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Metode Pemisahan & Aplikasinya

Mudah

1. Cara yang tepat untuk memisahkan garam yang masih tercampur dengan zat-zat yang tak di-
inginkan/pengotor adalah...

(a) Filtrasi

(b) Rekristalisasi

(c) Destilasi

(d) Ekstraksi

(e) Senrtrifugasi

2. Seorang siswa ingin memperoleh bensin dari zat bumi, cara yang tepat untuk memperoleh bensin
tersebut adalah...

(a) Rekristalisasi

(b) Destilasi

(c) Ekstraksi

(d) Sentrifugasi

(e) Sublimasi

3. Metode pemisahan yang didasarkan dengan perbedaan ukuran partikel di dalamnya disebut...

(a) Evaporasi

(b) Kromatogra�

(c) Filtrasi

(d) Sublimasi

(e) Ekstraksi

4. Suatu campuran dapat dipisahkan dengan cara evaporasi...

(a) Berdasarkan perbedaan ukuran partikel

(b) Berdasarkan kemampuan zat untuk menyublim

(c) Berdasarkan perbedaan titik didih

(d) Berdasarkan kemampuan zat untuk mengembun

(e) Berdasarkan kemampuam zat untuk larut

5. Batu didih yang ditambahkan dalam pada proses destilasi berfungsi...

(a) Sebagai katalis

(b) Meratakan panas

(c) Menyerap air

(d) Menjaga kestabilan suhu

(e) Pemisah antara zat pelarut dan zat terlarut
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Sedang

1. Filtrasi/penyaringan larutan panas sebaiknya dilakukan dengan memperhatikan hal-hal di bawah
ini, kecuali...

(a) Penyaringan dilakukan menggunakan kertas saring dan secepat mungkin selagi panas

(b) Penyaringan menggunakan corong Buchner sehingga lebih cepat

(c) Penghangatan corong dan penampung �ltrat terlebih dahulu

(d) Penyaringan menggunakan corong bermulut sempit sehingga menghasilkan tekanan ke bawah
yang lebih besar ketika penuangan

(e) a dan b

2. Suatu senyawa X dari fase cair akan diubah menjadi fase padatan (kristal), maka pernyataan
dibawah yang salah adalah...

(a) ∆Gliquid < ∆Gsolid

(b) ∆Sliquid > ∆Ssolid

(c) Proses pengkristalan semakin cepat ketika suhu diturunkan

(d) ∆Hliquid > ∆Hsolid

(e) ∆Hreaksi = +

3. Campuran senyawa biner mengandung 25 % mol heptana dan 75% mol heksana dengan titik
didih 75 °C. P0 heksana adalah 1050 torr dan P0 heptana adalah 427 torr (1 torr = 1 mmHg).
Komposisi mol uap heksana dan heptana tersebut adalah...

(a) 25% heksana dan 75% heptana

(b) 50% heksana dan 50% heptana

(c) 75% heksana dan 25% heptana

(d) 45% heksana dan 55% heptana

(e) 20% heksana dan 80% heptana

4. 1 L air laut dipanaskan dengan suhu tertentu sehingga tersisa kristal garam. Kristal tersebut
memiliki massa sebesar 2.12 gram. Jika diketahui kerapatan air laut tersebut adalah 1.4 g/mL.
Air yang menguap dan kadar garam dalam air laut tersebut adalah...

(a) 14000 g dan 140 bpj

(b) 1386.88 dan 212 bpj

(c) 1999.86 g dan 1400 bpj

(d) 1386 g dan 3520 bpj

(e) 1397.88 dan 2120 bpj

5. Sebanyak 0.5 g asam benzoat yang kurang murni di larutkan menggunakan air panas dan diaduk
sampai homogen. Kemudian larutan tersebut disaring dengan kertas saring yang bobotnya 0.0024
g menggunakan bantuan vakum buchner. Filtrat yang diperoleh didinginkan sehingga terbentuk
kristal kembali. Campuran yang berisi kristal tersebut disaring kembali menggunakan kertas
saring dengan bobot 0.0033 g. Setelah proses penyaringan, sampel beserta kertas saring diker-
ingkan dan ditimbang bobotnya. Bobot dari hasil penimbangan diperoleh sebesar 0.3682 g. Bobot
pengotor dan rendemen asam benzoat tersebut adalah...
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(a) 0.1318 g dan 82%

(b) 0.1318 g dan 73%

(c) 0.1351 g dan 73%

(d) 0.1342 g dan 82%

(e) 0.1375 g dan 78 %

Sukar

1. Suatu campuran yang terdiri dari zat padat sebesar 10% disaring menggunakan �lter batch. Data
�ltrat yang dihasilkan sebagai berikut:
Waktu (menit) 7.5 30 45 95

Filtrat (cm3) 1.75 3.80 4.75 6.75
Apabila alat �lter batch dijalnkan dengan beda tekanan sebesar 250 Pa dan luas area �lter
sebesar 0.65 cm2. Nilai resistensi spesi�k dan volume �ltrat yang diperoleh pada menit ke 15
adalah... (Asumsikan kertas saring tidak dapat dimampatkan dan viskositas �ltart sebesar 1.33×
10−3Nsm−2)

(a) 1.85× 108m−2dan 2.50 mL

(b) 1.20× 108m−2dan 1.31 mL

(c) 1.85× 108m−2dan 2.62 mL

(d) 3.80× 108m−2dan 3.10 mL

(e) 4.15× 108m−2dan 1. 85 mL

2. Suatu kolom destilasi memisahkan 700 g/jam campuran 40% benzena dan 60% toluena. Pro-
duk yang diperoleh dari kondensor pada bagian atas kolom mengadung 92% benzena dan bagian
bawah dari kolom tersebut mengandung 95% toulena. Apabila aliran uap yang memasuki kon-
densor tersebut dari bagian atas kolom adalah 450 g/jam dan sebagian produk dari kondensor
dikembalikan ke kolom sebagai aliran balik (re�uk). Nilai rasio jumlah produk yang dialirkan
kembali dengan produk yang dihasilkan bagian atas kolom adalah...

(a) 15%

(b) 30%

(c) 45%

(d) 60%

(e) 75%

3. Dalam 1 ton bauksit diketahui mengandung unsur Alumina trihidrat(Al2O3.3H2O) sebanyak
4×105ppm. Apabila 1 kg mineral bauksit dilarutkan kedalam NaOH dengan suhu tertentu diper-
oleh larutan berupa bubur berwarna merah, kemudian bubur yang diperoleh diendapkan menjadi
kristal dengan penambahan bahan tertentu sesuai reaksi di bawah. Kristal tersebut kemudian di
leburkan dan dielektrolisis pada suhu 950 oC. Dari proses pemisahan tersebut, kadar aluminium
yang diperoleh sebanyak...
Al2O3.xH2O + 2NaOH → 2NaAlO2 + xH2O + residu
2NaAlO2 + 4H2O −→ Al2O3.3H2O+ 2NaOH

(a) 5.00 %

(b) 6.91 %

(c) 12.82 %

(021) 29336036 / 0816950875 3 www.wardayacollege.com



W
ar
da
ya
C
ol
le
ge

Wardaya College Departemen Kimia

(d) 25.50 %

(e) 40.00 %

4. Seorang siswa melakukan percobaan ekstraksi cair-cair dengan cara 25 mL larutan jenuh I2dalam CHCl3yang
berwarna ungu pekat dimasukkan ke dalam corong pisah dan ditambahkan akuades sebanyak 200
mL. Campuran tersebut dikocok selama 1 jam dan terbentuk 2 lapisan larutan, yaitu lapisan per-
tama berwarna jingga dan lapisan kedua berwarna ungu pekat. Lapisan tersebut kemudian dip-
isahkan dan diambil masing-masing sebanyak 5 mL pada wadah yang berbeda. Kedalam larutan
tersebut masing-masing ditambahkan 3 tetes amilum dan dititrasi menggunakan Na2S2O30.1 N.
Proses titrasi dihentikan ketika terjadi perubahan warna dari warna awal menjadi tak berwarna/ben-
ing. Diperoleh volume Na2S2O3yang terpakai untuk larutan berwarna ungu sebanyak 15.5 mL dan
untuk larutan berwarna jingga sebanyak 1.5 mL. Berdasarkan percobaan tersebut, nilai koe�sien
distribusi I2adalah...

(a) 4

(b) 5

(c) 7

(d) 8

(e) 10

5. Zat terlarut A memiliki koe�sien distribusi antara benzena dan air adalah 3. Apabila larutan
100 mL A 0.01 M dalam air diekstraksi dengan benzena 500 mL 1× dan larutan 100 mL A 0.01
M dalam air diekstraksi dengan benzena 5× (masing-masing 100 mL), Banyak fraksi A yang
tertinggal dalam fasa air secara berturut-turut adalah...

(a) 5% dan 5%

(b) 6.2% dan 0.098%

(c) 6.2% dan 5%

(d) 5% dan 0.098%

(e) 0.98% dan 0.98%
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