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Minyak Bumi

Mudah

1. Suatu minyak bumi paling banyak mengandung ... .

(a) Senyawa halida

(b) Senyawa hidrokarbon

(c) Senyawa karbonat

(d) Senyawa karbohidrat

(e) Senyawa karbida

2. Atom yang paling banyak terkandung pada minyak bumi adalah (persen massa) ... .

(a) Karbon

(b) Hidrogen

(c) Nitrogen

(d) Oksigen

(e) Lainnya

3. Atom kedua terbanyak pada minyak bumi adalah (persen massa) ... .

(a) Karbon

(b) Hidrogen

(c) Nitrogen

(d) Oksigen

(e) Lainnya

4. Unsur/senyawa yang tidak terdapat pada minyak bumi adalah ... .

(a) Hidrokarbon

(b) Belerang

(c) Alkana

(d) Besi

(e) Timbal

5. Senyawa hidrokarbon di bawah ini yang paling banyak terdapat pada minyak bumi adalah ... .

(a) Alkana

(b) Alkena

(c) Alkuna

(d) Alkil halida

(e) Senyawa aromatis
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Sedang

1. Pemurnian suatu minyak bumi dapat dilakukan melalui proses ... .

(a) Distilasi

(b) Kondensasi

(c) Filtrasi

(d) Kromatogra�

(e) Gravimetri

2. Senyawa berikut ini yang bukan merupakan bahan bakar yang berasal dari pembusukan jasad makhluk hidup
adalah ... .

(a) Kerosen

(b) Avtur

(c) Para�n

(d) Oli

(e) Tidak ada pilihan yang tepat

3. Proses berikut termasuk ke dalam pengolahan minyak bumi, kecuali ... .

(a) Alkilasi

(b) Polimerisasi

(c) Reformasi

(d) Ekstraksi

(e) Adisi

4. Pada fraksionasi suatu minyak bumi, apakah fungsi utama dari fraksi yang menguap pada sekitar 573 K?

(a) Bahan bakar pesawat

(b) Bahan bakar diesel

(c) Bahan bakar kompor

(d) Bahan bakar mobil

(e) Lainnya

5. Seorang ilmuwan mengambil sampel premium dan solar dari SPBU terdekat. Manakah diantara pernyataan
di bawah ini yang paling mungkin muncul sebagai data pada pengukurannya?

(a) Premium lebih sulit dibakar dibanding solar

(b) Premium lebih bercabang pada rantai alkananya

(c) Premium lebih kental dari solar

(d) Premium lebih berwarna gelap dibanding solar

(e) Tidak ada pilihan yang tepat
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Sukar

1. Manakah pernyataan di bawah ini yang tepat berkaitan dengan perbedaan sifat �sik bensin dan solar?

(a) Mesin diesel kurang e�sien dibanding mesin bensin

(b) Mesin diesel menghasilkan tenaga yang lebih besar

(c) Mesin diesel membutuhkan pemanasan lebih lama

(d) Mesin diesel mengonsumsi bahan bakar lebih banyak

(e) Mesin diesel lebih tahan lama dan mudah perawatannya

2. Bitumen adalah salah satu senyawa hasil fraksionasi minyak bumi. Manakah diantara pernyataan berikut
yang tepat mengenai senyawa tersebut?

(a) Ukuran molekulnya kecil

(b) Massa jenisnya relatif rendah

(c) Digunakan untuk pelumas

(d) Paling cepat didapatkan pada proses distilasi

(e) Titik didihnya paling tinggi

3. Pada suatu proses fraksionasi minyak bumi didapatkan 4 fraksi. Manakah pasangan fraksi dan fungsinya
yang tepat?

(a) Bitumen: bahan baku lilin

(b) Kerosen: pelumas

(c) Butana: bahan pendingin

(d) Propana: bahan bakar bajaj

(e) Nafta : sebagai bahan bakar kompor

4. Seorang peneliti pada perusahaan eksplorasi meneliti fraksi-fraksi minyak bumi yang digambarkan sebagai
berikut. Fraksi manakah yang memiliki viskositas sekitar 1.64 cP?

(a) 0-70 derajat celsius

(b) 70- 140 derajat celsius
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(c) 140-210 derajat celsius

(d) 210-280 derajat celsius

(e) Diatas 300 derajat celsius

5. Sejumlah siswa melakukan kunjungan kerja ke laboratorium milik perusahaan eksplorasi minyak bumi.
Mereka mencoba mengambil data untuk 2 buah sampel fraksi minyak bumi. Fraksi A memiliki titik didih
89.5 derajat celsius sementara fraksi B memiliki titik didih 177.8 derajat celsius. Kedua fraksi diencerkan
dengan proporsi yang sama lalu diambil datanya menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Manakah data
yang akan mereka dapatkan?

(a) Fraksi A memiliki absorbansi lebih besar dari fraksi B

(b) Fraksi B memiliki absorbansi lebih besar dari fraksi A

(c) Fraksi A memiliki serapan maksimum pada panjang gelombang lebih rendah dari fraksi B

(d) Fraksi B memiliki serapan maksimum pada panjang gelombang lebih rendah dari fraksi B

(e) Fraksi A dan B memiliki panjang gelombang serapan maksimum dan absorbansi sama besar
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