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Spektrofotometri

Mudah

1. Manakah diantara sinar berikut yang memiliki energi paling besar?

(a) ESR

(b) NMR

(c) Inframerah

(d) Gelombang-mikro

(e) Semuanya kira-kira setara

2. Ilmuwan pertama yang memulai penelitian spektroskopi adalah ... .

(a) Isaac Newton

(b) Nicolaus Copernicus

(c) Richard P. Feynman

(d) Gustav Kirchho�

(e) Robert Wilhelm Bunsen

3. Dalam suatu pengukuran spektrofotometri senyawa X dengan lampu natrium didapati bahwa
persen transmitansinya adalah sebesar 5,0 %. Berapakah nilai absorbansi senyawa X ini?

(a) 3,00

(b) 2,00

(c) 1,301

(d) 1,125

(e) Tidak dapat ditentukan dari data yang ada

4. Hukum Beer menyatakan bahwa ... .

(a) log P
P0

= εbc

(b) A = log T

(c) log P
P0

= T

(d) log P0

P
= εbc

(e) log P0

P
= T

5. Manakah diantara pernyataan berikut mengenai Hukum Bragg yang tepat?

(a) Berkaitan dengan analisis kristalogra� sinar-X

(b) Menyatakan bahwa nλ = d sin θ
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(c) Berkaitan dengan eksitasi sinar-X

(d) A dan B benar

(e) A, B dan C benar

Sedang

1. Dalam suatu sampel yang terdiri atas 3 komponen, X, Y dan Z didapati bahwa masing-masing
komponen memiliki transmitansi berurutan 0,075; 0,01; dan 0,200. Berapakah absorbansi total
yang akan teramati dari spektroskopi campuran ini?

(a) 2,000

(b) 1,275

(c) 3,125

(d) 3,824

(e) 1,824

2. Hukum Beer memiliki suatu keterbatasan, yakni ... .

(a) Tidak berlaku untuk analit dengan konsentrasi rendah

(b) Tidak berlaku untuk analit dengan konsentrasi tinggi

(c) Hanya berlaku untuk analit inorganik

(d) Hanya berlaku untuk analit yang tidak mempunyai gaya intermolekuler yang kuat

(e) Hukum Beer tidak memiliki keterbatasan

3. Berikut ini pernyataan yang paling tepat mengenai accelerating voltage (AV) yang diperlukan
pada analisis sinar-X adalah ... .

(a) Nilai λ0 spektrum kontinu bergantung pada nilai AV

(b) Nilai λ0 spektrum garis bergantung pada nilai AV

(c) Baik nilai λ0 spektrum kontinu maupun spektrum garis bergantung pada nilai AV

(d) Baik nilai λ0 spektrum kontinu maupun spektrum garis tidak bergantung pada nilai AV

(e) Nilai AV minimal yang diperlukan untuk menghasilkan spektrum garis semakin meningkat
sesuai dengan massa atom

4. Suatu logam X dianalisa menggunakan kristalogra� sinar-X (panjang gelombang= 1,2 ). Bila
diketahui bahwa jarak antar bidang kristal logam X adalah 1,6 , pada sudut berapakah terjadi
interferensi konstruktif (puncak difraksi orde pertama)?

(a) 44◦

(b) ≤ 44◦

(c) 22◦

(d) ≤ 22◦

(e) Tidak ada pilihan yang tepat

5. Suatu larutan KMnO4 6,23 ppm memiliki nilai transmitansi 0,195 setelah dianalisis menggunakan
spektrofotometer (panjang gelombang sinar= 520 nm) di dalam kuvet berukuran 1,00 cm. Bera-
pakah absorptivitas molar (dalam satuan cm−1M−1) larutan ini? (Ar K = 39, Mn = 55, O = 16)
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(a) 1, 8017× 104

(b) 1, 9017× 104

(c) 2, 0017× 104

(d) 2, 1017× 104

(e) Tidak ada pilihan yang tepat

Sukar

1. Nilai absorptivitas molar suatu analit dipengaruhi oleh ... .

(a) Konsentrasi analit di dalam larutan

(b) Indeks bias pelarut

(c) Elektrolit

(d) A dan B benar

(e) A, B dan C benar

2. Zink (II) dan suatu ligan L dapat membentuk kompleks 1:1 dengan absorbansi maksimum pada
600 nm. Selama konsentrasi L lebih banyak dari Zn (II) hingga 5 kali lipat, nilai absorbansi hanya
bergantung pada konsentrasi kation, dimana baik Zn (II) maupun L tidak memiliki nilai λmax
pada 600 nm.

Suatu larutan yang mengandung 1, 59 × 10−4M Zink (II) dan 1, 00 × 103M ligan L memiliki
nilai absorbansi 0,352 pada panjang gelombang 600 nm dengan kuvet 1,00 cm. Berapakah nilai
absorptivitas molar (M−1cm−1) senyawa kompleks tersebut?

(a) 2013,8 M−1cm−1

(b) 2113,8 M−1cm−1

(c) 2213,8 M−1cm−1

(d) 2313,8M−1cm−1

(e) 2413,8M−1cm−1

3. Penyimpangan Hukum Beer dapat diamati pada kasus berikut. Larutan-larutan dengan kon-
sentrasi indikator asam HIn (Ka = 1, 42 × 10−5) bervariasi disiapkan. Pada salah satu larutan
(tidak diberi penyangga) dengan konsentrasi total indikator 2, 00× 10−5M dilakukan pengukuran
absorptivitas molar pada 430 nm dan didapatkan:

ε

HIn 6, 30× 102

In− 2, 06× 104

Berapakah nilai absorbansi total yang terukur (digunakan kuvet 1,00 cm) ?

(a) 0,136

(b) 0,236

(c) 0,336

(d) 0,436

(e) 0,536
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4. Suatu tetrazin dianalisis menggunakan spektrofotometer UV-Vis dalam berbagai wujud dan pelarut.
Didapatkan spektrum berikut:

Spektrum manakah yang paling mungkin merupakan milik tetrazin dalam pelarut polar?

(a) a

(b) b

(c) c

(d) a atau b

(e) b atau c

5. Metode adisi-standar adalah salah satu metode analisis kuantitatif yang luas digunakan untuk
spektrofotometer UV.

Diketahui suatu spesimen urin sebanyak 2,00 mL, direaksikan dengan suatu reagen yang dapat
menghasilkan warna dengan adanya fosfat, kemudian sampel dilarutkan hingga 100 mL. Ke dalam
spesimen urin kedua (dengan volume sama, 2,00 mL) ditambahkan tepat 5,00 mL larutan fos-
fat yang mengandung 0,0300 mg fosfat/mL kemudian diberikan perlakuan yang sama dengan
spesimen pertama.

Absorbansi larutan dari spesimen pertama terukur sebesar 0,428 sementara dari spesimen kedua
0,538. Berapakah konsentrasi fosfat (dalam satuan mg/mL) di dalam spesimen?

(a) 0,252

(b) 0,262

(c) 0,272

(d) 0,282

(e) 0,292
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