sebagai bumbu masakan dan pengawet adalah ...

(a) natrium karbonat

(b) natrium klorida

(c) natrium bikarbonat

(d) natrium hipoklorit

(e) tidak ada pilihan yang tepat

2. Berikut ini adalah objek penelitian ilmu kimia, kecuali ...

(a) etilena glikol

(b) sukrosa

(c) gas hidrogen

(d) quark

(e) foton

3. Zat kimia yang dapat digunakan untuk memutihkan pakaian dan sebagai desinfektan adalah ...

(a) natrium karbonat

(b) natrium klorida

(c) natrium bikarbonat

(d) natrium hipoklorit

(e) tidak ada pilihan yang tepat

4. Berikut ini hal terpenting yang perlu dilakukan seorang ahli kimia adalah ...

(a) merancang struktur senyawa baru sesuai fungsi yang diinginkan

(b) memprediksi besar energi yang terlibat dalam reaksi kimia

(c) menemukan unsur-unsur baru

(d) menemukan teori terbentuknya berbagai unsur dan senyawa

(e) mengobservasi pergerakan materi

5. Selain manfaatnya, ilmu kimia juga dapat mengakibatkan beberapa masalah untuk manusia dan
lingkungan. Berikut ini masalah yang mungkin timbul akibat perkembangan ilmu kimia adalah
...

(a) kebocoran reaktor nuklir Fukushima

(b) penggunaan bahan bakar fosil

(c) ditemukannya polimer yang kuat dan sulit terurai

(d) penyalahgunaan obat-obatan

(e) penggunaan formalin untuk pengawetan preparat

021-29336036 / 0816950875 2 www.wardayacollege.com



W
ar
da
ya
C
ol
le
ge

Wardaya College Departemen Kimia

Sukar

1. Diantara pilihan berikut:

1) Merancang proses drug delivery

2) Merancang �owchart produksi asam nitrat

3) Membuat simulasi molekuler pembakaran bensin

Manakah yang dapat kita lakukan setelah mempelajari kimia?

(a) 1 saja

(b) 1 dan 2

(c) 1 dan 3

(d) 2 dan 3

(e) 1, 2, 3

2. Berikut ini beberapa produk kimia yang diproduksi dalam jumlah terbesar di Amerika Serikat.

Bahan Kimia Produksi (miliar pon)

Asam sulfat 71
etilena 50
kapur 44
amonia 21

Produk kimia dengan jumlah produksi tertinggi digunakan di bidang pertanian untuk ...

(a) pupuk

(b) pestisida

(c) insektisida

(d) fungisida

(e) germisida

3. Diketahui 2 produk kimia yang dihasilkan AS, asam sulfat dan amonia yang keduanya digunakan
sebagai bahan dasar untuk pupuk ...

(a) NPK

(b) urea

(c) ZA

(d) super fosfat

(e) semua benar

4. Sepanjang perkembangan ilmu kimia, berikut hal-hal luar biasa yang coba dilakukan oleh ahli
kimia zaman dahulu :

1) mengubah suatu unsur menjadi emas

2) mencari zat penambah umur

3) mencari pelarut universal

Manakah yang telah berhasil dilakukan oleh ahli kimia pada masa ini?

(a) 1 saja

(b) 1 dan 2
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(c) 1 dan 3

(d) 2 dan 3

(e) belum ada yang berhasil dilakukan

5. Diketahui beberapa bahan kimia yang diproduksi oleh AS setiap tahunnya berikut

Bahan Kimia Produksi (miliar pon)

etilena 50
propilena 33

natrium hidroksida 16
klorin 21

Salah satu bahan kimia si atas digunakan sebagai bahan dasar pembuatan sabun. Apabila dike-
tahui bahwa e�siensi pembuatan sabun adalah 10% massa bahan dasar tersebut, tentukan berapa
miliar pon sabun yang dihasilkan tiap bulannya!

(a) 2,1

(b) 0,175

(c) 3,3

(d) 1,6

(e) 0,13
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