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Mudah

1. Manakah diantara pernyataan berikut yang paling tepat mengenai asam karboksilat?

(a) Asam karboksilat memiliki titik didih lebih rendah dibanding senyawa organik lain dengan ukuran dan
massa yang relatif sama

(b) Asam karboksilat tergolong asam kuat

(c) Asam karboksilat dapat larut di air karena sifatnya yang polar

(d) Asam karboksilat hanya dapat bereaksi esteri�kasi

(e) Tidak ada pilihan yang tepat

2. Senyawa manakah yang merupakan isomer dari asam propanoat?

(a) HOCH2CH2CHO

(b) CH2 = CHOCOCH3

(c) CH3CH(OH)CH3

(d) CH3O (CH2)2OH

(e) Tidak ada pilihan yang tepat

3. Manakah diantara senyawa berikut yang paling asam?

(a) Asam etanoat

(b) Asam kloroetanoat

(c) Asam dikloroetanoat

(d) Asam trikloroetanoat

(e) Tidak dapat ditentukan

4. Manakah diantara senyawa berikut yang merupakan produk dari reaksi antara etanoil klorida dan fenil
metanol?

(a) C6H5OCOCH3

(b) C6H5CH2Cl

(c) C6H5CH2CH2COCl

(d) C6H5CH2OCOCH3

(e) Tidak ada pilihan yang tepat

5. Diantara bahan berikut manakah yang paling tepat bila kita ingin mendapatkan etil etanoat?

(a) CH3COOH, CH3OH, asam sulfat encer

(b) CH3COOH, CH3CH2OH, asam sulfat pekat

(c) CH3CH2OH CH3COOH

(d) CH3COOH, CH3CH2OH, NaOH pekat

(e) CH3CH2OH, HCO2H, asam sulfat pekat

Sedang

1. Manakah diantara senyawa berikut yang memiliki pKa paling rendah?

(a) CH3COOH

(b) BrH2CCOOH
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(c) ClHCCOOH

(d) FCCOOH

(e) HCO2H

2. Untuk meningkatkan jumlah produksi ester, suatu pabrik seharusnya melakukan hal berikut ... .

(a) Mengurangi jumlah air

(b) Mereaksikan asam karboksilat dengan PCl5 sebelum dengan alkohol

(c) Mengganti jenis alkohol yang bereaksi

(d) Mengganti jenis asam karboksilat yang bereaksi

(e) Meningkatkan suhu reaktor

3. Manakah diantara pilihan berikut yang tepat menyusun senyawa berdasarkan turunnya pKa?

(a) Fenol, etanol, asam etanoat, asam kloroetanoat

(b) Asam etanoat, asam kloroetanoat, fenol, etanol

(c) Asam kloroetanoat, asam etanoat, fenol, etanol

(d) Etanol, fenol, asam etanoat, asam kloroetanoat

(e) Tidak ada pilihan yang tepat

4. Suatu asam karboksilat dapat diperoleh dari hidrolisis senyawa nitril N atau oksidasi alkohol L. Manakah
pilihan pasangan senyawa yang menghasilkan asam karboksilat yang sama?

N L

A CH3CH2CN CH3CH2OH

B C6H5CH2CN C6H5CH2CH2OH

C C6H5CH2CN C6H5CH2OH

D (CH3)2CHCN (CH3)3COH

E Tidak ada pilihan yang tepat

5. Manakah diantara senyawa berikut yang dapat bereaksi dengan etan-1,2-diol membentuk polimer dengan
jembatan ester?

(a) HOCH2CH2CH2CH2CH2CH2OH

(b) HOOCC6H4COOH

(c) HOC6H4COOH

(d) ClCH2CH2CH2CH2COOH

(e) Tidak ada pilihan yang tepat

Sukar

1. Manakah diantara pernyataan berikut mengenai sifat asam karboksilat yang paling tepat?

(a) Semakin panjang rantai asam karboksilat semakin kuat ikatan hidrogennya

(b) Panjang rantai karbon asam karboksilat tidak mempengaruhi titik didihnya

(c) Titik didih asam karboksilat hanya dipengaruhi kekuatan ikatan hidrogen

(d) Semakin panjang rantai karbon asam karboksilat semakin rendah kelarutannya di dalam air

(e) Tidak ada pilihan yang tepat

2. Manakah diantara asam karboksilat berikut yang paling mudah membentuk kristal bila larutannya (di dalam
pelarut air) didinginkan?
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(a) Asam heksanoat

(b) Asam sikloheksanoat

(c) Asam kloroheksanoat

(d) Asam heptanoat

(e) Asam benzoat

3. Berbagai macam ester telah berhasil diciptakan sebagai pewangi dan perisa sintetik. Bila kita ingin menda-
patkan fenil etanoat maka kita dapat menggunakan metode dibawah ini ... .

(a) Reaksi etanoil klorida dengan fenol

(b) Reaksi asam etanoat dengan fenol menggunakan katalis asam sulfat pekat

(c) Reaksi asam etanoat dengan fenol menggunakan katalis natrium hidroksida pekat

(d) A dan B benar

(e) A, B, C benar

4. Seorang ilmuwan melakukan percobaan untuk melihat sifat dari ketiga senyawa berikut:

Senyawa Struktur molekul

A CH3COCl

B C6H5Cl

C C2H5Cl

Bila ketiga senyawa ini direaksikan dengan NaOH hangat lalu campuran AgNO3 dan HNO3 encer berlebih,
urutkanlah mereka berdasarkan penurunan kecepatan terbentuknya endapan putih!

(a) A, B, C

(b) A, C, B

(c) B, A, C

(d) B, C, A

(e) Tidak terbentuk endapan putih

5. Senyawa A adalah asam etanoat. Bila A direaksikan dengan gas klorin dan sinar UV terbentuklah senyawa
B. Bila A direaksikan dengan SOCl2 terbentuklah senyawa C. Ketiga senyawa ini dilarutkan dalam air dan
dimasukkan ke dalam 3 beaker acak oleh seorang dosen, dan diberi label beaker 1, 2, dan 3 dan didapatkan
data berikut:

Beaker pH

1 1

2 5

3 4

Kemudian sang dosen meminta mahasiswanya mencocokkan masing-masing beaker dengan senyawa yang
dikandungnya, manakah diantara pilihan berikut yang harus diambil sang mahasiswa?

Senyawa A Senyawa B Senyawa C

a Beaker 1 Beaker 2 Beaker 3

b Beaker 2 Beaker 1 Beaker 3

c Beaker 3 Beaker 2 Beaker 1

d Beaker 2 Beaker 3 Beaker 1

e Tidak ada pilihan yang tepat
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