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Reaksi Campuran

Mudah

1. Diantara pilihan berikut yang termasuk campuran adalah ... .

(a) Udara

(b) Tanah

(c) Susu

(d) Air mineral

(e) Semua termasuk campuran

2. Berikut ini sifat yang dimiliki zat-zat di dalam suatu campuran adalah... .

(a) Inert

(b) Reaktif

(c) Tidak saling bereaksi

(d) Tidak berada dalam fase yang sama

(e) Tidak ada pilihan yang tepat

3. Apabila suatu campuran bereaksi, maka ... .

(a) Hasil reaksi akan lebih besar dibanding reaksi oleh senyawa murninya

(b) Hasil reaksi akan lebih kecil dibanding reaksi oleh senyawa murninya

(c) Hasil reaksi akan sama dibanding reaksi oleh senyawa murninya

(d) Hasil reaksi tergantung kepada komposisi campuran dan sifat reaksinya

(e) Campuran cenderung inert dan tidak dapat bereaksi

4. Suatu tabung dengan volume 7 liter berisi campuran gas metana(CH4) dan etana (C2H6) Gas
tersebut dibakar sempurna menghasilkan karbon dioksida(CO2) dan air. Jika volume metana
diketahui sebesar 4 liter, berapakah volume total karbon dioksida hasil pembakaran campuran
gas tersebut?

(a) 14 liter

(b) 8 liter

(c) 11 liter

(d) 12 liter

(e) 10 liter

5. 3,56 gram campuran kalium oksida dan kalsium oksida direaksikan dengan larutan HCl 0,5 M.
Dalam campuran tersebut mengandung 1,88 gram kalium oksida. Berapakah volume HCl yang
diperlukan untuk bereaksi habis dengan campuran tersebut? (Ar K: 39, Ca: 40, O: 16, Cl: 35,5)

1



W
ar
da
ya
C
ol
le
ge

Wardaya College Departemen Kimia

(a) 2 mL

(b) 20 mL

(c) 200 mL

(d) 10 mL

(e) 100 mL

Sedang

1. Manakah diantara campuran berikut yang memiliki pH paling mendekati 7 bila tiap komponennya
memiliki konsentrasi yang sama?

(a) HCl dan amonia

(b) Asam asetat dan amonia

(c) HCl dan NaOH

(d) Asam asetat dan NaOH

(e) Asam asetat dan natrium asetat

2. Campuran 1,3 gram Zn dan 6,35 gram Cu membentuk amalgam. Campuran tersebut dimasukkan
ke dalam wadah berisi asam klorida. Jika asam dalam kondisi berlebih, volume gas hidrogen (STP)
yang terbentuk adalah ... .

(a) 0,448 L

(b) 2,688 L

(c) 0,48 L

(d) 2,88 L

(e) 1,12 L

3. Diantara amalgam berikut manakah yang menghasilkan paling sedikit gas hidrogen bila direak-
sikan dengan asam kuat?

(a) Sn dan Fe

(b) Sn dan Pb

(c) Ag dan Pb

(d) Ag dan Cu

(e) Zn dan Cu

4. 2 gram campuran logam tembaga dan seng dilarutkan ke dalam 150 mL larutan asam klorida
menghasilkan 448 cm3gas hidrogen (STP). Berapakah massa tembaga dalam campuran tersebut?

(Ar Cu = 63,5; H = 1; Cl = 35,5; Zn = 65)

(a) 0,7 gram

(b) 1,3 gram

(c) 0,3 gram

(d) 1,27 gram

(e) 0,73 gram
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5. Seorang ilmuwan mengembangkan beberapa jenis bahan bakar yang merupakan campuran dari
berbagai jenis alkana yang berbeda. Manakah diantara bahan bakar berikut yang akan meng-
hasilkan emisi karbon dioksida paling banyak dalam jumlah yang sama?

(a) A: terdiri dari metana dan etana

(b) B: terdiri dari metana dan propana

(c) C: terdiri dari metana dan butana

(d) D: terdiri dari metana dan isobutana

(e) E: terdiri dari propana dan butana

Sukar

1. Campuran serbuk Al dan Zn sebanyak sebanyak 9,2 gram direaksikan dengan larutan HNO3 1 M
berlebih. Dari reaksi tersebut dihasilkan gas hidrogen 5,6 L dalam kondisi 0◦C dan 1 atm. Massa
Al dan Zn berturut-turut adalah .... .

(Ar Al = 27 ; Zn = 65)

(a) 5 gram dan 4,2 gram

(b) 4,2 gram dan 5 gram

(c) 2,7 gram dan 6,5 gram

(d) 6,5 gram dan 2,7 gram

(e) 3,2 gram dan 6 gram

2. Suatu campuran gas sebanyak 10 L yang terdiri atas campuran etana dan propana dibakar den-
gan 50 L oksigen berlebih. Volume gas sesudah reaksi adalah 33 L. Bila air yang terbentuk sete-
lah reaksi segera didinginkan dan dievakuasi dari reaktor, tentukan volume oksigen yang tidak
bereaksi!

(a) 2 L

(b) 4 L

(c) 5 L

(d) 9 L

(e) 12 L

3. Suatu campuran gas sebanyak 10 L yang terdiri atas campuran etana dan propana dibakar dengan
50 L oksigen berlebih. Volume gas sesudah reaksi adalah 33 L. Bila air yang terbentuk setelah
reaksi segera didinginkan dan dievakuasi dari reaktor, berapakah volume maing-masing komponen
gas dalam campuran ?

(a) etana: 2 L, propana: 8 L

(b) etana: 6 L, propana: 4 L

(c) etana: 5 L, propana: 5 L

(d) etana: 10 L, propana: 0 L

(e) etana : 0 L, propana: 10 L

4. 25 gram campuran MgCO3 dan CaCO3 direaksikan dengan 100 mL HCl 1,5 M. Kelebihan HCl
dinetralkan dengan 20 mL NaOH 0,25 M. Tentukan massa magnesium oksida dan kalsium oksida
yang dapat diperoleh dari pembakaran 25 gram campuran tersebut!

(Ar Mg = 24; C = 12; O = 16; H = 1; Cl= 35,5)
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(a) Massa MgO = 20 gram, massa CaO = 4,48 gram

(b) Massa MgO = 10 gram, massa CaO = 2,24 gram

(c) Massa MgO = 2,24 gram, massa CaO = 10 gram

(d) Massa MgO = 5 gram, massa CaO = 1,12 gram

(e) Massa MgO = 1,12 gram, massa CaO = 5 gram

5. Unsur aluminium dapat bereaksi dengan belerang membentuk aluminium sul�da. Apabila su-
atu amalgam seberat 50 gram dari Al dan Mg direaksikan dengan belerang berlebih, ternyata
didapatkan aluminium sul�da sebesar 75 gram. Berapakah massa magnesium di dalam amalgam
tersebut bila diasumsikan hanya aluminium yang bereaksi ?

(a) 23 gram

(b) 27 gram

(c) 41 gram

(d) 24 gram

(e) 9 gram
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