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Karbohidrat

Mudah

1. Suatu karbohidrat memiliki fungsi utama pada makhluk hidup sebagai ... .

(a) Enzim

(b) Pembangun molekul

(c) Sumber energi

(d) Transporter/pembawa berbagai zat

(e) Pelapis jaringan adiposa

2. Pada awalnya, suatu senyawa diberi nama 'karbohidrat' karena ... .

(a) Terdiri dari karbon dan hidrogen

(b) Tersusun dari senyawa hidrat karbon

(c) Terdiri dari karbon dan hidrat

(d) Terdiri dari karbon yang bereaksi dengan air

(e) Terdiri dari karbon yang berikatan hidrogen dengan air

3. Manakah yang merupakan rumus molekul karbohidrat sesuai dengan de�nisinya sebagai hidrat
dari karbon?

(a) Cn (H2O)n

(b) CnH2n+2

(c) CnH2O

(d) Cn (H2O)m

(e) Cn (H2O)n+2

4. Jika dilihat dari strukturnya, karbohidrat merupakan ... .

(a) Suatu senyawa hidroksi aldehida

(b) Suatu senyawa hidroksi keton

(c) Suatu senyawa polihidroksi aldehida

(d) Suatu senyawa polihidroksi keton

(e) Tidak ada pilihan yang tepat

5. Manakah diantara pilihan berikut yang paling tepat sebagai kelompok untuk glukosa?

(a) Disakarida

(b) Oligosakarida
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(c) Heksosa

(d) Ketosa

(e) Polisakarida

Sedang

1. Rumus molekul yang tepat untuk sukrosa sesuai de�nisi awal karbohidrat (sebagai hidrat dari
karbon) adalah ... .

(a) C12H22O11

(b) C12 (H2O)11

(c) C6H12O6

(d) C6 (H2O)6

(e) C12(OH)11H

2. Manakah diantara pilihan di bawah ini yang paling tepat sebagai kategori untuk laktosa?

(a) Monosakarida

(b) Pentosa

(c) Heksosa

(d) Oligosakarida

(e) Trisakarida

3. Suatu karbohidrat dapat digolongkan sebagai polisakarida apabila ... .

(a) Tersusun atas banyak glukosa

(b) Tersusun atas lebih dari 10 unit oligosakarida

(c) Tersusun atas lebih dari 10 unit monosakarida

(d) Tersusun atas 2 sampai 10 unit oligosakarida

(e) Tersusun atas 2 sampai 10 unit monosakarida

4. Manakah di bawah ini yang tergolong trisakarida?

(a) Arabinosa

(b) Fruktosa

(c) Sukrosa

(d) Selulosa

(e) Ra�nosa

5. Suatu karbohidrat dengan rumus molekul C24 (H2O)21 kemungkinan besar merupakan suatu .... .

(a) Monosakarida

(b) Disakarida

(c) Trisakarida

(d) Tetrasakarida

(e) Polisakarida

(021) 29336036 / 0816950875 2 www.wardayacollege.com



W
ar
da
ya
C
ol
le
ge

Wardaya College Departemen Kimia

Sukar

1. Isomer optis dari suatu karbohidrat dibedakan berdasarkan ... .

(a) Posisi gugus hidroksilnya

(b) Kemampuannya mendepolarisasi cahaya

(c) Kemampuannya memantulkan cahaya

(d) Kemampuannya merotasi bidang cahaya terpolarisasi

(e) Kemampuannya merotasi bidang polarisasi cahaya

2. Pernyataan berikut ini yang tepat adalah ... .

(a) Suatu kon�gurasi absolut diberikan pada semua atom karbon karbohidrat

(b) Suatu atom karbon kiral tidak dapat memiliki isomer optis

(c) Karbon yang memiliki kon�gurasi R juga dapat diberi label D

(d) Karbon yang memiliki kon�gurasi S juga dapat diberi label D

(e) Tidak ada pilihan yang tepat

3. Senyawa berikut ini memiliki nama ... .

(a) D-eritrosa

(b) L-eritrosa

(c) D-threosa

(d) L-threosa

(e) Tidak ada pilihan yang tepat

4. Manakah diantara pasangan karbohidrat berikut yang merupakan diastereomer?

(a) D-eritrosa dan D-threosa

(b) D-eritrosa dan L-eritrosa

(c) D-glukosa dan L-glukosa

(d) D-glukosa dan D-galaktosa

(e) L-glukosa dan L-fruktosa

5. Suatu etanol dapat dibuat melalui reaksi fermentasi dengan bahan dasar suatu karbohidrat, bi-
asanya monosakarida. Manakah di bawah ini yang akan dihasilkan oleh reaksi fermentasi suatu
monosakarida yang umum?

(a) 1 mol etanol, 2 mol karbon dioksida

(b) 1 mol etanol, 1 mol karbon dioksida

(c) 1 mol etanol, 1 mol karbon dioksida, 1 mol air

(d) 3 mol etanol

(e) 2 mol etanol, 2 mol karbon dioksida
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