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Amina dan Aminda

Mudah

1. Suatu amina memiliki titik didih yang lebih rendah dari alkohol yang setara karena ... .

(a) Sifatnya lebih asam

(b) Sifatnya lebih basa

(c) Ikatan N-H lebih polar dibanding O-H

(d) Ikatan N-H lebih kurang polar dibanding O-H

(e) Ukuran atom O yang lebih kecil dari N

2. Kekuatan dari amina sebagai suatu basa tergantung kepada ... .

(a) Ketersediaan pasangan elektron bebas pada N untuk menangkap elektron

(b) Kestabilan asam konjugasinya

(c) Densitas elektron pada karbon alfa

(d) A dan B benar

(e) A, B, dan C benar

3. Suatu fenilamina dapat diperoleh dari reduksi nitrobenzena melalui metode berikut ... .

(a) Sn/HCl

(b) Fe/HCl

(c) LiAlH4/eter

(d) A dan B benar

(e) A, B dan C benar

4. Manakah urutan yang paling tepat untuk kebasaan etilamina, ammonia dan fenilamina?

(a) Ammonia > etilamina > fenilamina

(b) Fenilamina > ammonia > etilamina

(c) Etilamina > ammonia > fenilamina

(d) Ammonia > fenilamina > etilamina

(e) Etilamina > fenilamina > ammonia

5. Manakah pernyataan yang paling tepat untuk menjelaskan kestabilan fenilammonium dibandingkan ammo-
nium adalah ... .

(a) Fenilammonium lebih stabil karena cincin benzena yang kaya elektron dapat menstabilkan muatan
positifnya

(b) Ammonium lebih stabil karena ukuran molekulnya lebih kecil menyebabkan interaksi dipol lebih kuat

(c) Fenilammonium lebih stabil karena ukuran molekulnya lebih besar menyebabkan gaya van der Waals
antar molekulnya lebih kuat
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(d) Ammonium lebih stabil karena adanya cincin benzena pada fenil ammonium menarik elektron dan
memperkuat muatan positifnya

(e) Tidak ada pilihan yang tepat

Sedang

1. Manakah di antara senyawa berikut yang dapat memudarkan warna larutan bromin?

(a) Propilamina

(b) 3-kloropropilamina

(c) Fenilamina

(d) Semuanya memudarkan larutan bromin

(e) Semuanya tidak memudarkan larutan bromin

2. Suatu NaOH dapat digunakan untuk membedakan suatu amida dan garam ammonium karena ... .

(a) Amida akan melepaskan gas NH3 bila bereaksi dengan NaOH tanpa pemanasan

(b) Garam ammonium tidak melepas gas NH3 bila direaksikan dengan NaOH tanpa pemanasan

(c) Amida sama sekali tidak melepaskan gas NH3 bila direaksikan dengan NaOH

(d) Garam ammonium sama sekali tidak melepaskan gas NH3 bila direaksikan dengan NaOH

(e) Garam ammonium langsung melepaskan gas NH3 bila direaksikan dengan NaOH tanpa pemanasan

3. Penataan-ulang Hofmann terjadi pada reaksi antara suatu amida dengan reagen ... .

(a) H2O/HCl

(b) P2O5

(c) LiAlH4

(d) Br2/KOH

(e) HNO2

4. Urea dapat dibuat melalui metode-metode berikut. Manakah yang merupakan sintesis Wohler?

(a) Reaksi CO2 dan NH3 dalam tekanan dan suhu tinggi

(b) Reaksi fosgen dan NH3

(c) Reaksi Cl2CO dan NH3

(d) Reaksi timbal sianat dan NH3

(e) Reaksi kalium sianat dan NH3

5. Apabila 72 gram urea dimetabolisme dengan enzim urease pada STP, berapakah volume total gas yang
terbentuk?

(a) 26,88 L

(b) 53,76 L

(c) 80,64 L

(d) 107,52 L

(e) Tidak ada pilihan yang tepat

Sukar

1. Manakah diantara pernyataan berikut yang tepat?
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(a) Sintesis azida adalah metode sintesis amina yang paling tidak efektif

(b) Pada sintesis azida terjadi pelepasan leaving group sebelum serangan elektro�l

(c) Pada sintesis azida terjadi pelepasan leaving group setelah serangan elektro�l

(d) Pembuatan amina primer melalui sintesis azida lebih selektif dibanding alkilasi amonia

(e) Sintesis azida dilakukan dengan reagen NaN2/H2 − Pt

2. Pada sintesis Gabriel, ftalimida berperan sebagai ... .

(a) Katalis

(b) Reagen utama

(c) Nukleo�l

(d) Elektro�l

(e) Tidak digunakan ftalimida pada sintesis Gabriel

3. Berikut ini reduktor yang dapat digunakan untuk reaksi aminasi reduktif adalah ... .

(a) H2-Pt

(b) NaBH3CN

(c) NaBH4

(d) A dan B benar

(e) A, B dan C benar

4. Asilasi suatu amina dapat berperan penting dalam pembuatan senyawa ... .

(a) Amida primer

(b) p-bromo anilin

(c) 2,4,6-tribromo anilin

(d) A dan B benar

(e) A, B dan C benar

5. Manakah di antara pernyataan berikut yang tepat mengenai senyawa nitrogen heterosiklis?

(a) Pirrol memiliki 5 atom karbon pada cincinnya

(b) Imidazol memiliki 4 atom karbon pada cincinnya

(c) Piridin bersifat lebih basa dari pirrol

(d) Substitusi aromatik elektro�lik pada pirrol terutama terjadi pada karbon ke-3 (C3)

(e) Histamin adalah contoh senyawa biologis yang mengandung pirrol
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