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1. Sebelum mengerjakan soal, telitilah dahulu jumlah dan nomor halaman yang terdapat
pada naskah soal. Naskah soal ini terdiri dari 50 soal pilihan ganda, dan 2 soal essay.

2. Tulislah identitas peserta dengan jelas pada lembar jawaban yang disediakan, sesuai
petunjuk pengawas ruangan.

3. Pada soal pilihan ganda pilihlah jawaban yang benar, dengan menghitamkan salah
satu jawaban yang ada pada lembar jawaban.

4. Untuk soal essay, jawablah pada lembar jawaban yang telah disediakan dengan
jawaban menggunakan uraian sesuai dengan pertanyaan yang ada pada lembar soal.

5. Peserta diperbolehkan menggunakan kalkulator.

6. Selama perlombaan berlangsung, peserta tidak diperbolehkan menggunakan alat
komunikasi dalam bentuk apapun.

7. Selama perlombaan berlangsung, peserta tidak diperbolehkan untuk keluar masuk
ruang perlombaan, kecuali dengan ijin pengawas.

8. Peserta tidak diperkenankan bertanya atau meminta penjelasan mengenai soal-soal
yang diujikan kepada siapa pun, kecuali kepada pengawas ujian.

9. Untuk keperluan coret mencoret, harap menggunakan tempat yang kosong pada
naskah soal ini dan jangan pernah menggunakan lembar jawaban karena akan
mengakibatkan jawaban Anda tidak dapat terbaca.

10. Waktu yang disediakan untuk mengerjakan soal adalah 120 menit.

11. Sistem penilaian :
 Soal pilihan ganda

1. Jawaban benar mendapat nilai +4
2. Jawaban salah mendapat nilai -1
3. Tidak dijawab mendapat nilai 0

 Soal Essay
1. Setiap langkah benar akan mendapatkan poin sesuai yang tertera pada soal,

dengan nilai maksimal 20 poin untuk masing-masing soal.
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1. The product of reaction between 3-methyl butanal with n-buthanol (excess) using

acid catalyst is …

a. 1,1-dibutoxy-3-methylbuthane

b. 3-methyl butanoic acid

c. 1-butoxy-3-methylbuthane

d. 2-methyloctane 4,4-diol

e. No reaction, because aldehid cant react with alkohol

2. Suatu campuran gas metana 80% dan sisanya etana mempunyai volume 2 liter,

tekanan 4 atm pada temperatur 30 oC, jika gas tersebut mempunyai berat 109 mg,

maka Mr campuran dan mol gas dalam campuran tersebut adalah........

a. 402,55 mg/mol ; 0,57 mol

b. 400,82 mg/mol ; 0,53 mol

c. 385,70 mg/mol ; 0,35 mol

d. 338,50 mg/mol ; 0,32 mol

e. 211,55 mg/mol ; 0,20 mol

3. C6H6 + Br2 → C6H5Br + HBr

In an experiment to prepare bromobenzene according to the equation, a student

reacted 20.0 g of C6H6 with 0.310 mol of bromine. If 28.0 g of C6H5Br was obtained,

what was percentage yield?

a. 31.5 d. 69.7

b. 40.3 e. 49.7

c. 57.6

4. Suatu sampel besi oksida ( senyawa yang hanya mengandung besi dan oksigen )

dianalisis dan ditemukan mengandung 72,5% besi. Rumus empiris senyawa ini adalah

….

a. FeO

b. Fe3O2

c. Fe3O4

d. Fe2O3

e. Fe4O3

5. Pernyataan berikut manakah yang tidak benar ?

a. Semua asam Bronsted Lowry mengandung proton dan muatannya (+,-,0)
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b. Semua asam Lewis adalah asam Bronsted-Lowry

c. Semua basa Bronsted Lowry mengandung PEB

d. Semua basa Bronsted Lowry mengandung ikatan π dan muatannya 0 atau –

e. Semua basa lewis adalah basa Bronsted Lowry

6. Jika 100 mL larutan NaOH 1 M direaksikan dengan 100 mL larutan HCl 1 M dalam

sebuah kalorimeter, ternyata suhu larutan naik dari 26,5 oC menjadi 32 oC. Jika kalor

jenis larutan dianggap sama dengan kalor jenis air  = 4,2 J/g oC, maka perubahan

entalpi reaksi adalah..........

a. -45,9 kJ/mol

b. -46,2 kJ/mol

c. -54,6 kJ/mol

d. -77,7 kJ/mol

e. -83,3 kJ/mol

7. Senyawa garam dari logam alkali yang banyak digunakan dalam fotografi adalah.....

a. Natrium klorida

b. Natrium tiosulfat

c. Natrium karbonat

d. Kalium klorida

e. Kalium perklorat

8. Etilena glikol (C2H4(OH)2) merupakan zat yang dapat menurunkan titik beku air pada

musim dingin dan menaikkan titik didih air pada radiator di musim panas. Jika

radiator mobil berisi 20 L air, maka banyaknya etilena glikol yang harus ditambahkan

agar larutan membeku pada temperatur -18 oC  adalah......

( Kb = 0,52 oC/m, Kf = 1,86 oC/m )

a. 12.000 g

b. 12.500 g

c. 11.000 g

d. 11.500 g

e. 10.000 g

9. Berapa pH larutan yang terbentuk bila sebanyak 0,0700 mol NaOH ditambahkan

kedalam 1 L larutan HCl 0,0600 M ?

a. 3,45 d. 12,00
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b. 8,90 e. 13,50

c. 11,00

10. Senyawa (CH3)2CHCH(CH3)2 jika dibuat 5 konformasi sesuai dengan proyeksi
Newman , manakah yang merupakan konformasi Anti dan manakah yang konformasi
Gauche ?

1 2 3 4 5

a Anti Gauche Gauche Anti Gauche

B Anti Anti Gauche Anti Gauche

C Gauche Anti Gauche Gauche Anti

D Gauche Gauche Anti Anti Gauche

E Anti Gauche Anti Anti Gauche

11. Suatu senyawa terdiri dari 40% karbon, 6,67% hidrogen, dan sisanya oksigen.

Sebanyak 60 gr zat tersebut bila dilarutkan dalam 27 gr air (Mr =18) menyebabkan

tekana uap ¼ kali pelarut murninya. Rumus molekul senyawa tersebut adalah..........

a. C2H4O2

b. C3H6O3

c. C4H8O4

d. C5H10O5

e. C6H12O6

12. Jika 1 L larutan buffer pada pH 4,6 tersedia larutan 0,3 M Na2C2O4 dan 0,2 M HCl.

Berapakah volume Na2C2O4 dan HCl untuk membuat buffer tersebut ?

a. 321 mL dan 679 mL d. 579 mL dan 421 mL

b. 422 mL dan 578 mL e. 421 mL dan 579 mL

c. 679 mL dan 330 mL

13. Reaksi antara propena dan brom dalam larutan tetraklorida menghasilkan............
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a. 1-bromopropana

b. 2-bromoprpana

c. Siklopropana

d. 1,2-dibromopropana

e. 1,1,2,2-tetrabromopropana

14. Neutron termal adalah neutron yang bergerak dengan kecepatan molekul udara pada

suhu kamar. Neutron termal paling efektif untuk menginisiasi reaksi inti pada isotop
235U. Panjang gelombang (dalam nanometer) neutron yang bergerak dengan kecepatan

7,00 x 102 m/s adalah...........

(massa neutron = 1,675 x 10-27 kg)

a. 27,70

b. 3,890

c. 1,580

d. 0,590

e. 0,220

15. Berdasarkan sifat periodik unsur-unsur halogen, HF diharapkan mempunyai titik didih

paling rendah dibandingkan dengan HCl, HBr, dan HI. Tetapi pada kenyataannya HF

mempunyai titik didih yang paling tinggi. Hal ini disebabkan karena HF mempunyai

ikatan..........

a. Ion

b. Hidrogen

c. Kovalen

d. V.d. Waals

e. Kovalen ion

16. Dari reaksi-reaksi asam basa Bronsted-Lowry berikut, H2O yang bersifat Basa

terdapat pada reaksi.................

1. RNH2 + H2O → RNH3
+ + OH-

2. H2PO4
- + H2O → HPO4

2- + H3O+

3. HCO3
- + H2O → H2CO3

a. 1

b. 2

c. 3
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d. 1 dan 2

e. 1 dan 3

17. Dalam molekul berikut ini, jenis hibridisasi orbital atom yang ditunjukkan oleh panah

pada senyawa berikut adalah …

a. (i) sp3 (ii) sp3 (iii) sp2

b. (i) sp2 (ii) sp2 (iii) sp2

c. (i) sp   (ii) sp2 (iii) sp3

d. (i) sp2 (ii)sp3 (iii) sp2

e. (i) sp3 (ii) sp3 (iii) sp3

18. Mutiara adalah sistem Koloid...............

a. Padat dalam cair c. Cair dalam padat e. Gas dalam padat

b. Cair dalam gas d. Gas dalam cair

19. Pada reaksi pembuatan amoniak berikut :

∆H = -92 kJ

Kondisi yang menyebabkan amoniak terbentuk sebanyak mungkin adalah.............

a. Suhu rendah, tekanan tinggi

b. Suhu rendah, tekanan rendah

c. Suhu tinggi, tekanan tinggi

d. Suhu tinggi, tekanan rendah

e. Suhu tinggi, tekanan tidak berpengaruh

20. Kesadahan dalam air kran dapat ditentukan dengan titrasi sampel terhadap pereaksi

yang membentuk ion kompleks dengan ion logam larut. Indikator untuk metode titrasi

ini memerlukan penjagaan pH larutan sekitar 10. Berikut ini manakah larutan aqua

yang dapat digunakan untuk melakukan titrasi ini ?

a. Ammonia dan ammonium klorida

b. Ammonium klorida dan asam klorida

c. Natrium etanoat dan asam etanoat

CH3

i
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d. Natrium hidroksida dan natrium etanoat

e. Hanya natrium saja

21. Diketahui reaksi kesetimbangan 2HI(g) H2(g) + I2(g). Jika 0,1 mol gas HI

dimasukkan ke dalam wadah sebesar satu liter dan dipanaskan pada suhu 100 oC

terbentuk 0,02 mol gas I2. Pada keadaan setimbang, derajat disosiasinya

sebesar............................

a. 0,1

b. 0,2

c. 0,4

d. 0,5

e. 0,6

22. Suatu reaksi dekomposisi dari N2O5 sebagai berikut :

Reaksi tersebut merupakan reaksi orde satu dengan nilai k sebesar 6,93 x 10-5 s-1. Jika

[N2O5] sebesar 0,015 M direaksikan selama 15 menit, maka konsentrasi dari NO2

yang terbentuk sebesar ….

a. 0.017 M

b. 0.013 M

c. 0.008 M

d. 0.009 M

e. 0.004 M

23. Larutan sampel H2S sebanyak 100 mL dioksidasi menjadi sulfur oleh I2 yang

dihasilkan di anoda pada sel kulometri yang mengandung larutan KI berlebih. Diamati

perubahan potensial pada arus tetap sebesar 0,1 A. Harga potensial tetap dicapai pada

saat 45 menit. Maka massa H2S yang dihasilkan sebanyak ….

(Ar S=32,065 g/mol)

a. 95,39 mg d. 23,84 mg

b. 47,69 mg e. 28,00 mg

c. 31,79 mg

2N2O5(g) 4NO2(g) + O2(g)
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24. Vanadium di alam memiliki dua isotop dengan kelimpahan sebagai berikut:= 0,24 %= 99,76 %
Berapakah massa atom relatif Vanadium?

a. 23,0 gram/mol

b. 50,0 gram/mol

c. 51,0 gram/mol

d. 5,1 gram/mol

e. 5,0 gram/mol

25. Berikut ini merupakan suatu senyawa turunan benzena :

(i) p-nitrofenol

(ii) m-nitrofenol

(iii) Fenol

(iv) o-nitrofenol

Dari senyawa tersebut, urutan keasaman yang semakin lemah adalah …

a. (i),(ii),(iii),(iv)

b. (i), (iii), (iv), (ii)

c. (i), (iv), (ii), (iii)

d. (iii), (iv), (ii), (i)

e. (iii), (i), (ii), (iv)

26. Tiga Unsur dalam sistem periodik yang letaknya diagonal satu terhadap yang lain,

memiliki susunan elektron terluar menurut urutan..............

a. 2s2 2p1, 2s2 2p2, 2s2 2p3

b. 2s2 2p3, 3s2 3p3, 4s2 4p3

c. 3d3 4s2, 4d3 5s2, 5d3 6s2

d. 3d1 4s2, 3d2 4s2, 3d3 4s2

e. 2s2 2p3, 3s2 3p4, 4s2 4p5

27. 14,36 gram suatu oksida timbal dengan rumus PbxOy direduksi dengan gas hidrogen,

sehingga terbentuk 12,44 gram timbal (Pb = 207 ; O = 16). Maka harga x dan y adalah

….

a. 1 dan 1 d. 2 dan 3
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b. 1 dan 2 e. 3 dan 2

c. 2 dan 1

28. Berikut adalah data hasil penyulingan tingkat minyak bahan bakar sebagai berikut :

No. Jumlah Atom TitikDidih

1 C1-C4 < 40

2 C5-C10 40-180

3 C11-C12 160-250

4 C13-C25 220-350

5 C26 – C28 >350

Fraksi yang digunakan untuk bahan bakar motor adalah……

a. 5

b. 4

c. 3

d. 2

e. 1

29. Pada pembuatan ammonia dengan proses Haber-Bosch, ammonia dibuat langsung

dari unsur-unsurnya. Jika dalam ammonia diloncatkan bunga listrik maka terurailah

menjadi nitrogen dan hidrogen dan sebaliknya jika campuran nitrogen dan hidrogen

diloncatkan bunga listrik akan terbentuk ammonia. Maka akan terbentuk reaksi

kesetimbangan:

N2 + 3H2 2NH3

Namun, keadaan setimbang tersebut hanya dapat tercapai pada temperatur tinggi

dengan katalisator...

a. Fe2O3

b. Fe3O4

c. Al2O3

d. Campuran Fe3O4 dan Al2O3

e. Campuran Fe2O3 dan Al2O3

30. Entalpi standar pembentukan asetilena pada reaksi berikut dalam (kJ.mol-1) adalah...

2C2H2(g) + 5O2(g) → 4CO2(g) + 2H2O(l) ∆H˚ = –2243.6 kJ

C(s) + O2(g) → CO2(g) ∆H˚ = –393.5 kJ

H2(g) + 1/2 O2(g) → H2O(l) ∆H˚ = –285.8 kJ
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a. 49,0 b.  98,0 c.  1121,8 d.  1564,3       e. 1873,7

31. Suatu larutan yang terdiri dari 0,150 M Co2+ dan 0,075 M Cd2+, kemudian

dielektrolisis dengan kawat platina, baik di katoda maupun di anoda. Tuliskan reaksi

di anoda!

a. Co2+ + 2e → Co

b. Cd2+ + 2e → Cd

c. Cd → Cd2+ + 2e

d. Co → Co2+ + 2e

e. (a) salah (b) benar

32. Dari soal no.31 di atas, hitung potensial sel di katoda saat Cd2+ mulai direduksi!

(E0
Co

2+/Co = -0,277 volt  dan E0
Cd

2+/Cd = -0,403 volt)

a. - 0,436 volt d. + 0,364 volt

b. - 0,364 volt e. – 0,68 volt

c. + 0,436 volt

33. Bila 2 liter etil alkohol pada temperatur 20 oC mengandung 2,04 x 1025 molekul, maka

jumlah molekul selain etil alkohol dalam 1 liter cuplikan etil alkohol yang

kemurniannya dinyatakan 99,99% adalah sebanyak...............

a. 2,72 x 1020

b. 1,04 x 1021

c. 2,14 x 1021

d. 3,13 x 1023

e. 2,04 x 1021

34. Yang manakah senyawa di bawah ini yang membutuhkan energi paling besar untuk

membentuk ion gas?

a. NaF b.  Na2O c.  MgO d.  MgF2 e. MgBr2

35. The acid base indicator methyl red has a Ka of 1 x 10-5. Its acidic form is red while its

alkaline form is yellow. If methyl red is added to a colorless solution with a pH = 7,

the color will be …..

a. Pink d. Yellow

b. Red e. Blue

c. Orange
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36. Perhatikan senyawa-senyawa berikut ini :

dari senyawa-senyawa tersebut, senyawa yang bersifat aromatis, non aromatis, dan

anti-aromatis adalah …..

a. aromatis : (iii); non aromatis : (i), (ii); anti-aromatis : (iv),(v)

b. aromatis : (i),(iii), (iv); non aromatis :(ii); anti-aromatis : (v)

c. aromatis : (iii); non aromatis : (i), (ii); anti-aromatis : (iv),(v)

d. aromatis : (iii),(v),(ii) ; non aromatis :(ii); anti-aromatis : (i)

e. aromatis : (i); non aromatis : (ii), (iii); anti-aromatis : (iv),(v)

37. Asam propanoat  dibuat dengan mengoksidasikan senyawa……….

a. CH3COCH3 c. CH3CH2OH e. CH3COCH3

b. CH3CH(OH)CH3 d. CH3CH2CHO

38. As2S3 adalah koloid yang bermuatan negatif, larutan yang paling baik untuk

mengkoagulasikan koloid ini adalah...............

a. Kalium fosfat

b. Magnesiumm sulfat

c. Barium nitrat

d. Besi(III) klorida

e. Besi(II) sulfat

39. Warna yang indah pada batu permata (gem) adalah disebakan oleh adanya pengotor

yang merupakan ion-ion logam transisi. Tanpa adanya pengotor ini, maka batu

permata adalah tidak berwarna. Misalnya warna merah pada ruby (permata yang

berwarna merah delima) adalah akibat digantinya sekitar 1% ion Al3+ oleh ion Cr3+
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(d3) . Apabila sebagian dari ion Al3+ diganti oleh ion Fe2+ (d6), Fe3+ (d5), Ti4+ (d0),

maka akan diperoleh permata berwarna.........................

a. Biru

b. Merah

c. Kuning

d. Hijau

e. Orange

40. Kecepatan reaksi dari suatu gas dinyatakan sebagai v = k[A][B]. Bila volume yang

ditempati gas-gas diperkecil ¼ kali dari volume semula, maka kecepatan reaksinya

jika dibandingkan dengan kecepatan reaksi semula adalah.....................

a. 1/8 kali d. 8 kali

b. 1/16 kali e. 16 kali

c. 4 kali

41. Arrange the following compound from nonpolar to polar molecules !

a. methanol-ethylene glycol-chloroform

b. methanol-chloroform-ethylene glycol

c. ethylene glycol-methanol-chloroform

d. chloroform-methanol-ethylene glycol

e. chloroform-ethylene glycol-methanol

42. Reaksi :

Nama senyawa X yang dihasilkan dan jenis reaksinya adalah…

a. Klorobenzena, halogenasi

b. Klorobenzena, alkilasi

c. Anilin, alkilasi

d. Anilin, halogenasi

e. Toluena, Alkilasi

+ Cl Cl Fe
HCl X+
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43. Suatu sampel sebanyak 1,500 g dari besi larut dalam suasana asam. Besi tersebut

direduksi menjadi Fe2+ dan dititrasi dengan 10,75 mL KMnO4 0,03962 M. Berapakah

% Fe2+ dalam sampel? (Mr Fe = 55,587 g/mol)

a. 7,87 % d. 1,58 %

b. 4,54 % e. 1,26%

c. 3,18 %

44. Contoh polimer dan kegunaannya yang tepat adalah :

Polimer Kegunaan

A Polivinilklorida Pipa Plastik

B Selulosa Sutra

C Polietilena Cat

D Protein Kapas

E Polistirena Ban Mobil

45. Perhatikan persamaan berikut:

2 Fe(NO3)2 + 4 HNO3 2 Fe(NO3)3 + 2 H2O + 2 NO2

Zat yang berfungsi sebagai reduktor pada reaksi diatas adalah ….

a. Air d. Nitrogen Dioksida

b. Asam Nitrat e. Besi(II) Nitrat

c. Besi(III) Dioksida

46. Hasil kali kelarutan PbCl2 adalah 1,6 x 10-5. Bila 500 mL larutan Pb(NO3)2 0,04 M

dicampur dengan 500 mL larutan HCl 0,02 M, maka ….

a. Belum terbentuk endapan PbCl2

b. Terbentuk endapan PbCl2

c. Terbentuk larutan penyangga

d. Terjadi hidrolisis

e. Tidak terjadi reaksi

47. Karbol adalah senyawa turunan benzen yang banyak digunakan sebagai bahan

antiseptik. Rumus molekul dari karbol adalah..............
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a. C6H5OH

b. C6H5CH3

c. C6H5NH2

d. C6H5COOH

e. C6H5CHO

48. Suatu larutan mengandung 6% berat etanol. Jika kerapatan etanol adalah 0,798 g/cm3,

maka konsentrasi etanol jika dinyatakan dalam mol/L adalah ….

a. , d. ,
b. , e. ,
c. ,

49. Ketika 0,1 M larutan berair dari aluminium nitrat, magnesium nitrat, natrium nitrat,

dan urea (NH2)2CO, disusun berdasarkan peningkatan titik didih. Manakah yang

benar dari urutan di bawah ini ?

a. Al(NO3)3 = Mg(NO3)2 = (NH2)2CO = NaNO3

b. Mg(NO3)2 < (NH2)2CO < NaNO3 < Al(NO3)3

c. (NH2)2CO < NaNO3 < Mg(NO3)2 < Al(NO3)3

d. NaNO3 < Mg(NO3)2 < Al(NO3)3 < (NH2)2CO

e. Mg(NO3)2 > (NH2)2CO > NaNO3 > Al(NO3)3

50. Which one of the following species does not have eight valence electrons surrounding

the central atom?

a. CCl4 molecule d. OF2 molecule

b. NH3 molecule e. BCl3 molecule

c. NH4+ ion
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SOAL ESSAY
( Soal 1 : 20 Poin )
Suatu senyawa tertentu hanya berisi C, H, dan N. Pembakaran 0,125 g senyawa ini

menghasilkan 0,172 g H2O dan 0,279 g CO2.

a. Hitung jumlah mol CO2 dan H2O. ( 2 poin )
b. Cari persentase massa C, H, dan N dan rumus empiris senyawa ini. ( 12 poin )

c. Asumsikan rumus empiris juga rumus molekul. Gambarkan formula struktur untuk

empat isomer berbeda yang mungkin untuk senyawa dengan rumus ini. ( 4 poin )

Keempat senyawa memiliki titik didih yang berkisar dari 3 ° C hingga 48 °C.

d. Berdasarkan isomer pada no.(c), Yang manakah yang memiliki titik didih terendah

dan tertinggi. Jelaskan alasan Anda berdasarkan gaya antar molekul yang terlibat.

( 2 poin )

( Soal 2 : 20 poin )
Suatu sampel yaitu natrium oksalat sebanyak 0,6374 g dilarutkan dan diencerkan

hingga 100 mL. Kemudian dilakukan pembakuan larutan penitrasi yaitu larutan

sampel dipipet sebanyak 10 mL untuk dititrasi dengan larutan baku kalium

permanganat hingga titik akhir titrasi tercapai yaitu pada volume 10,15 mL. Untuk

volume larutan sampel yang sama dengan massa 2,1175 g dilakukan penentuan kadar

besi(II) ditambahkan larutan H2SO4 dan larutan SnCl2 kemudian dipanaskan dan

dititrasi dengan larutan baku kalium permanganat hingga titik akhir titrasi tercapai

yaitu pada volume 11,2 mL. Tentukan:

a. Reaksi yang terjadi pada pembakuan larutan penitrasi ( 4 poin )

b. Konsentrasi larutan baku kalium permanganat ( 7 poin )
c. Reaksi yang terjadi pada penentuan kadar besi(II) ( 4 poin )

d. Massa besi(II) dalam sampel ( 4 poin )
e. Kadar besi(II) dalam sampel ( 1 poin )
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