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Orde Reaksi dan Waktu Paruh

Mudah

1. Dinitrogen pentoksida (N2O5) mengalami reaksi dekomposisi berdasarkan reaksi berikut:

N2O5(g)→ 2NO2(g) +
1
2
O2(g)

Reaksi dekomposisi ini berlangsung pada suhu 67◦C berorde satu, berapakah konsentrasi N2O5

setelah 4 menit reaksi jika konsentrasi awal 0,3 M dan tetapan laju reaksi tersebut = 0,4/menit ?

(a) 0,02 mol/L

(b) 0,03 mol/L

(c) 0,04 mol/L

(d) 0,06 mol/L

(e) 0,8 mol/L

2. Diketahui reaksi berikut.

A(g)+B2(g) → produk

Orde reaksi terhadap A adalah satu dan orde reaksi B adalah 2. Laju reaksinya adalah 0,00385
M/menit jika konsentrasi [A]= 0,2M dan [B2] = 0,06 M. Berapakah konsentrasi [B2] jika konsen-
trasi [A] akhir = 0,04 M dengan laju reaksi 0,009 M/menit?

(a) 0,205 M

(b) 0,150 M

(c) 0,030 M

(d) 0,050 M

(e) 0,315 M

3. Suatu reaksi dekomposisi dinitrogen tetraoksida berdasarkan reaksi berikut.

N2O4(g) → 2NO2(g)

Pada suhu 100◦C orde reaksinya adalah nol dengan konsentrasi [N2O4] = 0, 125 M dan tetapan
lajunya 3× 10−3 M/menit. Pada konsentrasi berapakah laju reaksi sama dengan tetapan lajunya
?

(a) 3, 75× 10−4 M

(b) 0, 125 M

(c) 0, 024 M

(d) 0, 012 M

(e) Pada semua konsentrasi

4. 2, 25 M larutan H2O2 mengalami reaksi dekomposisi dengan orde reaksi satu. Berapakah waktu
yang diperlukan agar konsentrasi [H2O2] menjadi setengah dari semula jika diketahui tetapan laju
reaksi 7, 0× 10−4s−1.
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(a) 16,5 menit

(b) 8,5 menit

(c) 22,9 menit

(d) 11,5 menit

(e) 7,6 menit

5. Waktu yang diperlukan hingga suatu zat berkurang konsentrasinya sebesar setengah dari konsen-
trasi awal disebut ... .

(a) Waktu setengah

(b) Waktu paruh

(c) Waktu penguraian

(d) Waktu radiasi

(e) Tidak ada pilihan yang tepat

Sedang

1. Diketahui reaksi dekomposisi orde dua NOBr(g) → NO(g) + 1
2
Br2(g).

Waktu paruh reaksi ini 1,5 menit pada saat konsentrasi NOBr = 0, 25 M. Berapa lama waktu
yang diperlukan untuk reaksi sehingga terdapat 0, 04 M NOBr ?

(a) 15,79 menit

(b) 17,29 menit

(c) 8,625 menit

(d) 2,435 menit

(e) 4,245 menit

2. 2, 25 M larutan H2O2 mengalami reaksi dekomposisi dengan orde reaksi satu. Berapakah konsen-
trasi [H2O2] pada saat reaksi berlangsung 900 sekon jika diketahui tetapan laju reaksi 7, 0×10−4s−1.

(a) 1,250 M

(b) 0,350 M

(c) 0,20 M

(d) 1,198 M

(e) 0,020 M

3. Reaksi orde nol berikut.

A → produk

Diketahui konsentrasi awal [A] = 0, 3 M dan tetapan laju reaksi = 2, 6 × 10−2s−1. Berapakah
waktu reaksi sehingga konsentrasi [A] = 0, 15 M ?

(a) 5,77 sekon

(b) 11,54 sekon

(c) 23,08 sekon

(d) 26,65 sekon

(e) 13,33 sekon
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4. Diketahui waktu paruh reaksi dekomposisi orde nol adalah 29,4 hari. Berapa laju reaksi yang
terjadi jika konsentrasi awal 0,02 M menjadi 0,0025 M ?

(a) 0, 272 M/hari

(b) 0, 544 M/hari

(c) 0, 136 M/hari

(d) 3, 4× 10−4 M/hari

(e) 6, 8× 10−4 M/hari

5. Diketahui reaksi orde dua dari disosiasi suatu senyawa A → B, mempunyai tetapan laju reaksi
sebesar 0, 122 menit−1 dan konsentrasi awal 0,03 M. Berapakah waktu yang diperlukan pada saat
reaksi mengalami disosiasi 50% ?

(a) 273,22 s

(b) 546,45 s

(c) 1639,34 s

(d) 16666,67 s

(e) 12500 s

Sukar

1. Pada suatu percobaan didapatkan data sebagai berikut:

Konsentrasi reaktan (mol/L) Waktu reaksi (s)

0.2 24
0.4 12
0.6 8

Apabila kita gunakan konsentrasi reaktan 0.5 M maka waktu reaksi yang terukur adalah ... .

(a) 10 s

(b) 9.6 s

(c) 12 s

(d) 11.2 s

(e) Tidak ada pilihan yang tepat

2. Pada suatu percobaan didapatkan data sebagai berikut:

Konsentrasi reaktan (mol/L) Waktu reaksi (s)

0.2 24
0.4 12
0.6 8

Apabila kita ingin reaksi selesai pada detik ke-15 maka jumlah reaktan yang harus ditambahkan
adalah ... (mol/L).

(a) 0.2

(b) 0.1

(c) 0.12

(d) 0.32

(e) Tidak ada pilihan yang tepat
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3. Seorang ilmuwan meneliti efek penambahan suatu reaktan yang akan mempercepat peluruhan
hidrogen peroksida yang diukur melalui waktu paruhnya. Apabila didapatkan data sebagai
berikut:

Reaktan tambahan (M) Waktu paruh peroksida (s)

0 340
0.1 300
0.2 75
0.4 18.75

Bila untuk data berikutnya sang ilmuwan menggunakan 0.3 M reaktan tambahan tersebut bera-
pakah waktu paruh yang teramati?

(a) 4.6875 s

(b) 9.375 s

(c) 24.25 s

(d) 33.33 s

(e) Tidak ada pilihan yang tepat

4. Diketahui reaksi dekomposisi orde dua NOBr(g)→ NO(g)+1
2
Br2(g).

Waktu paruh reaksi ini 1,5 menit pada saat konsentrasi NOBr=0,25 M. Berapa lama waktu yang
diperlukan untuk reaksi dari 0,1 M NOBr menjadi 0,04 M ?

(a) 15,79 menit

(b) 17,29 menit

(c) 8,625 menit

(d) 11,28 menit

(e) 4,24 menit

5. Suatu reaksi dekomposisi A → B+C yang merupakan reaksi orde nol. Pada suhu 300◦C, 200 mg
sampel A mengalami pengurangan massa menjadi 43,5 mg selama lima belas menit. Berapa lama
waktu yang diperlukan agar zat A mengalami dekomposisi 90% ?

(a) 21,46 menit

(b) 16,78 menit

(c) 18,25 menit

(d) 17,26 menit

(e) 15,68 menit
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